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Hayat anlayışınız; bildikleriniz, gördükleriniz, yaşadıklarınız ve
hissettiklerinizle şekillenir. Bu anlayışa her gün yenilikler ekler,
kazanımlar elde edersiniz.
Eğer kazanımlarınızı eylem haline getirmez ve başkalarına
aktaramazsanız, sadece size ait değerler olarak kalır ve sizden sonra bir anlam ifade etmezler.
Oysa, bu kazanımlar, nesiller boyunca uygun yöntemlerle aktarılırsa, her seferinde hatalar törpülenir, doğrular eklenir, bu sayede toplumlara mal olan ortak değerler, birikimler ortaya çıkar.
Bunları layıkıyla kullanan toplumlar, geleceğe daha sağlıklı
yürür ve mesafe alırlar.
Küçük bir Anadolu köyünde başlayan hayat yolculuğumu,
önce bir hekim sonra da siyasetçi olarak sürdürürken elde ettiğim
kazanımları sizinle paylaşmak istedim. Farklı zamanlarda yazdığım makaleleri bir kitapta topladım.
Bunlar benim gördüklerim. Siz de lütfen yanlış bulduklarınızı
törpüleyin, doğruları ekleyin ve geleceğe taşıyın.
Türkiye’nin kaderine yön verecek olan gençlere bırakacağımız
en güzel armağan, şüphesiz ki bilgi ve tecrübedir.
Dilerim, paylaştığım bu mütevazı tecrübeler, Büyük Türkiye
arayışında olan sevgili gençlere ışık olur…
Op. Dr. Turhan ÇÖMEZ
Balıkesir Milletvekili
11
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AĞRI DAĞI’NA BAKARAK YAZMAK
Ermenistan/Erivan
Armavia Havayolları’na ait uçak İstanbul’dan havalandığında koltuklarda hiç boş yer yoktu. Uçağı dolduran yolcuların neredeyse tamamı Ermeni’ydi ve ellerindeki valizlerden anlaşıldığı
kadarıyla bavul ticareti için İstanbul’a gelmişlerdi. (Bazılarından
öğrendiğime göre yükte hafif pahada ağır olanları yanlarına alıyorlarmış, diğerlerini ise üçüncü şirketler aracılığı ile Gürcistan’dan
Ermenistan’a gönderiyorlarmış. İstanbul-Erivan arasında uçan,
biri Ermeni diğeri Türk, iki hava yolu şirketi, sınırlarınız kapalı
diyen Avrupa’ya inat, tüm koltuklarını doldurarak seferlerini sürdürüyor.)
2 saat süren yolculuğumuzun sonuna doğru, güneşin ilk
ışıklarının aydınlattığı Ağrı Dağı’nın ihtişamını görmek
hepimizi çok etkiledi. Ermenistan’a yaptığım bu ziyareti çok
riskli bulan dostlarımın bende oluşturduğu kaygıyı, bu büyüleyici manzara karşısında tamamen unuttum. Ve birkaç saat sonra
Erivan Devlet Üniversitesi’nde ilk kez bir Türk Milletvekili olarak
vereceğim konferansta, neler söyleyeceğimi ve nasıl davranacağımı, son kez düşünmeye başladım.
13
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Tarihî taş binanın avlusunda ilerlerken, hayret ve şüphe dolu
bakışlarla bizi süzen üniversite öğrencilerinin aklından nelerin
geçtiğini kestirmeye çalışıyordum. Rektör yardımcısı Ara Avedisyan ve toplantıyı düzenleyen heyetin de, en az benim kadar heyecanlı olduğu ortadaydı.
Salona girdiğimde karşılaştığım manzara, bu toplantı için aslında ne kadar geç kalındığını gösteriyordu. Basının yoğun ilgisi,
öğretim üyeleri ve öğrencilerin kalabalık katılımı, toplantının çok
önemsendiğini ve heyecanlı geçeceğini gösteriyordu.
850 yıllık birliktelikten söz ederek başladım konuşmama...
s Her iki toplumun 850 yıl boyunca birbirlerine çok şeyler kattığını,
s Anadolu’nun fethinde Alparslan’ın ordularında Ermeni askerlerin bulunduğunu,
s Osmanlı’da çok sayıda Ermeni vatandaşın, yüksek bürokraside görev yaptığını, hatta yedi tane Ermeni bakan olduğunu,
s Osmanlı’nın yıkılma döneminde emperyalistlerin kışkırtmalarıyla Ermeni vatandaşlarımızdan bazılarının tahrike kapılıp isyan
çıkarttığını,
s Çıkan isyan ve mukatelede çok sayıda Müslüman Türk’ün
hayatını kaybettiğini,
s Üç cephede savaşan Osmanlı’nın Ermeni vatandaşlarının
çıkarttığı isyan nedeniyle çok güç duruma düştüğünü,
s Günün koşullarında tehcir kararını almak zorunda kaldıklarını,
14
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s Her türlü tedbiri almak istemelerine rağmen, acı veren olayların yaşandığını,
s Göç esnasında, Ermeni vatandaşlarımızdan hayatlarını
kaybedenlerin olduğunu ve tarihe bakarak bizim de bunlardan
üzüntü duyduğumuzu, ifade ettim.
s Bunları tartışmanın elbette doğru olduğunu ama her şeyimizi buna endekslersek, yol alamayacağımızı anlattım.
s «Bırakalım tarihçiler ve hukukçular bu döneme dair derinliğine çalışsınlar. Biz yolumuza devam edelim. Geriye bakarak koşamayız. İleriye bakıp ortak bir vizyon oluşturabiliriz.
Bu coğrafyada bulunan tüm ülkelerin, huzuru, barışı ve istikrarı ortak arzumuz olmalı.» dedim.
Sözlerimi hiç kesmeden dinlediler. Monolog için gelmediğimi, diyalog için burada olduğumu ve özgürce tüm düşüncelerini ve sorularını benimle paylaşmalarını istedim gençlerden.
Gelen soruların tahrik edici olmasını beklerken, son derece olgun ve yapıcı bir tutumla karşılaştım. Sözde soykırıma
dair bir tek soru sormadılar, yorum yapmadılar. Asıl ilginç
olan, soykırım iddialarına dair soru sormak isteyenlere, diğerlerinin mâni olmasıydı.
Sözde soykırım anıtına gidip gitmeyeceğimi sorduktan sonra,
daha yapıcı ve akılcı soruları tercih ettiler.
Gençlerin verdiği mesajların satır aralarından şunu çıkarttım;
Ermeni gençliği, açılım istiyor, yenilik istiyor; sözde soykırım iddialarının kısır çekişmelerine girerek bu dar coğrafyaya sıkışıp kalmak istemiyor.
15
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Gürcistan, İran ve Azerbaycan’la olan sınır komşuluklarından bir fayda sağlayamayacaklarını çok iyi bilen gençler, önyargı ve ön kabullerinden kurtulmak için çıkış yolu
arıyor.
1915’te Osmanlı coğrafyasında son derece hüzünlü olayların yaşandığını, hayatını kaybeden Müslüman vatandaşlar gibi,
Ermeni vatandaşlar için de üzüntü duyduğumuzu söyleyince,
bazı öğrencilerin hayret ettiğini ve gözlerinin parladığını gördüm.
Bu ışığı yakalamak ve gelecek adına politika üretmek bundan
sonra daha kolay görülüyor.
Yapılan bu sivil ve gayrı resmî girişim gösterdi ki; biz iki komşu ve çok acı çekmiş iki toplum olarak, kimseye ihtiyaç duymadan
konuşabiliyoruz.
En azından bunu anladım...
Ermeni diasporasından yavaş yavaş umutlarını kestiğini hissettiren gençler, sorunlarını kendilerinin çözme iradesine sahip
olduklarını açıkça ortaya koydular.
Gençlerle gelecek adına çok önemli işler başarabiliriz...
•••
Size bu satırları, Erivan Cumhuriyet Meydanı’ndaki Marriot
Hotel’in 9. katından yazıyorum.
Otelin ön cephesi meydana, arka cephesi ise Ağrı Dağı’na bakıyor.
(Erivan’da Ağrı Dağı’na bakan evlerin fiyatı diğerlerine göre daha yüksekmiş.)
Akşamın kızıla çalan ışıklarının yaladığı karlı Ağrı Dağı’nın
onurlu duruşu beni öylesine mutlu etti ki...
16
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Yabancı topraklardan ülkemin güzelliklerini görmek ve hissetmek bana bambaşka bir onur ve güç verdi.
•••
Bir sonraki yazımda, sokaktaki vatandaşın neler düşündüğünü, algısını, beklentilerini anlatacağım size.
Erivan’dan kucak dolusu sevgiler...
Akşam Gazetesi 13.06.2005
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ERMENİSTAN NE DÜŞÜNÜYOR? (1)
Erivan/Ermenistan
Bu toplumu anlamak için içlerine girmeye ve olabildiğince
fazla insanla konuşmaya gayret ediyorum. Üst düzey devlet adamlarından, sokaktaki vatandaşa, entelektüellerden öğrencilere, siyasî elitlerden radikallere kadar herkesin düşünce yapısını algılamak için çaba harcıyorum. Bir bakıma kafa yapılarının kodlarını
çıkarıp gelecek adına projeksiyon yapmak istiyorum.
Bugün sizinle Ermenistan’da edindiğim izlenimleri paylaşacağım. Bunlar şüphesiz ki benim gözlemlerim. Farklı deneyimlere sahip olanlar, değişik görüşler ortaya koyabilirler. Gördüğüm
fotoğrafın bazı parçalarını sevmesem ve hoşlanmasam da,
bunları paylaşmayı ve sizlerin takdirine sunmayı gelecek adına yararlı buluyorum.
•••
«Sözde soykırım» konusu, Ermenilerin artık tartışılmaz,
vazgeçilmez bir tabusu haline gelmiş. Eğer sözde soykırımın olmadığını, böyle bir olayın yaşanmadığını söyleyerek konuşmaya başlarsanız, diyalog imkanı bulamazsınız. Ancak 1915’te yaşanan olay18
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ları, farklı pencereden ve tarihî gerçeklerden irdeleyerek söze başlar
ve hayatını kaybeden herkes için duyduğunuz üzüntüyü dile getirirseniz, sıcak bir temas kurabilir ve anlayışla karşılanırsınız.
1915’te yaşanan olayların ne olduğunu sorduğunuzda,
alacağınız net cevap «soykırım»dır. Ancak 1948 BM Soykırım
Sözleşmesini hatırlatır ve olayların bu sözleşmeye göre ne anlam
ifade ettiğini sorarsanız, tatmin edici bir yanıt alamazsınız. Çünkü
kendileri için bunu sorgulamak gibi bir kavram yoktur.
Yaptığım konuşmalarda önce tehcir sürecine kadar yaşanan tarihsel olayları uzun uzun anlattım. Sonra, tehcirde ölen Ermeniler
için de acı duyduğumuzu sözlerime ekledim. Bunu duyduklarına
önce inanamadılar. Bu insanî mesajın hemen hepsini şaşırttığını ve ezberini bozduğunu söyleyebilirim. Kafalarda öylesine
bir önyargı oluşmuş ki, bir Türk’ün, ölen bir Ermeni için üzülebileceğine inanamıyorlar. Bu insanî diyalogla pek çok kapının
aralanması mümkün. Dashnaktsutyun Partisi’nin Ermeni Davası
Genel Sekreteri Giro Manoyan, bu yaklaşımdan etkilenmiş olmalı
ki, benimle görüşmek için geldiğinde, söze Türkler tarafından hayatı kurtarılan akrabalarından bahsederek başladı. Bu küçük
insanî ayrıntının önemini bu yüzden hatırlatmak istedim.
Ermenistan’da her çocuk, kendini bilir bilmez «sözde soykırım hikayeleri» duymaya başlıyor ve bununla büyüyor. İstisnasız
her evde «sözde soykırım köşesi» var. Tarih dersleri neredeyse
bunun üzerine bina edilmiş. Bu eğitim sisteminde ve bu sosyolojik altyapıda yetişen birinin başka bir düşünce tarzına sahip olması mümkün değil. Dolayısıyla alternatif bir anlayışın
konuşulması ve tartışılması, yakın gelecekte bu ülke için olanaksız görünüyor.
1915’te yaşanan olayları yok farz etmeyi, kötü niyet ve
19
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çözümsüzlük olarak algılıyorlar. (Bu yıl 24 Nisan’da «sözde soykırım anıtına» 1.5 milyon Ermeni çiçek bırakmış. Toplam nüfusun
3 milyon olduğu düşünülürse, aynı gün bir ulusun yarısının tek bir
duyguyla toplanabilmesinin ne demek olduğunu takdir edersiniz.)
«Sözde soykırımın tanınması» bir ulusal hedef olarak tayin
edilmiş. Nedenini sorduğunuzda, bir daha bu acıyı yaşamak istemediklerini ve bunu yaşam hakkı için bir garanti olarak gördüklerini söylüyorlar. Ancak sağduyu sahibi politikacıları ile konuştuğunuz zaman, Türkiye ile kurulacak ilişkilerin çok önemli olduğunu, sözde soykırımı tanımanın bir ön koşul olmaması gerektiğini
söylüyorlar.
Halk ve yöneticiler, sözde soykırımla ilgili sürekli birbirlerini besliyorlar. Bu konu bir kısır döngü haline gelmiş. Ne halk
politikacılardan yeni bir tez talep ediyor, ne de politikacılar başka
bir görüşle halkın karşısına çıkmaya cesaret edebilir. (Bazı partiler
sözde soykırımın tanınmasını yegane hedef seçmiş ve tek paragraflık bir parti programı ile halkın karşısına çıkmış.)
Ermenistan’da tarih dendiğinde sözde soykırımla birlikte insanların aklına hemen, BÜYÜK ERMENİSTAN geliyor. Tarihsel
kökene hemen hepsi son derece bağlı. İki Ermenistan olduğuna
inanıyorlar. Bugünkü Ermenistan’ı DOĞU ERMENİSTAN, Türkiye sınırları içinde bulunan Ardahan, Kars, Van, Elazığ, Muş, Diyarbakır (Tigranakert) bölgelerini ise BATI ERMENİSTAN olarak
adlandırıyorlar.
DZOVIC DZOR HAYASTAN dedikleri DENİZDEN DENİZE
(KARADENİZ-AKDENİZ-HAZAR) ERMENİSTAN hayali ise
bazıları için bir tutku olmuş. (Açık ifade edilmediği için, buna ne
kadarının inandığını kestirmek mümkün değil)
Bu fikre inananlara, Ermenistan’ın 3 milyon olduğunu, bu
20
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kadar geniş bir coğrafya için nüfuslarının yetmeyeceğini hatırlattığınızda ise, diasporadaki Ermenilerin buraya geleceği ütopyasını
konuşmaya başlıyor. Birçok yerde bu hayali ülkenin haritalarını
görebilirsiniz.
Konu ülke geleceği açısından son derece önemli olduğu
için, detayları atlamak istemiyorum. Bu yüzden şimdilik burada
kesiyorum.
Diplomatik ilişkiler, sınır meselesi, Karabağ sorunu, diasporayla ilişkiler ve üçüncü ülkelerin pozisyonlarına dair izlenimleri
haftaya anlatacağım.
Erivan’dan sevgiler...
Akşam Gazetesi 15.06.2005
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ERMENİSTAN NE DÜŞÜNÜYOR? (2)
Geçen hafta Ermenistan’ın sözde soykırıma dair düşünce
yapısını anlatmıştım. Kaldığım yerden devam ediyorum.
Halk genel olarak sınırın açılması konusunda ciddî bir beklenti
içinde. En fazla karşılaştığım soru, sınırın ne zaman açılacağı
oldu. Küçük bir azınlık ise, Türkiye’nin ekonomik olarak Ermenistan’ı
istila edeceği iddiasıyla sınırın açılmasına karşı çıkıyor.
Türkiye’nin çok güçlü ve büyük bir devlet olduğunu, Ermenistan üzerinde emellerinin bulunduğunu, sınırı kapalı
tutarak Ermenistan’ı ekonomik olarak baskı altına almayı
planladığını düşünüyorlar. Sınırın açılmasının, iyi niyete dair bir
güvence için şart olduğunu söylüyorlar. Ülkede öyle bir paranoya
oluşmuş ki, Türkiye’nin sözde soykırımdan suçlu olmasa bile,
kapıları kapatmakla bu suça ortak olduğunu iddia ediyorlar.
(Politikacılar yaşanan bazı ekonomik sorunları sınırın kapalı olmasına ve dolayısıyla, Türkiye’nin kötü niyetine bağlayarak, halkı
anlamsızca tahrik etme kolaycılığına düşüyorlar).
Sınırın kapalı olması nedeniyle, diasporadaki Ermeniler
buraya daha fazla ilgi göstermeye başlamışlar. Ermenistan’da
yaşayanlar ise, bu kısıtlamadan dolayı, Gürcistan ve İran üzerin22
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den ticaret yapmak ve yabancı işadamlarını buraya çekmek için
daha fazla çaba harcıyorlar (Bir anlamda hırslanmışlar).
Halk, sınırın açılması için, AB (özellikle Fransa), ABD ve
Rusya’nın Türkiye’ye baskı yapması gerektiğine inanıyor. Müzakerelerin başlamasıyla, Türkiye’ye baskıların artacağına ve
kapının zorunlu olarak açılacağına, açılmaması halindeyse
Türkiye’nin AB’ye giremeyeceğini düşünüyorlar.
Sınırın açılmayışı ve diplomatik ilişki kurulmayışında esas neden
onlara göre Karabağ sorunu. Ancak Azerbaycan’ın üçüncü ülke olduğu, bu meselede belirleyici rol oynamaması gerektiği düşünülüyor.
Ermenistan’ın deniz ticareti yoluyla yıllık 50.000 konteynerlik bir işlem kapasitesi var. Bunu Gürcistan’ın Poti Limanı’ndan
gerçekleştiriyor. Sınırın açılması halinde bu potansiyel Trabzon
Limanı’na kayacak. Bunun ekonomik katma değeri ise 80 milyon
dolar. Yine, demiryolunun açılması halinde Türkiye’nin yıllık 600
milyon dolar kazanım elde edeceği ifade ediliyor.
Sınır açılsa bile sözde soykırım iddialarından vazgeçeceklerini söylemek olanaksız. (Ancak, sınırın kapalı tutulmasıyla,
Ermenistan’ın ekonomik zorda kalarak iddialarından vazgeçeceğini
sananlar bana göre yanılıyor. Bu, onlar için daha fazla tahrik etmek
dışında bir anlam taşımıyor.)
Türkiye’den toprak taleplerinin olmadığını, bunu Ermeni devlet adamlarının defalarca yazılı ve sözlü olarak ifade
ettiklerini söylüyorlar (Ancak her yerde Büyük Ermenistan haritası var). Öte yandan çoğunda Türkiye tarafından işgal edilme korkusu var. Sokaktaki vatandaşa nereli olduğu sorulduğunda, genellikle atalarının göç ettiği yeri söylüyor (Dışişleri Bakanı
Oskanyan’ın annesiyle karşılaştığımda Muşlu olduğunu söyledi).
23
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Türklerin Ermeni kültür mirasıyla ilgili art niyet taşıdığına
dair yaygın bir kanaat var. Ancak Başbakan Erdoğan’ın Akdamar Kilisesi’nde başlattığı restorasyon şaşırtıcı bir etki yapmış ve son derece olumlu karşılanmış.
Kapının açılması kadar diplomatik ilişki kurulmasını da
önemsiyorlar (Bu da bir iyi niyet göstergesi kabul ediliyor). Karşılaştığım her gazeteci yaptığım gezinin resmî mi, gayr-i resmî mi
olduğu sordu. Bunu gelecek adına bir umut olarak algıladılar.
Diaspora ile Ermenistan’ın öncelikleri farklı. Ancak sözde
soykırım iddiaları ile ilgili düşünce yapıları tamamen ortak. Küçük
bir azınlık, diasporanın Ermenistan ilişkilerinde belirleyici olmaması gerektiğini savunuyor. Türkiye’nin, Ermenistan’la, diasporayla ve Ermeni azınlığı ile olan ilişkilerinin farklı değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorlar.
Halkın durumu sanıldığı gibi zor değil. Dışarıdan gelen
önemli miktarda destek var. Gelir dağılımındaki dengesizlik fazla.
Köylerin elektrik-su-ulaşım ve altyapı sorunu yok. Pek çok köyün
kütüphanesi var. Dolayısıyla ekonomik kalkınma süratlenirse, gelişimin hızlı olacağı söylenebilir.
Mevcut yönetimin halk desteği oldukça az görünüyor (Güç
odaklarından destek aldığı söyleniyor). Ancak muhalefet, örgütsüz ve parçalı.
Rusya’nın ve ABD’nin halk üzerindeki etkisi hemen hemen
aynı. Rusya’nın eskiden gelen etkinliği var (Moskova’da yaşayan
nüfüsun % 10’u Ermeni). Ancak ABD’nin de etkinliğinin arttığını
söylemek mümkün (ABD’nin yeni yaptığı büyükelçilik binasının
büyüklüğü de verdiği önemin bir göstergesi). US-AID yardım kuruluşları etkinliğini arttırmaya başlamış. Şimdilik sadece yardım
organizasyonları ile ilgileniyorlar. Siyasal etkinlikleri yok. Öğren24
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cilerde Batı hayranlığı ortaya çıkmaya başlamış. İngilizce yaygın
olarak kullanılmaya başlamış.
Ermeni halkının Türk halkına kin duymaması gerektiğini savunan küçük bir azınlık var (Bunlardan tehcir sırasında Ermenilere yardımcı olan Türklere dair hikayeler duymanız mümkün).
Türk-Ermeni barış komisyonun kurulmasının bir işe yaramayacağını, üçüncü ülkelerin bu sorundan rant elde ettiğini,
ilişkilerin karşılıklı iki ülke arasında çözülebilecek sorunlar
olduğunu söyleyen çok sayıda sağduyulu politikacıları var.
Türkiye’den gelecek haberlerin hepsine son derece duyarlılar.
Türk medyası çok yakından takip ediliyor.
Bu kadar çok ayrışma, önyargı, şüphe ve taassup dolu bir atmosferde, yaşadıklarım ışığında ne gibi bir sonuca vardığımı sorarsanız;
Medenî iki komşu olarak, başkalarına ihtiyaç duymadan
konuşabileceğimizi ve birbirimizi anlamak için çaba harcayabileceğimizi fark ettim.
Benim için anlamlı olan buydu.
Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.
Akşam Gazetesi 20.06.2005
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1000 YILLIK FOTOĞRAFI
ÖNÜMÜZE KOYALIM
ve 2015’E BAKALIM
1000 yıllık fotoğrafı elimize alalım ve tüm parçalarını birleştirerek, Ermeni gerçeğini anlamaya çalışalım.
 1071 Malazgirt Zaferi ile Selçukluların Anadolu’yu fethedip
Marmara sahillerine ulaşmaları esnasında, Bizans zulmünden kaçarak
Anadolu içlerine göç eden Ermeniler, Türklerin yanında oldular ve
yardım ettiler.
 19. yüzyıla kadar, Osmanlı Devleti’ndeki Ermeniler, millet
sistemi çerçevesinde, devletin kendilerine tanıdığı haklardan yararlanarak, son derece rahat bir yaşam sürdüler.
 19. yüzyıl başında, Osmanlı zayıf düşmeye başlayınca, gayr-i
müslimler tahrik edilmeye ve kullanılmaya başlandı.
 1839-Gülhane Hatt-ı Hümâyun’u (çöküşün hızlandığı ve
Fransız Devrimi ile milliyetçilik akımlarının teşvik edildiği dönemdir) ile müslümanların gayr-i müslimlere eşitliği ilkesi getirildi ve
26
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devlet makamları ve rütbeler, gayr-i müslimlere açıldı.
 Ayastefanos Antlaşması ile Rusların Doğu Anadolu
Bölgesi’nde avantaj elde ettiğini gören İngilizler, bunu iptal ettirdiler. Berlin’de toplanan kongrede çok taraflı yeni bir antlaşma
imzalandı. Bu antlaşmada Ermeni reformu öngörülüyor ve yeni
haklar veriliyordu.
 İngilizlerin asıl hedefi, Osmanlı toprakları üzerinde ulus
devletler kurdurmak ve bunları nüfuzuna alarak, Rus yayılmacılığının önüne geçmekti.
 Bu amaçla, 1916’da İngiliz parlamentosunun onayı ile,
Wellington House (Savaş Propanda Bürosu) tarafından hazırlanan
Mavi Kitap (Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilere Muamele),
propaganda amacıyla kullanılmaya başlandı.
 Anadolu’nun parçalanmasına kadar gidecek olan Ermeni reformu için, Osmanlı Hükûmeti üzerindeki baskılar giderek arttı.
 Ayastefanos Antlaşmasında eline geçirdiği fırsatı kaybeden
Rusya, bu kez Doğu Anadolu’yu ilhak planlarına yöneldi ve uzun
yıllar kışkırttığı Ermeniler isyan ettiler. Bu isyanlar sayesinde,
Rusya’nın güneye inmesi kolaylaşacaktı.
 Rusların kışkırtması ve İngilizlerin desteği ile Ermenilerin
Doğu Anadolu’da acımasız katliamları başladı.
 Osmanlı-Rus Savaşında 180.000 Ermeni Rus Ordusu’na
katıldı.
 Taşnak ve Hınçak Örgütleri’nin isyan ettikleri ve katliam
yaptıkları yerleri daha sonra Ruslar işgal ediyordu.
 Osmanlı Hükûmeti İçişleri Bakanlığı 24 Nisan 1915 tari27
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hinde, Ermeni siyasî teşekküllerinin dağıtılması emirnamesi
yayınladı. Örgüt üyeleri (İstanbul’da 2.345 Ermeni elebaşı ve terörist) tutuklandı.
 1914 Sarıkamış bozgunundan sonra, doğu cephelerimiz teker teker çözüldü. Doğu vilayetlerimiz Rusların eline geçti. Van,
Ermeni komitacıların eline geçti. 140.000 kilometrekarelik alan
işgal edildi.
 Ermeni isyanı ve Rus işgali neticesinde, Doğu Anadolu’da yaşayan 800.000 Türk, muhacir olarak yollara düştü. Türk muhacirler, İzmit’ten Halep ve Musul’a varan bir hat üzerine göçtüler.
 Osmanlı Devleti doğu bölgesini kaybetmek üzereydi. İsyan
ve katliamlar işgale zemin hazırlıyordu.
 Savaş halinde, devlet yönetimine karşı gelenler için askerî
birliklerce alınacak tedbirleri içeren, Sevk ve İskan Kanunu (27
Mayıs 1915) çıkarıldı ve Ermeniler Osmanlı Devleti içinde daha
güvenli bölgelere sevk edildiler.
 Sevk edilme esansında her türlü tedbirin alınmasına rağmen, gerek eşkıya saldırısı, gerek açlık ve kıtlık nedeniyle ölümler
yaşandı. Bu ölümlerin 300.000 civarında olduğu sanılıyor. Sevk
esnasında, kafileleri korumakla görevli Osmanlı askerlerinden de
hayatlarını kaybedenler oldu.
 Aynı dönemde yarım milyon Müslüman Türk, Ermeni çeteleri tarafından katledildi, yarım milyon Osmanlı askeri salgın hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.
 31 Aralık 1918’de geri dönmek arzusunda bulunanlar için
Geri Dönüş Kararnamesi yayınlandı. Geri dönenlere ev ve arazilerinin iade edilmesi talimatı verildi.
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 İstiklal mücadelesi sırasında, geri dönüş kararnamesi ile
Fransızlar Antep, Maraş, Urfa ve Adana’ya önemli miktarda Ermeni getirerek, bunlardan milis kuvvetler oluşturdular ve Osmanlı’ya
karşı savaştırdılar. (Bugün, Fransa ve Amerika’daki Ermenilerin
menşei, Fransızların bu bölgeyi terk etmesiyle Anadolu’dan ayrılan
bu Ermeni milisleridir.)
 Lozan Antlaşmasından sonra, siyasî olarak umduklarını bulamayan Ermeni teröristleri eski Osmanlı bakan ve idarecilerine
karşı cinayetler gerçekleştirmeye başladılar. (Talat Paşa-Cemal
Paşa-Sait Paşa-Bahattin Şakir Bey-Cemal Azmi Bey)
 17-25 Ocak 1965 tarihinde Ermeni Patrik I. Horen ve Başpiskopos Makaryos ortak mücadele kararı alarak, 24 Nisan’ı anma
günü ilan ettiler. (Bundan sonra Kıbrıs’ta katliamlar başladı)
 20 Ocak 1975’te Beyrut’ta ASALA kuruldu. 42 diplomatımız bu terör örgütü tarafından katledildi.
 8 Nisan 1980’de ASALA ve PKK birlikte basın toplantısı yaparak Ermeni-Kürt işbirliği kararı aldıklarını açıkladılar.
 1984’te ASALA’nın terör eylemleri sona erdi ve PKK ilk kanlı baskınını gerçekleştirdi.
 PKK Lideri Öcalan, Ermeni Yazarlar Birliği tarafından, Büyük
Ermenistan fikrine katkılarından dolayı onur üyeliğine seçildi.
 ASALA’nın eylemleri bitti ve yerini siyasî çalışmalar ve lobi
faaliyetleri aldı.
•••
23 Ağustos 1990 Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi 12. Maddesi: «Ermenistan Cumhuriyeti, 1915’te Osmanlı Türkiye’si ve
29
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Batı Ermenistan’da gerçekleştirilen soykırımın uluslararası
alanda kabulünün sağlanması yönündeki çabaları destekleyecektir.» demektedir.
1000 yıllık fotoğraf son 150 yıllık gelişmelerle nihaî şeklini
almış ve yeni hedefler tayin edilmiştir. Bu hedeflerse;
 Ermeni milliyetçiliğini ayakta tutmak
 Dünya sisteminde söz sahibi olan ülkelerin parlamentolarında sözde soykırımı tescil ettirerek kararlar çıkartmak, uluslararası kamuoyu oluşturmak
 Osmanlı’nın devamı olarak kabul edilen Türkiye’den tazminat talebinde bulunmak
 Tazminatları gerekçe göstererek Türkiye’den toprak talep
etmek.
•••
Bu yıl sözde soykırımı tanıyan parlamentolara yenileri
eklendi.
Başkan Bush ise, yaptığı konuşmada soykırım ifadesini tercih
etmedi ama sayıları 1.5 milyona varan Ermenilerin göçe zorlanıp kitle halinde öldürüldüğünden bahsetti. Yani soykırımı
bir anlamda tarif etti.
Dikkatle takip ettiğimiz bu konuşmanın sonunda, Ermeniler
umutlarını ötelerken biz derin bir nefes almakla yetindik.
24 Nisan 2005 geride kaldı. Şimdilik fazla hasar almadık. Seneye Allah kerim.
•••
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Yıllarca hep böyle baktık Ermeni sorununa. Gelecek yılların,
asırların planlarını yapmaktan hep kaçındık.
Sonuçları kısa vâdede alınmayacak planlı çalışmalar yapmak yerine, popülist nutuklar atarak günü kurtarmak, hep
kolayımıza gitti.
Ama artık bu lüksümüz yok. 1000 yıllık bir fotoğrafı önümüze
koymalı ve 2015’e hazır olmalıyız.
•••
15 ülke ve örgüt (Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni saymıyorum)
sözde Ermeni soykırımını tanıdı. Diğer parlamentolardan yeni kararları çıkartmak için Ermeni diasporası var gücüyle çalışıyor.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan, 2006’dan itibaren, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili iddiaları araştıran ve bunları yurtdışında savunanlara cumhurbaşkanlığı ödülü verileceğini açıkladı.
Belli ki süreç hız kazanacak.
Ardından da, AB kapısındaki Türkiye’ye baskılar gelecek.
Şimdilik hiç konuşulmayan tazminat davaları ve toprak talepleri
gündemdeki yerini alacak.
•••
Ermeniler, arşivlerin açılmasına, bilim adamları ve tarihçilerden oluşan ortak komisyonun çalışmasına hiç sıcak bakmıyorlar.
(Oysa Sayın Başbakanın, tarihle yüzleşme, arşivleri açma ve ortak
komisyon oluşturma önerisi son derece yerindedir. Ve kendimizden
emin olduğumuzun çok açık bir göstergesidir) Belli ki, arşivlerde yüzleşeceği manzaralar onları hiç memnun etmeyecek. Her iki tarafın,
sözde soykırım iddialarını şimdilik dondurup (bir başka baharda servise sunmak üzere), diplomatik ilişkiye girmesini öneriyorlar.
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Türkiye asla geri adım atmamalı.
Ermenistan;
 1921 Kars Antlaşması’yla kesinleşen doğu sınırımızı dünya
kamuoyu önünde kabul etmeli ve Türkiye’nin toprak bütünlüğünü teyit etmeli.
 Varsa eğer, tüm arşivlerini ortak çalışma komisyonlarına açmalı.
 Tarihçilerden ve bilim adamlarından oluşan ortak komisyona rıza göstermeli.
 Ermeni çetelerin yaptığı isyan ve katliamlardan dolayı özür
dilemeli.
Ancak bundan sonra, diplomatik ilişkileri gözden geçirmeli.
•••
Heyecanla başlıyoruz. Sonra da rehavete düşüyor ve unutuyoruz.
Şu bize özgü karakterimizi artık değiştirelim.
Gelecek asırları hesap edelim.
Özellikle gençlere tarihimizi çok iyi öğretelim.
TBMM, TSK, sivil toplum örgütleri, bilim adamları, aydınlar,
sanatçılar, yurt dışında yaşayan işadamlarımız, lobilerimiz ve bu
ülkenin yarınları adına heyecan duyan herkes birlikte çalışmalı
ve 2015’e hazır olmalıyız.
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ALMANYA YÜZLEŞMEYE HAZIR MI?
Federal Almanya Parlamentosu, «1915 yılında Ermenilere uygulanan sözde sürgün ve katliamların hatırlanması-anılması ve Almanya’nın Türklerle Ermenilerin barışmasına katkıda
bulunması»nı öngören bir tasarıyı geçen hafta kabul etti.
Tamamen önyargılı ve yanlı olarak hazırlanan bu tasarı,
geçtiğimiz Nisan ayında gündeme getirilmiş, federal mecliste
olumlu karşılanmış, ancak oylama, Başbakan Schröder’in Mayıs ayında Türkiye’ye yapacağı gezi öncesinde ilişkileri gerginleştirmemek için ertelenmişti.
Dışişleri Bakanlığı, kararın tek yanlı içeriğine, metindeki vahim yanlışlıklara işaret ederek, ikili ilişkilere yapacağı menfî etkiye
dikkat çekti ve şiddetle kınadı.
Başbakan Erdoğan ise, “Alman Federal Parlamentosu’nun
Ermeni iddialarını araştırıp tartışmadan, Türkiye’yi basit lobilere
kurban etmesini yanlış ve çirkin buluyorum. Bu siyasi etiğe de aykırıdır. Tarih Almanya’yı mahcup edecektir.” diyerek haklı bir tepki
ortaya koydu.
Kabul edilen tasarı Türk-Alman ilişkilerini gelecek dönemlerde ciddî olarak etkileyecek ayrıntıları ve iftiraları içeriyor:
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 Almanya Federal Meclisi, Ermeni halkının Birinci Dünya
Savaşı sırasında ve öncesinde hedef olduğu şiddet, katliam ve
sürgünün anısı önünde eğilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu
döneminde Jön Türk Hükümeti’nin, Anadolu’da Ermenilerin
neredeyse tamamen katledilmesine yol açan girişimlerinden
üzüntü duymaktadır.
 Çok sayıda tarafsız tarihçi, parlamento ve uluslararası
kuruluş Ermenilerin sürgün edilmesini ve katledilmesini soykırım olarak tanımlamaktadır.
 Türkiye’de tarihçiler Ermenilere uygulanan sürgün ve katliamların tarihini araştırmakta günümüzde halen özgür değildirler ve cezaî müeyyideler hafifletilmiş olmasına rağmen büyük baskı altındadırlar.
 Ermenilere uygulanan sürgün ve katliamların ele alınmasının, 20. yüzyılda etnik sorunların tarihinin ele alınmasının bir parçası olarak, Almanya’da gerçekleştirilmesi, eğitim
politikalarının görevidir.
 Almanya Federal Meclisi, Federal Hükûmeti;
 Konuyu ele alarak, barışmayla ve tarihî suçun affedilmesiyle Türklerle Ermeniler arasında bir telafînin sağlanmasına katkıda
bulunmaya,
 İstanbul’da planlanan ve devlet baskısı üzerine ertelenen
konferansın fiîlen gerçekleşmesi için girişimde bulunmaya,
 Türkiye’de, özellikle Ermenilerin âkıbeti konusu da dâhil
olmak üzere, fikir özgürlüğünün teminat altına alınması için girişimde
bulunmaya çağırmaktadır.
Bu ifadeler, çok açık bir önyargıyı, artniyeti ve planı ortaya koyuyor.
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Size (ve tabiî ki bu kararı alan Almanlara), yine bir Alman’ın
ağzından tarihî bir açıklama naklediyorum.
Osmanlı başkumandanlığında kurmay başkanı olarak görev
yapmış olan General Schellendorf Bronsart, 24 Temmuz 1921 tarih ve 342 sayılı DEUTSCHE ALLEGEIME ZEITUNG Gazetesi’nde
Türklerin maruz kaldıkları katliamları bakın nasıl anlatıyor:
“Ermenilerin bulundukları her yerde ele geçen sayısız basılı bildirilerin, tahrik edici broşürlerin, silah-cephane, patlayıcı maddeler ve diğerlerinin ispat ettiği gibi, isyan uzun zamandan beri hazırlanmış, Rusya
tarafından kurulmuş, kuvvetlendirilmiş ve finanse olmuştu. Yüksek
devlet memurlarına ve subaylarına tavsiye edilmiş olan bir Ermeni suikasti İstanbul’da zamanında haber alınmıştı.
Eli silah tutan Müslümanların hepsi, Türk ordusunda bulunduğu
için, savunmasız kalan halk arasında Ermeniler tarafından korkunç bir
katliam yapmak kolaydı. Ermeniler cephedeki Şark Ordusu’nun yanlarına ve gerilerine sarkmakla yetinmeyip bölgedeki Müslüman halkı silip
süpürüyordu. Şahit olduğum Ermenilerin zulümleri, Türklerin yaptığı
iddia edilen zulümlerden çok daha kötü idi.
Gerisiyle bağlantısını sağlamak amacıyla, önce Şark Ordusu işe
müdahale etti. Fakat Şark Ordusu bütün kuvvetlerini cephede Rus
kuvvetlerine karşı kullandığından ve isyan da daima genişlediğinden
ve hatta Türkiye’nin en uzak yerlerinde de baş gösterdiğinden isyanın
bastırılması için jandarmaya başvuruldu.
İş çok aceleydi. Çünkü ordu çok hassas olan geri ile bağlantılarında
tehdide uğramıştı. Binlerce Müslüman halk, Ermenilerin zulümlerinden korkarak kaçıyordu. Bu ciddî durum karşısında Bakanlar Kurulu,
devlet için, Ermenilerin tehlikeli olduğunu ilan etmeyi ve onları önce
hudut bölgelerinden uzaklaştırmayı kararlaştırdı.
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Bundan başka, müttefikler basınının Ermenilerin sürülmesini, Türklerin Hıristiyanlara düşmanlığı şeklinde propaganda edeceklerini önceden tahmin ettiği için, her türlü sertlikten kaçındı ve bunda haklıydı. Propaganda başladı. Gerçekten yabancı ülkelerin her tarafında bu budalalığa inanıldı.”
Bunları ben söylemiyorum, bir Alman general, bir Alman gazetesinde anlatıyor.
Tarih biraz daha aralandığında, kim bilir daha ne gerçekler
ortaya çıkacak!
•••
Küçük bir not;
Alman Parlamentosu’nda oybirliği ile kabul edilen önergenin
son kısmında yer alan bir ifadede bakın nasıl bir ayrıntı var.
«Aynı zamanda, başta Aramî/Süryanî ve Keldanî Hıristiyanlar olmak üzere, başka Hıristiyan halk grupları ve bazı
Müslümanlar da sürgün ve katliamlara maruz kaldılar.»
Bu ifade gelecekte Türkiye’nin önüne konacak pek çok iftiranın
işaretlerini veriyor.
Bu maddenin konması için, acaba, İsveç’te faaliyet gösteren
Asuristan Kurtuluş Partisi ve ona bağlı sivil toplum örgütlerinin
baskısı mı oldu?
Akşam Gazetesi 22.06.2005
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BERLİN ANTLAŞMASI’NIN 61. MADDESİ
3 Mart 1878’de imzalanan Ayastefanos Antlaşması, Ermeniler için tarihî bir dönüm noktası oldu.
Osmanlı üniforması taşıyan Stefan Aslanyan Paşa ile
Ohannes Nuriyan Efendi, gizlice buluşup Edirne’ye gittiler
ve Rus Başkomutan Grandük Nikola’ya, bağlılıklarını arz
ederek, yapılacak olan antlaşmaya Ermenilerle ilgili bir madde
konmasını talep ettiler.
Kendilerine söz verildi ve antlaşmaya şu madde kondu:
«Babıâli Hükûmeti, Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde yerel durumun gerektirdiği iyileştirmeleri ve reformları zaman yitirmeden
gerçekleştirmeyi ve Kürtler ile Çerkezlere karşı Ermenilerin güvenliğini sağlamayı üzerine alır.»
Bu madde ile bir uluslararası antlaşmada Ermeni adı ilk
kez açıkça yer aldı.
•••
Kars, Ardahan ve Batum’un Rusya’ya katılması ve Ermeniler üzerinde Rus nüfuzunun artması, İngiltere’nin çıkarlarına ters düşüyordu. Doğu Anadolu’da Rusya himayesinde
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kurulacak bir Ermenistan, İngiltere’nin Basra Körfezi ve
Hindistan yolundaki güvenliğini tehlikeye düşürecekti.
Ayastefanos Antlaşması’nı değiştirmek için kolları sıvayan İngilizlerin diplomatik çabaları sonuç verdi ve ikili antlaşma yerine, Berlin’de toplanan kongrede çok taraflı yeni bir
antlaşma imzalandı.
Berlin Kongresi öncesi, İstanbul Ermenileri ve Ermeni
Patrikhanesi’ni özerklik heyecanı sardı ve çalışmalar başladı.
Patrik Nerses, İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Salisbury’ye
bir mektup yazarak; Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıfladığını,
artık Müslümanlarla Hıristiyanların bir arada yaşamalarının zor
olduğunu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir Hıristiyan yönetimin
kurulması gerektiğini söyledi.
Ermeni çabaları sonuç verdi ve Berlin Antlaşmasının 61.
maddesine şu hüküm kondu:
Babıâli, Ermenilerin yaşadığı eyâletlerde, yerel ihtiyaçların gerektirdiği reformları geciktirmeden yapmayı, Çerkez ve Kürtlere
karşı Ermenilerin huzur ve güvenliğini sağlamayı taahhüt eder. Bu
hususta alınacak önlemleri (büyük) devletlere bildirecektir ve devletler de alınan önlemlerin uygulamasını gözetleyecektir.
•••
1878’de Kıbrıs’ı, 1882’de Mısır’ı ele geçiren İngiltere, gözünü Anadolu’ya çevirdi.
Artık amaç, Osmanlı toprakları üzerinde ulus devletler kurdurmak ve bunları İngiliz nüfuzuna alarak, Rus yayılmacılığının önüne geçmekti.
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İngiltere o güne kadar alışık olunmayan bir yöntemle, Sivas, Erzurum, Van ve Kayseri’ye asker-konsolos atadı. Bunların görevlerini ise, şöyle tanımladı:
Anadolu ahalisinin çeşitli sınıfları üzerinde araştırmalar yapmak,
Yerel Türk yöneticilere öğütler vermek,
Anadolu’da yapılacak reformların uygulanmasını gözetlemek
ve bu uygulamanın hakkıyla yapılmasını sağlamak.
Bu görevlerle illere dağılan asker-konsoloslar, gittikleri
yerlerde, Ermeniler tarafından yollarda karşılandılar, kurtarıcı ve
kahraman ilan edildiler.
Burada asıl amaç, Osmanlı Devleti çöktüğünde, Ermenilere bağımsız bir devlet kurdurmaktı. Bu eğreti devlet kendi
ayakları üzerinde duramayacak, İngilizlerin himayesine girecek ve bu şekilde Rus yayılmasına set çekilecekti.
Anadolu’nun parçalanmasına kadar gidecek olan Ermeni
reformu için, Osmanlı Hükûmeti üzerindeki baskılar giderek
arttı.
•••
Rusya’nın 19. yüzyıl boyunca dış politikasının ana
ilkesinde Ermenilerin kışkırtılması vardı. Ayastefanos
Antlaşması’nda eline geçirdiği fırsatı kaybeden Rusya, bu
kez Doğu Anadolu’yu ilhak planlarına yöneldi ve uzun yıllar kışkırttığı Ermeniler isyan ettiler. Bu isyanlar sayesinde,
Rusya’nın güneye inmesi kolaylaşacaktı.
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Rusya kökenli Ermeniler tarafından kurulan Hınçak ve
Taşnak Örgütleri, acımasız katliamlar yapmaya başladılar.
1915 Van isyanıyla, şehirde yaşayan Müslümanların tamamı katledildi. Ardından Ruslar, Van, Malazgirt ve Bitlis’i
işgal etti.
•••
Ermeni Reformu,
Reformların uygulanmasını gözetlemek,
Reformlar için yapılan baskılar,
Anadolu şehirlerine giden konsoloslar,
Anadolu ahalisinin çeşitli sınıfları üzerinde araştırmalar,
Terör örgütleri ve isyan.
Tüm bunları yan yana koyduğunuzda nasıl bir fotoğraf
görüyorsunuz?
Sayın Başbakanın; «AB’de birçok dayatmalar olduğu doğrudur. Hatta bizi parçalamaya yönelik gayretler içerisinde önümüze
tezler geldiği de oluyor.» ifadelerinin, bu fotoğrafla bir ilgisi
olabilir mi sizce?
•••
Ermeni isyan ve katliamlarında, 530.000 Müslüman Türk
hayatını kaybetti. Her birinin acı dolu öyküsü var.
Bu öykülerden bir kesiti, mütevazı fakat anlamlı bir çalışmayla düşünce dünyamıza sunabilmek istedim ve bir sergi
düzenledim.
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Vakıfbank Genel Müdürlüğü fuayesinde, 29 Nisan’a kadar devam edecek bu sergi, umarım, bizi, kendi tarihimizin
derinliğini araştırmaya sevk eder ve özellikle, gençlerimizin
ufkuna bir mum yakar.
•••
Türkiye üzerinde plan yapanlar, tarih boyunca hep oldu,
bundan sonra da olacak.
Yarınlarımızın güvende olabilmesi için, derinliğe, bilgiye
ve öngörüye çok ihtiyacımız var.
Akşam Gazetesi 27.04.2005
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SOYKIRIM İNADI BİTER Mİ?
1071 Malazgirt’le başlayan Türk-Ermeni birlikteliği tam sekiz
asır sorunsuz devam etti. İki toplum her alanda kaynaştı, birbiriyle alışveriş yaptı. Osmanlı, millet-i sâdıka olarak adlandırdığı bu
vatandaşlarını öylesine benimsedi ki, son dönemde maliye, dışişleri dâhil tam yedi bakanlığı kendilerine verdi.
Rusların sıcak denizlere inme planı, İngilizlerin (Orta
Doğu’dan sonra) İpek Yolu’nu kontrol etme ihtirası, Fransızların Anadolu üzerindeki emelleri, bu toplumu stratejik olarak
önemli hale getirdi.
Önce Rusların kışkırtmasıyla oluşan çeteler, isyana ve katliama başladılar. Ardından İngilizlerin propagandasıyla örgütlenmeler ve sabotajlar başladı.
İki toplumun arası, bir süre sonra iyice açıldı ve yaşanan mukatelede her iki taraftan çok sayıda insan hayatını kaybetti (530.000
Müslüman Türk’ün, Ermeni çeteler tarafından katledildiği arşiv kayıtlarıyla belgelidir).
Üç cephede emperyalistlerle savaşan Osmanlı, (kendi vatandaşı
olan) Ermenilerin isyanıyla başa çıkabilecek güce sahip değildi.
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İttihat ve Terakki Hükûmeti o günün koşullarında, kendi için
de çok zor olan kararı aldı ve tehciri uyguladı. (ABD de, II. Dünya
savaşında kendi vatandaşı olan 120.000 Japon’u ulusal güvenlik
nedeniyle zorunlu göçe tâbî tutmuştu.)
Savaş ve yokluk ülkeyi perişan etmişti. Çok sayıda insan hayatını kaybetti. (O dönemde, sadece salgın hastalık nedeniyle ölen
Osmanlı askerinin sayısının yarım milyon olduğu biliniyor.)
Tüm önlemler alınmasına rağmen, kıtlık, salgın hastalıklar, zor
koşullar ve çetelerin saldırılarıyla tehcir sırasında hayatını kaybeden Ermeniler de oldu.
Geri dönüş kararnamesi ile ne kadar Ermeni’nin döndüğü tam
olarak bilinmiyor. Ancak bilinen bir gerçek var ki, geri dönenlerin
bir kısmı tekrar milis kuvvet oluşturarak Türklere karşı savaştılar. (Türk İstiklal Mücadelesi’nde, özellikle Fransızlar, geri dönen
Ermenilerden, Antep, Maraş, Urfa ve Adana’da askerî birlik ve milis
kuvvetler oluşturdu.)
Sevk ve iskan kararında etkin olan bazı devlet adamları tehcirden bir süre sonra Ermeni komitacılar tarafından katledildi.
(Talat Paşa’yı katleden Teleryan, Almanya’da tek celsede beraat etti!)
Lozan’da aradıklarını bulamayan Ermeniler, tehcirden sonra
tam 50 yıl suskun kaldılar. 1965 yılında, Addis Ababa’da bir araya
gelen Patrik I. Horen ve Başpiskopos Makaryos, 24 Nisan’ın sözde
soykırımı anma günü olarak kabul edilmesini ve Kıbrıs Rumlarıyla,
Ermenilerin ortak mücadele etme kararını açıkladılar. (Kıbrıslı
Rumların katliamlarını arttırdıkları dönem, sanırım hiç birinizin gözünden kaçmamıştır.)
Barış harekatıyla Kıbrıs’taki katliamların sona ermesinin
hemen ardından, (1975) Beyrut’ta ASALA kuruldu. (Merkez ola43
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rak seçtiği yerler oldukça önemli: Kıbrıs Rum Kesimi, Atina, Şam
ve Tahran) Çok sayıda diplomatımızı katleden örgüt, 1984 yılında,
üstlendiği rolü PKK’ya bırakarak, sahneden çekildi. (1980’de
Lübnan’da PKK ve ASALA’nın düzenlediği basın toplantısı ve ortak
eylem kararları, Öcalan’ın Ermeni Yazarlar Birliği tarafından onur
üyeliğine seçilmesi, ilişkileri gözler önüne seriyor.)
1990’lı yılların başından itibaren, diasporanın siyasal ve sosyal
etkinliği artmaya başladı. Pek çok ülkede sözde soykırım anıtları dikildi. Son birkaç yılda ise 15 ülke parlamentosu sözde soykırımı
tanıyarak sürece katkı sağladı.
Bir yandan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde ve
AGİT’te etkin bir çalışma içine giren Ermeniler, diğer yandan sözde
soykırımın olmadığını söylemenin suç sayılmasına dair kararları
çıkartabilmek için çaba harcıyor.
Yıllar sonra gelinen nokta bu.
•••
Peki, bundan sonra ne olacak?
Ermenistan’da yaptığım incelemeler ve gözlemler bana, kendimize güvenmemiz ve daha etkin olmamız gerektiğini işaret
ediyor. Diasporanın yaptığı derin çalışmalarla Türkiye’nin
(uluslararası, siyasî-sosyal-diplomatik) mücadelesini kesintisiz
sürdürmesinin şart olduğu çok açık.
Ancak, sınır komşumuzdaki önyargıyı kırmak, tabuları
yıkmak, ezberleri bozmak ve soykırım inadından vazgeçirmek için daha etkin olmamız ve rasyonel politikalar üretmemiz de şart.
Buna dair atılması gereken adımları, pek çok yerde dile getir44
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dim. Ancak okurlarımın konuya olan ilgilerini bildiğim için bir kez
de köşemde ifade etmek istiyorum.
• Türk ve Ermeni milletvekillerinden oluşan ortak bir çalışma grubu kurulmalı.
• Her iki ülke gazetecilerinin ziyaretleri arttırılmalı ve iki
tarafın devlet adamlarıyla mülakatlar yapılıp düşünceleri aktarılmalı.
• Her iki tarafın öğrencileri için gençlik programları hazırlanmalı. Karşılıklı öğrenci transferleri yapılmalı ve her iki tarafın öğrencileri aile yanlarında konuk edilmeli.
• Tarihten günümüze ulaşmış Ermeni kültür mirası onarılıp, dünya turizmine kazandırılmalı. (Bu bağlamda, Ani Harabeleri günübirlik turlara açılabilir)
• Karşılıklı kültürel alışverişler yapılmalı, ortak sanat etkinlikleri planlanmalı.
• Karşılıklı spor müsabakaları yapılmalı.
• Ermenistan’a yapılan bavul ticaretine destek verilmeli.
• Her iki tarafın talepleri doğrulturunda karşılıklı olarak
bazı sektörel ve bilimsel toplantılar yapılmalı.
• Her türlü, gayr-i resmî-sivil temaslar karşılıklı olarak
teşvik edilmeli.
• TRT tarafından Ermenistan’a Ermenice radyo-TV yayınları yapılmalı. (TRT 25 dilde yayın yapıyor ancak Ermenice
yayını yok. Ermenistan halkı, Türkiye’ye dair haberleri Fransa’dan
almak yerine Türkiye’den alabilmeli.)
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Atılacak bu sivil adımlar, Ermenistan’daki tabuların yıkılması için son derece önemli. Bazılarının buna itiraz edeceğini biliyorum. Ancak, unutmamalıdır ki, Türkiye büyük bir devlettir. Ve her zaman büyük devlet gibi davranmalıdır. Zaten
bunu yapabildiği sürece, daha da büyük olacaktır.
Vietnam Başbakanı Phan Van Khai ile ABD Başkanı Bush’un
el sıkıştığı bir dünyada bunları konuşabilmeli ve tartışabilmeliyiz.
Akşam Gazetesi 29.06.2005
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SOYKIRIM İNADI ve GERÇEKLER…
Türkiye bir türlü kabuğunu kıramadı.
Hâlâ dayatılan politikaların, dayanılmaz ağırlığı ile uğraşıyoruz.
Bir adım öne geçtiğimiz, aktif ve belirleyici politikalar ürettiğimiz günler ne zaman gelecek diye soruyorum bazen kendime…
Demokles’in kılıcı gibi tepemize astıkları bir soykırım safsatası ile uğraşırken, acaba bize bunu dayatanlar geçmişlerinde neler
yapmışlar, merak ediyor muyuz?
Tarih boyunca, aynı kafanın bize yaptığı zulümler neler acaba,
bundan haberdar mıyız?
Ya da bunlarla ilgili bir vizyonumuz, planımız var mı?
Ne yazık ki yanıtım evet değil…
Geçen akşam Kanal B televizyonunda, Gürbüz EVREN’in konuğu olduk. Eski Devlet Bakanı Sayın Sadi SOMUNCUOĞLU ve
Doç. Dr. Sayın Abdullah GÜNDOĞDU ile bu gerçekleri konuştuk.
Programın sonunda anladık ki, bu konuları daha fazla konuşmalıyız, tartışmalıyız. Özellikle gençleri daha duyarlı hale getirmeliyiz. Kendi tarihimizi, yakın dünya tarihini çok iyi anlatmalıyız.
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Bugün sizlerle, bu anlamda küçük bir tarih gezintisi yapmak
istiyorum.
Ve medeniyet dayatanların, madalyonlarının tersini göstermek istiyorum...
• Kristof Kolomb 1492’de Amerika’ya ayak bastığında, kıtada 100 milyon yerli (Kızılderili) yaşıyordu. Aynı dönemde,
Avrupa’da 60 milyon, Afrika’da ise 70 milyon insan yaşıyordu.
Beyaz adam, öylesine bir katliam, öylesine bir soykırım yaptı
ki, bugün Amerika’da yaşayan yerli nüfusun esamisi okunmuyor.
Tersinden bakacak olursak, eğer yerli nüfus, yani Kızılderililer,
beyazlar tarafından yok edilmeselerdi, bugün Amerika’da Avrupa
nüfusunun bir buçuk katı kadar yerli yaşıyor olacaktı. Soykırımın
boyutları ortada. Roosevelt: «En iyi yerli, ölü yerlidir diyecek kadar ileri gitmek istemiyorum ama onda dokuzu öyledir.» derken,
tarihlerinden ve katliamlarından utanmadıkları görüntüsünü veriyor. Demek, hâlâ kafalar aynı.
• Bir sürgün örneği. Korematsu olayı. ABD’ye ilk Japon göçü
1880’lerde başladı. 1940’lara gelindiğinde ise göçmen Japon sayısı
120 bini buldu. II. Dünya Savaşı sırasında Pearl Harbor baskınını
izleyen aylarda, batı yakasından sorumlu General John L. DeWitt
Japon kökenli hiçbir ABD vatandaşına güvenemeyeceğini söyleyerek, bunların sürgüne gönderilmesini önerdi. Başkan Roosevelt
bu öneriyi kabul etti ve 1944 yılında 9066 numaralı kararnameyi
imzalayarak, tüm Japon kökenli ABD vatandaşlarını, casusluk ve
sabotaja karşı korunmak amacıyla esir kamplarına gönderdi. Sürgüne gitmeyi reddeden Korematsu, tutuklandı ve beş yıl hapse
mahkûm oldu. Hiçbir kanıt ve tehlike olmadan, kendi vatandaşlarını sürgüne gönderen ABD için bu örnek de tarihe düşülen bir
not oldu.
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• Dresden Soykırımı bir başka vahşet örneğidir. II. Dünya
Savaşı’nda yenilen Almanlar, 1945 yılında hızla geri çekildiler.
Prusya’dan ve Doğu Almanya’dan kaçan binlerce aile, Dresden
şehrine sığındı. Şehirde kısa sürede 1 milyon 200 bin nüfus oldu.
Amerikalılar ve İngilizler, savaş bitmesine rağmen öç almak adına
şehri iki gün iki gece bombaladılar. Napalm bombalarıyla yakılan
şehirde 2 günde 200 bin kişi öldü. Yerle bir olan şehirde, o günlerin en büyük insan ve kültür mezbahası oluştu.
• 1976’da işgal ettiği Vietnam’dan çekilen ABD, geride 2.5
milyon ölü bıraktı. Rambo filmleri ile gözler önüne bir film perdesi
çekmeyi başaran ABD, bu insanlık suçunu, dünya kamuoyuna bir
zafer gibi takdim etmeye çalıştı.
• Vietnam’ın hatıraları daha tazeyken, Irak’a saldıran ABD,
yine demokrasi ve barış getirmeyi vaat ediyordu. Saddam’ın zulmünden kurtulmayı bekleyen sivil halk, yeni bir zulümle karşı
karşıya olduğunu çok geçmeden anladı. Irak’ta bugüne kadar 100
bin sivil hayatını kaybetti. Ebû Gureyb işkenceleri, Fellûce katliamı insanlık tarihine bir kara leke olarak geçti.
• Fransızların Cezayir’de yaptıkları ise bir başka vahşet örneği. 1830’da Kuzey Afrika’yı işgal eden Fransızlar, bu toprakları,
sosyal, kültürel ve yapısal olarak tamamen Fransız yapmaya kararlıydılar. Asimilasyon çalışmaları yıllarca sürdü. Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni kurması Cezayir için bir umut ışığı oldu. 1931
yılında Ulema Meclisi’ni kuran Şeyh Abdullah Ben Badis: «İslam
benim dinim, Arapça benim dilim, Cezayir benim vatanım» sloganı ile yola çıktı. 1954 yılına kadar ulusalcı akım devam etti ve hız
kazandı. Fransa bunun üzerine 500.000 asker gönderdi ve Cezayir
topraklarında tam 8 yıl katliam yaptı. Geri çekildiklerinde ise, arkalarında 1.5 milyon Cezayirlinin cesedi vardı. İşkence ve katliamların mimarları ise hâlâ Fransa’da yaşıyor.
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• Batı’nın ekonomik ve siyasî krizlere 17. asırda bulduğu çözüm ise köle ticareti. Ekonomik sorunlarını çözmek için denizaşırı bölgelere yönelen Avrupalılar, önce sömürge düzenlerini
kurdular. 1650’lerden itibaren de köle ticareti başladı. Yüz binlerce köle vatanlarından alınıp gemilerle uzak topraklara taşındılar.
Milyonlarcası ise yollarda can verdi.
• Avustralya yerlilerinin soykırımı ise bir başka dramatik
örnektir. 1878 yılında İngilizlerin Avustralyalı yerlilere (Aborjinler) uyguladığı sistematik soykırım tam 60 yıl sürdü. Yüz binlerce
yerli öldürülerek topraklarına el kondu. Soylarını yok etmek için
kadınlar sistematik olarak kısırlaştırıldı. Yüz binlerce çocuk ailelerinden alındı ve başka yerlere ucuz işçi olarak götürüldü, kimlikleri unutturuldu.
• Norveç ve İsveç’in Sâmi’lere uyguladığı asimilasyon
politikası ise halen sürüyor. Asya kökenli Sâmi’ler bu topraklara
4 bin yıl önce geldiler. 1600’lü yıllardan itibaren ise, asimilasyon
çalışmaları başladı. Dinî ve kültürel baskı yapıldı. Topraklarını
istedikleri gibi kullanma hakları ellerinden alındı. Norveç dilini
konuşmayanlara mülk edinme hakkı verilmedi. Ekonomik kısıtlamalar getirildi.
• Yine Norveç, İngiliz bilimci Galton’un arî ırk teorisini hayata geçirmek için pek çok çalışma yaptı. Aşağı değerdeki insanların kısırlaştırılması için yasalar çıkarttı. 1978’e kadar yürürlükte
olan yasayla, bütçe ayrıldı ve çok sayıda etnik azınlık göçmenlerin
kız çocukları kısırlaştırıldı.
• Eskimo’ların Grönland’dan sürgünü ise, dünyaya demokrasi dersi verme iddiasında olan Danimarka’nın yüz karasıdır. Eskimolar M.Ö. 2000 yılından beri, Grönland’da yaşarlar. Danimarka ve ABD arasında yapılan bir anlaşma ile 1951 yılında Grönland
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Thule bölgesinde, askerî hava üssü kurulmasına karar verildi. Thule, yerliler için en önemli balık avlama bölgesi idi. Ancak buradan
çıkmaları ve Qaanaq bölgesine göç etmeleri isteniyordu. Eskimolar
bir süre direndi ama bölgeye bırakılan kimyasal maddelerle (sular
kirlendi), motorize trafik, Eskimoların balık avlama şansını ortadan kaldırdı. Ekonomik darbe yiyen Eskimoların önemli bir kısmı
bölgeyi mecburî olarak terk ettiler. Danimarka hâlâ, Eskimo’ların
Thule bölgesine geri dönmelerine izin vermiyor.
• Almanların Yahudilere ve Çingenelere yaptığı soykırım
ise en iyi bilinen örnek. Mükemmel Alman ırkı hedefiyle, 1.5 milyon Çingene, 6 milyon Yahudi, toplama kamplarında topluca katledildiler. İnsanlık tarihinin en büyük soykırımıydı.
• Yakın tarihimizde ise, Avrupa’nın ortasında bir başka soykırım yaşandı. Srebrenitsa’da binlerce Müslüman, Avrupa’nın gözleri önünde, Sırplar tarafından katledildi. Yakın tarihin en önemli
soykırımıydı.
• Balkan göçleri ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma
döneminin en hüzünlü olaylarıdır. 19. asrın sonunda Balkanlar’da
4 milyon Türk yaşıyordu. Dağılma sürecinde, katliamlar nedeniyle önemli bir kısmı İstanbul’a ve Anadolu’ya göç etti. Balkan
göçlerinde ve katliamlarında çok sayıda Müslüman Türk hayatını kaybetti. (1829’da Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla
Mora’daki Türkler göçe zorlandı. Bu arada 20.000 Türk katledildi.)
Bugün Balkanlarda 500.000 Türk yaşıyor.
• 1828-29 Osmanlı-Rus savaşı akabinde imzalanan Edirne
Antlaşması’yla Çerkezler, Rus hâkimiyeti altına girdi. Ardından
başlayan katliamlar, 1859’da Şeyh Şâmil’in esir düşmesine kadar
sürdü. Bundan sonra baskılar ve zulümler arttı. Kont Yevdokimov
planı devreye girdi ve Kafkasya’da sürgünler başladı. 800.000
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kişi sürgüne gönderildi. Çoğu yollarda hayatlarını kaybettiler.
Önemli bir kısmı Anadolu’ya yerleşen Çerkezler, geniş bir coğrafyaya dağıldılar.
• 1768-1774 yılları arasında, Osmanlı-Rus Savaşları yaşandı
ve imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım, Osmanlı’dan
koparıldı. Ardından sürgünler başladı. 1800’lü yıllar boyunca devam eden sürgünlerde, 1.5 milyon Kırım Türk’ü, vatanlarından
uzaklaştırıldılar. Ancak asıl dram 1944’te yaşandı. II. Dünya Savaşı sonrası Stalin’in emri ile 420.000 kişi vagonlara doldurularak
sürgüne gönderildi. Bir kısmı da teknelere bindirildi ve çoğunun
tekneleri Karadeniz’de batırıldı. Bir ay süren vagon yolculuğunda
kimsenin vagonlardan inmesine izin verilmedi ve 200.000 kişi hayatını kaybetti. Gittikleri yerlerde yıllarca acı çeken Kırım Türkleri
hâlâ geri dönmek için çaba harcıyorlar. Kırım Türkleri’ne uygulanan soykırım kendilerinden sonra kültürel olarak da devam etti.
Türk evlerinin hepsi yıkıldı. Camiler yakıldı. Mezarlar söküldü.
Kırım lehçesi ile yazılmış bütün eserler, tarihî vesikalar, klasik kitaplar yakıldı, bağlar-bahçeler tahrip edildi. Kırım tarihi, düzmece
tarihçiler tarafından yeniden yazıldı.
• 4 asır Ortadoğu’yu huzur ve barış içinde yöneten Osmanlı, bu topraklardan çekilince, kaos başladı. 8. asırdan beri Kerkük
ve diğer vilayetlerde bir barış ve denge unsuru olarak bulunan
Türkmenler, ilk kez 1924 yılında işgalci İngilizler tarafından katledildiler. Katliamlar 1946 ve 1959’da devam etti. 1980’de ise
Türkmen liderler topluca katledildi. 1991’de Saddam tarafından
topluca öldürülen Türkmenler, son olarak Telafer’de ABD güçleri
tarafından katledildiler.
• Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklere karşı uyguladığı
soykırımların anıları ise hâlâ çok taze. Kıbrıs’taki ilk etnik saldırılar 1912 yılında (Osmanlı’nın önemli ölçüde güç kaybettiği
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dönem) başladı. Ardından siyasal, sosyal ve ekonomik boykot ve
baskılar başladı. II. Dünya Savaşı’nda, bu psikolojik saldırı altında
Kıbrıs Türkleri’nden 14.000’i İngilizler tarafından adadan alındı ve
Rumlarla birlikte Almanlara karşı savaştırıldı. (Kendilerine adada
Türk varlığının tesis edilmesi sözü verildi.) 1952’de EOKA kuruldu. Makaryos liderliğindeki bu terörist örgüt, adayı Yunanistan’ın
bir parçası yapmak istiyordu. 1963-1964 yıllarında terörist saldırılara hız verildi. Yüzlerce köy basıldı. Binlerce insan katledildi,
yerlerinden edildi.
• Bulgarların Müslüman Türklere karşı uyguladığı etnik
ve kültürel soykırım ise, son yılların en dramatik örneği idi. 9
milyon nüfuslu Bulgaristan’da, 1.5 milyon Müslüman Türk yaşıyordu. 1970 yılında başlayan Yeniden Doğuş Projesi ile 20 yıl
süren bir zulüm dönemi yaşandı. Türk ve Müslüman adları değiştirildi. Türkçe eğitim veren okullar ve Türkçe çıkan gazeteler
kapatıldı. Camiler kapandı, yıkıldı. Çocukların sünnet olması yasaklandı. Mezar taşları tahrip edildi. Müslümanların bayramlarını
kutlamaları engellendi. Kadınların elbiselerindeki motiflere bile
yasak kondu. Türklerin yoğun yaşadığı bölgelere askerî birlikler
gönderilerek psikolojik tahribat yapıldı. Bunlara direnenler toplama kamplarına gönderildi (Belene). Gösteri yapanlara ateş açıldı.
Çok sayıda gösterici öldürüldü. Ve 360.000 Türk zorunlu olarak
Türkiye’ye göç etti.
• Yunanistan’ın Batı Trakya Türklerine karşı uyguladığı
etnik ve kültürel soy kırım, 1923 yılından beri devam ediyor. Bu
baskılar nedeniyle, Batı Trakya’dan göç eden Türk soydaşlarımızın
sayısı 400.000’i buldu. Kendi okullarını açamayan, kendi derneklerini kuramayan, kendi müftülerini seçemeyen, sosyo-ekonomik
olarak baskı altında tutulan Batı Trakya Türkleri, hâlâ önemli sıkıntılar yaşıyorlar.
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• Azerbaycan Hocalı’da ise yakın tarihin en vahşî katliamlarından biri yaşandı. Azerbaycan topraklarının % 20’sini işgal
eden Ermeniler, 1.5 milyon Azerî’yi yurtlarından ettiler. 26 Şubat
1992’de Hocalı’ya girdiklerinde ise, 3.000 kişilik kasaba nüfusunun 613’ünü, bir gecede hunharca katlettiler.
•••
Tarihî örnekleri arttırmak mümkün.
Ancak görüldüğü gibi, sözde Ermeni soykırımı iddiasında bulunan Batı, bir anlamda mazuriyet psikolojisi ile hareket ediyor;
kendi tarihindeki insanlık suçlarını unutturmak için bu safsatayı
sahipleniyor. Fakat gerçekte bu çabanın arkasında, politik ve ekonomik kazanım beklentileri var. Ve oyunlar buna göre belirleniyor.
Türkler, tarihleri boyunca bu insanlık suçuna, ne taraf oldular
ne de bu suçu işlediler.
Eğer öyle olsaydı, bugün Ortadoğu, tamamen Türkçe konuşuyor olurdu.
Öyle olsaydı, bugün Balkanlar’da, sadece İslam dini olurdu ve
Türkçe konuşulurdu.
Türklerin gittikleri yere huzur ve medeniyet getirdikleri, asla
Batılılar gibi sömürgeci bir anlayışa sahip olmadıkları, tüm tarihçiler tarafından biliniyor.
Ancak bunu iyi savunmak için, kendi tarihimizi çok iyi bilmemiz ve anlatmamız gerek.
Edilgen, mahcup tavrımızı terk etmeli, artık bu konuda
atak yapmalı ve öne geçmeliyiz.
www.spothaber.com 12.06.2006
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BU SON OLSUN…
Türkiye yine stratejik bir cinayetle sarsıldı.
Herhalde, hiçbir cinayetin önü ve arkası, tarihin derinliklerine
ve geleceğe bu kadar uzanmamış, sonuçları, hiç bu kadar geniş
kesimleri etkisi altına almamıştı.
Önce, bu cinayetin ardından muhtemelen neler olacak, ona
bir bakalım…
• ABD’nin önümüzdeki aylarda görüşmeye hazırlandığı
sözde Ermeni soykırımı yasası ile ilgili, eli güçlenecek ve siyasal
yaptırımları artacak.
• Fransa Parlamentosu’nda kabul edilen İnkar Yasası’nın,
senatoya taşınması kolaylaşacak ve kabulü için baskı yapanların
pozisyonları güçlenecek.
• AB’nin Türkiye üzerine uyguladığı baskılar artacak.
•Dünyanın pek çok bölgesine dağılmış bulunan Ermeni
Diasporası’nın, siyasal faaliyet alanı genişleyecek ve
çalışmaları hızlanacak. Türkiye üzerindeki sözde soykırım
baskıları ve buna bağlı dış politik baskılar artacak
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• Türkiye üzerinde son yıllarda başlatılan etnik-azınlık
tartışmaları ivme kazanacak ve talepler çeşitlenecek.
•Türk halkı üzerinde yürütülen psikolojik operasyonların
etki alanı genişleyecek, moral değerler, güven duyguları
zedelenecek ve milliyetçi duygular tartışılacak, örselenecek. Bu
da iç politikada yeni arayışları ve revizyonları tetikleyecek.
• Türkiye, belli bir süre tekrar içe kapatılacak, Kerkük,
Kuzey Irak ve PKK üzerindeki tartışmalar, bulanıklaşacak,
boyut değiştirecek.
• 301. madde tartışmaları yeniden alevlenecek ve iç
siyasete etki edecek.
Cinayeti salt milliyetçi duygularla işlediğine inandırılmak
istendiğimiz beyaz bereli katil, herhâlde bunları ne düşündü,
ne de hesap etti.
•••
Peki, katledilen Ermeni asıllı Türk yurttaşı Hrant DİNK kimdi?
Cenaze töreninde yürüyen ve: «Biz Ermeniyiz!» diye
bağıran kitlenin ne kadarı onu okumuş ve anlamıştı?
301. madde nedeni ile yargılanan Dink’in, bakın başka
hangi özellikleri var?
Dink;
• Kürt kökenli Türk vatandaşlarını uyardı ve: «Bir asır
önce bizim yaptığımız hataları siz yapmayın!» dedi. (Bu bir
anlamda, emperyalist anlayışın tarihî arka planının deşifresi
ve bugüne dair projeksiyonuydu.)
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• Fransa Parlamentosu’nda kabul edilen İnkar Yasası’nı
eleştirdi ve senatoda kabul edilip onaylanması hâlinde:
«Soykırım yoktur.» diyerek suç işleyen ilk kişi olacağını ilan
etti. Bu, Diaspora Ermenilerinin büyük tepkisini çekti.
• AB’nin sözde Ermeni soykırımı iddialarını her yıl
gündeme getirmesini ahlâksızlık olarak nitelendirdi ve eğer
AB, Türklerle Ermenilere yardım etmek istiyorsa; «Bu iki halk
nasıl birleşir?» bu konuda üzerilerine düşeni yapsınlar.” dedi.
• Türklerle Ermenileri bir araya getirmenin tek koşulunun
diyalog olduğunu savundu.
İşte merhum Dink (Allah’ın rahmetinin tün insanlığa
yetecek kadar bol olduğuna inandığım için bu ifadeyi kullandım.)
benim de katılmadığım pek çok fikrinin yanında, desteklediğim
ve önemli bulduğum fikirlerin de sahibi idi.
Bu düşünceleri nedeniyle de Ermenistan ve Diaspora
Ermenileri tarafından sert bir şekilde eleştiriliyordu.
•••
Yapılması gereken analizlerin belki de en önemlisi, cinayetin
sonrasındaki gösteriler ve cenaze töreniydi.
• Cinayetin hemen ardından, İstanbul, Ankara, Bursa ve
Tunceli’de gösteriler yapıldı ve seçilen ortak sloganla: «Hepimiz
Ermeniyiz!» dendi.
• Son yılların belki de en kalabalık cenaze töreninde
semboller ve siyasal mesajlar ön plana çıkartıldı ama hiç Türk
bayrağı taşınmadı.
• Teröre lanet vurgusu yapmak ve: «Hepimiz kardeşiz, hepimiz
Türk’üz!» demek yerine: «Katil devlet hesap verecek!» dendi.
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• Cenazenin ardından sistematik olarak: «Ermeni’yim!»
demek, hümanist ve demokrat olmakla, «Türk’üm!» demek,
cinayeti azmettirmek ya da onaylamakla eş anlama gelecek
gibi bir tartışma, başlatıldı.
•••
Katledilen, Ermeni asıllı bir Türk gazetecidir.
Ama kısa ve uzun vadeli muhtemel iç ve dış politik
sonuçlarına bakarsak, çok iyi planlanmış, stratejik bir
cinayettir ve kurşunlar pek çok hedefi vurmuştur.
O hâlde Türkiye’ye düşen, bu acıları bir daha yaşamamak
için önlem almak, plan yapanların oyunlarını bozmaktır.
Türkiye’nin başı sağ olsun…
Ve artık bu son olsun…
Forum Diplomatik 30.01.2007
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KONFERANS MI REFERANS MI?
«İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri:
Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları» adlı konferans
uzun tartışmalardan sonra, nihayet yapıldı. Herkes eteğindekini
döktü. Niyetler açıkça ortaya kondu.
Kimileri 1915’e giderek gözyaşı döktü, kimileri de bu topraklarda gözü olduğunu açıkça ifade etti.
Biz, yaşanan komediyi ya da acziyeti ibretle izledik.
Demokrasi adına, konferansa alkış tutanlar,
Bilimsel özgürlük adına, ihanete ışık tutanlar,
Siyasî gelecek adına, duruşundan manevra yapanlar,
AB’ye şirin görünmek adına, yargıyı eleştirenler…
Ve daha pek çokları bu tiyatroda rol aldı.
Hiç şüpheniz olmasın ki; benzeri konferanslar bundan sonra
devam edecek ve bu tezlerin pervasızca savunulduğu her konferans, bir gün önümüze referans olarak konulacak.
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Siz; Kafkasya’dan sürgün edilen 800.000 Türk’ün dramlarının
anlatıldığı ya da 500.000 Kırgız Türkü’nün Çarlık Rusya’sı tarafından katledilişinin konu edildiği bir konferansın Rusya’da yapıldığına
tanık oldunuz mu?
Ya da, 1954-1962 yılları arasında Cezayir’de, 1 milyon Cezayirlinin katledilişinin anlatıldığı bir konferansın, Paris’te yapıldığını gördünüz mü?
Göremezsiniz, çünkü kendi tarihlerindeki utanç verici lekelerle yüzleşmemek için azamî çaba gösterirler.
Ama ne acıdır ki; biz kendi ülkemizde, o döneme dair gerçekleri anlatmayı beceremeyiz, yurt dışında haklı tezlerimizi savunamayız ve ucu nereye dayandığı belli olmayan dayatmalara da alkış
tutarız.
Biz, birilerine yaranma yarışındayken, Batı basını bakın yaşananları nasıl algılıyor ve ne şekilde takdim ediyor?
Reuters: Türk basını, Ermenilerin 90 yıl önce katledilmesiyle ilgili tartışmalı bir konferansı demokrasi için bir zafer olarak övgüyle karşılarken, toplantı önünde protesto yapan milliyetçiler bunu vatana ihanet olarak nitelendirdiler. Ermeni sorununun
hassaslığı yüzünden daha önce iki kere iptal edilen konferans,
uzun süredir ertelenen Avrupa Birliği müzakerelerinin başlamasından sadece günler önce Türkiye’de ifade özgürlüğü için
bir test olarak görülüyor.
AP: Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde Ermenilerin katledilmesine ilişkin daha önce iki kez iptal edilen konferans bugün İstanbul’da başlıyor. Konferans, Türkiye’nin acı veren geçmişini açık yürekli bir şekilde tartışılmasına müsaade
etme istekliliğini sınayacak.
60

GELECEK ARAYIŞI

Osmanlı İmparatorluğu’nun halefi olan ve Avrupa Birliği
üyeliğine aday modern Türkiye’de bir kurum ilk kez, konuşmacıların bugünkü Türkiye’nin vatandaşlarının babalarının ve
dedelerinin 20. yüzyılın ilk soykırımını gerçekleştirdiklerini
iddia etmelerine izin veren bir akademik konferansa ev sahipliği yapıyor.
Bu satırlar, yapılan konferansın şimdiki maliyeti için açık bir
belge niteliğinde.
•••
Yarın, önümüze daha büyük faturalar konmasını istemiyorsak, gecikmeden önlem almalıyız.
Ermeni gerçeğini tüm yönleriyle, özellikle gençlerimize
anlatmalıyız.
• Ermenilerin tam 850 yıl Türk yurdunda nasıl huzur içinde
yaşadığını,
• Devletin en üst kademelerinde görev aldıklarını, bakanlık, paşalık yaptıklarını, ülkenin zenginliklerinden nasıl yararlandıklarını,
• Osmanlının çöküş döneminde önce Rusların sonra da İngilizlerin oyununa gelip nasıl isyan ettiklerini,
• 180.000 Ermeni milis kuvvetinin, Rus ordusunda Osmanlı’ya
karşı savaştığını,
• 530.000 Müslüman Türk’ü acımasızca nasıl katlettiklerini,
• Üç cephede savaşan Osmanlı’nın Ermeni isyanıyla baş
edemediğini,
• Zorunlu olarak tehcir kararı aldığını,
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• Göç esnasında her türlü tedbiri aldığını,
• Ermenilerin bazılarının savaş ve kıtlık şartlarında yaşanan
göçte hayatını kaybettiğini,
• Geri dönüş kararnamesinden yararlanan Ermenilerden bazılarının, Fransız bayrağı altında Osmanlı ordusuna karşı nasıl
savaştığını,
Ve buna benzer pek çok gerçeği cesaretle savunabilmeli ve
gençlerimize anlatmalıyız.
Biz bunu yapmazsak, birileri kalkar ve bizim adımıza yazdıkları hayalî senaryoları vizyona koyarlar.
Gerçek niyetler ortaya çıkınca da iş işten geçmiş olur.
Yankı Dergisi Ekim 2005
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IRAK’TA YAŞANANLAR ve
OLASI GELİŞMELER
Tarih boyunca birçok medeniyetin beşiği olmuş
Mezopotamya’nın büyük bir bölümü bugünkü Irak’ın topraklarını oluşturmaktadır. İnsanlık tarihinin dönüm noktası olarak
kabul edilen Sümer Uygarlığı M.Ö. 3500-2500 yılları arasında
Irak ve Suriye’nin bir bölümünde hüküm sürmüştür. Zaman
zaman parçalanma ve birleşme dönemleri yaşayan bölge, gücünün zirvesine M.Ö. 1792-1750 yıllarında Hammurabi zamanında ulaşmıştır. Bu coğrafyanın bilinen 6.000 yıllık tarihinde; Sümerler, Akadlar, Babiller, Hititler, Asurîler, İranlılar,
Makedonyalılar, Bizanslılar hüküm sürmüşlerdir. Irak toprakları tarih boyunca hem medeniyetlerin hem de kavgaların odak
noktası olmuştur.
Ülke M.S. 637’de Müslümanlar tarafından fethedilmiştir.
Hazret-i Ali tarafından hilafetin merkezi durumuna getirilmiş
ve başkent Medine’den Kûfe’ye taşınmıştır. Hazret-i Ali ile
Muâviye orduları arasındaki Sıffin Muharebesi ile bölge karmaşık etnik mezhep yapısına bürünmüştür. Kerbela Hadisesi ile
ülke, Haricîler ve özellikle de Şiîlerin merkezi haline gel63
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miş, ancak sosyal ve siyasî isyanlar, çatışmalar hiç eksik
olmamıştır.
Önce Emevîlerin, sonra Abbasîlerin kontrolüne giren bölgede
ilk Türk varlığı M.S. 8. yüzyılda olmuştur. Türk nüfusunun bölgeye
ve devlet yönetimine ilk yaklaşması, halife Harun Reşit’in oğulları
ile olmuştur. Annesi Türk olan Halife Mu’tasım döneminde ise ülkede Türk nüfuzu zirveye ulaşmıştır.
1055-1200 tarihleri arasında Selçukluların hâkimiyetinde
kalan ülke Moğollar tarafından istila edilmiş ve 1258’den sonra
tekrar İranlıların hâkimiyetine girmiştir.
1534’te Osmanlı’ların yönetimine geçinceye kadar pek çok
beylikler tarafından kontrol edilmiştir. Kanunî Sultan Süleyman’ın
Bağdat Seferi ile başlayan dört asırlık süreç, bu toprakların yaşadığı en huzurlu dönem olmuştur.

Irak Topraklarının
İngilizlerin Eline Geçmesi ve Yeni Yönetim
Uzun yıllar bu coğrafyada siyasal etkinliklerini pekiştiren İngilizler; hazırladıkları planı Basra Körfezi’nden girerek uygulamaya başladılar ve 30 Ekim 1918’de Musul’a 60 km kadar yaklaştılar.
Aynı gün mütareke yapılmasına rağmen ordunun Dicle Grubu’nu
esir aldılar ve A. İhsan Paşa’ya bir mektup göndererek Musul’u
terk etmesini istediler. İngiliz Generali Marshall’ın hukuksuz ve
sinsî taktiğine maalesef boyun eğen A. İhsan Paşa, Musul’u savaşmadan terk etmiştir. (Atatürk bu üzücü olayı Nutuk’ta ağır
eleştirilerle anlatmıştır.)
Irak’ı önce bizzat yönetmeyi deneyen İngilizler halkın sert
muhalefeti ile karşılaştılar. Ayetullah’ların İngilizler aleyhine
fetva vermesi üzerine 1920’de Necef’te ilk isyan patlak verdi.
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(Irak Şiîleri o dönemde İngilizlere isyan etmenin bedelini yönetimden uzak kalmakla ödediklerine inandıkları için, bugün ABD ile
birlikte olduklarını ifade ediyorlar.) Türkmenlerin de isyana destek vermesi ile Irak’ı yönetemeyeceklerini anlayan İngilizler, Mekke Şerif’i Hüseyin’in oğlu Faysal’ı Irak’a kral yaptılar ve 1930 yılına
kadar manda yönetimi ile Irak’ı idare ettiler. 1932 yılında manda
yönetimi sona erdi ve Irak, Milletler Cemiyeti’ne üye oldu.
1936 yılında Irak’ta ilk darbe oldu. Ve bunu pek çok darbe
takip etti. Son olarak, 1979’da, Saddam Hüseyin, El-Bekir’i devirerek yerine cumhurbaşkanı oldu ve ülke 25 yıl yeni bir savaş
dönemine girdi. Bu dönemde gerek yaşanan savaşlar, gerekse
Saddam’ın zulmüyle milyonlarca insan can verdi.

Lozan Süreci ve Sonrasında Musul Meselesi
Lozan’da yapılan ikili görüşmelerle Türkiye’nin güney sorunu
çözülemedi. Yapılan heyetler arası müzakerelerde de sonuç alınamadı. İsmet Paşa Musul Vilayeti’nin etnografik, siyasî, tarihî,
coğrafî, ekonomik ve askerî gerekçelerle Türkiye’de kalmasını savunurken Lord Curzon İngilizlerin savaşı kazandığını, Türklerin
Musul’u almaları halinde Arap devletlerini yok edeceğini iddia
ediyordu. (Türk delegasyonunun ikinci adamı Dr. Rıza Nur
Bey’in; Musul’un elden çıkması halinde memleketin başına
Kürdistan tehlikesi çıkacağını, Kürdistancıların Ermenilerle
birleşerek Türkiye’yi arkadan vuracaklarını iddia etmesi oldukça önemlidir.) Lozan’da çözümlenemeyen Musul problemi
daha sonra çözüme kavuşturulmak üzere askıya alındı.
1924’te İstanbul’da İngilizlerle görüşmeler yeniden başladı.
Türkiye hakkını aramaya çalışırken İngilizler Hakkari’yi de istemeye başladılar. (Doğu’da bazı isyan hareketlerini başlattılar.) İngilizlerin asıl amacı çözümsüzlüğü devam ettirmekti, nitekim öyle
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oldu ve konu Milletler Cemiyeti’ne götürüldü. Milletler Cemiyeti rapor hazırlamak üzere bir komisyon kurdu. Temmuz 1925’te
komisyonun sunduğu raporda; «Musul Vilayetinin çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu, iktisadî olarak bölgenin Irak’a
bağlanması gerektiği» ifade edildi. Türkiye rapora itiraz etti ve
konu Milletler Arası Daimî Adalet Dîvânı’na götürüldü. 5 Haziran 1926’da cemiyetin kararı kabul edildi. Brüksel’de tespit edilen
hatta, küçük değişiklikler yapıldı ve Musul üzerindeki haklarından vazgeçecek olan Türkiye’ye Irak Hükûmeti tarafından petrol
gelirinin % 10’unun 25 yıl süreyle verilmesi kararlaştırıldı. Türkiye
500.000 İngiliz Lirası karşılığında bu hakkından vazgeçti ve acı bir
şekilde bu topraklar elimizden çıkmış oldu.

Bugünkü Irak
438.000 kilometrekare alana sahip olan Irak’ta tahminî 25.5
milyon kişi yaşıyor. (1957 en son nüfus sayımı). Nüfus her yıl savaş ortamına rağmen 1 milyon artıyor. (15 yıl içinde Irak’ın savaş
ortamında yetişmiş yeni bir jenerasyonu ortaya çıkacak.)

Irak’ta nüfus hızla artıyor.
18 vilayeti var. Duhok, Erbil, Süleymaniye civarında Kürt
nüfus yoğunluğu fazla. Ambar, Ninova, Selahattin bölgesinde
ise Sünnî Araplar yaşıyor.
Telafer ve Altınköprü civarında ise Türkmen nüfus fazla.
Kerkük, çoğunluğu Türkmen olmak üzere, Sünnî ve Şiî
Arapların ve Kürtlerin yaşadığı bir bölge.
Bağdat oldukça karmaşık bir nüfus yapısına sahip. Ülkenin
güneyinde ise yoğun olarak Şiîler yaşıyor. Şiî nüfusun tüm Irak
nüfusunun % 60’ı olduğu tahmin ediliyor.
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112.5 milyar varil kesin, 250 milyar varil olası rezervleri
ile, Irak, dünya petrol rezervinde ikinci sırada bulunuyor. Basra ve Kerkük havzaları iki önemli rezerv bölgesi. Savaştan önce
3 milyon varil günlük ihracat, savaştan sonra 2.6 milyon varile
indi. Yıllık 40 milyar dolar olan petrol gelirinin iyi işletilmesi halinde 2 kat artacağı tahmin ediliyor.

Ortadoğu’nun Geleceğinde Sınır Aşan Su Gerçeği
Bugün Irak’ın su kaynakları konusunda sorunu yok. Ancak
orta ve uzun vâdede su sorunları yaşanacağına kesin gözüyle bakılıyor. En önemli su kaynağı olan Dicle’nin kuzeyde kalan kısmı
halen çok temiz olmakta birlikte, Bağdat’tan geçen kısmında
önemli kirlilikler bulunuyor.
GAP bölgesinde bulunan 22 adet barajın ve çok zengin su
kaynakları olan Dicle ve Fırat nehirlerinin ve havzalarının, ileride uluslararası bir idare altına alınması konusunun gündeme geleceği, son zamanlarda sıkça tartışılır oldu. Aslında henüz hukukî
geçerliliği olan bir dayatma ortada yok. Ancak bazı belgelere baktığımızda, AB’nin sınır aşan sularımızla ilgili niyetlerini anlamak
çok zor olmasa gerek.
Avrupa Toplulukları Komisyonu 06 Ekim 2004 tarihli
etki raporunda ifadeler aynen şöyle:
Ortadoğu su konusunun stratejik önemi önümüzdeki yıllarda artacaktır. Türkiye’nin katılımıyla birlikte su kaynaklarının ve altyapı
projelerinin uluslararası yönetimi (Fırat ve Dicle havzaları üzerindeki
barajlar ve sulama projeleri, İsrail ve komşuları arasında su alanında
sınır ötesi işbirliği) AB açısından önemli bir konu haline gelebilecektir.
Avrupa Parlamentosu’nun 15 Aralık 2004 tarihli oturumunda kabul ettiği ilke kararı ile şöyle bir talep ortaya konuyor:
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Bölgesel istikrarın geliştirilmesi ve komşularla iyi ilişkiler kurulmasına devam edilmesi kapsamında, Türkiye’nin, komşu ülkelerin,
özellikle Atatürk Barajı’nın inşa edilmesi sonrasında su akımının önemli ölçüde azaldığı Irak ve İran’ın aşağı Mezopotamya Bölgesi’ndeki su
ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı olmasını ve Suriye’nin de dâhil olduğu
komşu ülkelerle, Türkiye’den doğan ve bu ülkelere akan nehirlerdeki suyun âdil ve eşit dağıtımın sağlanması konumunda çalışma gruplarının
oluşturulmasını ister.
14 Nisan 2003 tarihinde AB Konseyi tarafından kabul
edilen Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesinde ise: Çevresel
Etki Değerlendirilmesi Direktifi’nin etkili biçimde uygulanması (yukarıdaki etki raporu) isteniyor ve sınır aşan sulara ilişkin işbirliğinin, su
çerçeve direktifi ve AB’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere (1992
Helsinki Sınır Aşan Sular Sözleşmesi ve bunu tamamlayan protokoller)
uygun olarak geliştirilmesine devam edilmesi isteniyor.
Fırat üzerinde yapılan barajlar tamamlandı.(Keban-Karakaya-Birecik-Karkamış-Atatürk) Dicle üzerinde ise büyük baraj yok. Su halen serbest akıyor. (Tartışmalara neden olan Ilısu
Barajı’nın yapımına henüz başlanamadı. Oysa Dicle’nin Kuzey
Irak’ta bulunan kısmında Bekhme Barajı inşaatına başlanalı bir
yıl oldu. Irak Su Kaynakları Bakanı Kürt kökenli A. Latif Rashid
bu konuya çok önem veriyor.)
Aslında, sınır aşan sularımızın etki alanı sadece Irak değil.
İsrail halen, Şeria Nehri, Golan Tepeleri, Batı Şeria ve Gazze’deki
yeraltı sularını kullanıyor. Yıllık kapasitesi 1 milyar metreküp.
Oysa Dicle’nin kapasitesi yıllık 50 milyar metreküp. Dolayısıyla,
su kaynaklarımızın yıllar sonrasında bölge gereksinimleri için
önemi daha da artacak.
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Irak’taki Gelişmelere Suriye, İran ve İsrail’in Katkısı
Her üç ülkenin pozisyonları, bölgenin geleceğini direkt olarak
etkileyecek nitelikte.
Suriye bugüne kadar, İsrail’in güvenliği ve Ortadoğu istikrarı için kilit ülke olarak kabul edildi ve onsuz bir barış olamayacağı kabul edildi. (Suriye’nin Lübnan’daki varlığı bunda en önemli
faktördü.) Ancak, Lübnan’daki 30 yıllık askerî varlık Harirî suikastından sonra sona erdi.
Suriye’nin bölge barışındaki dengeleri etkileyecek diğer
özelliği, bazı radikal (Hamas, İslamî Cihat) örgütlere (kendisi
kabul etmese de) ev sahipliği yapmasıdır.
Birleşmiş Milletler raporu ile eski Lübnan Başbakanı
Refik Harirî’nin öldürülmesinde Suriye’nin ve Suriye yanlısı
Lübnanlı yetkililerin parmağı olduğu sonucuna varıldı.
Bu raporla birlikte, ABD’nin eline önemli kozların geçtiğini
herkes kabul ediyor.
• Suriye’de rejim değişikliği ya da rejimin politikalarının
değişikliği için baskılarının artacağı,
• Suriye’nin Güney Lübnan’da Hizbullah’a ve Iraklı direnişçilere
verdiği destek için baskıların artacağı,
• Suriye sınırları içinde barınan Hizbullah ve Hamas örgütlerinin sınır dışı edilmesi için önlemlerin alınacağı,
• Ekonomik ambargolar, silah ambargosu uygulanacağı ve
uçuşlara yasak bölgeler oluşturulacağı;
Alınabilecek tedbirlerden bazıları olarak tahmin edilebilir.
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Aslında, bu baskılar için Suriye’nin direneceği tek konu rejimi ile ilgili olandır. Onun dışındakilerin her durumda gerçekleşeceğini bugün pek çok otorite kabul ediyor.
Baskıların ardından, Suriye içindeki hareketliliğin artacağı
tahmin ediliyor. Suriye sınırları içinde 1.300.000 Kürt var. Bunlar petrol bölgelerinde yaşıyor. Irak’ın parçalanması ve uygulanacak baskılar, Suriye içinde de bir Kürt sorunu ile sonuçlanabilir.
2004 yılında yaşanan Kamışlı isyanı bunun işaretlerini verdi.
Dolayısıyla, Irak’ın kuzeyinde yaşayan Kürtlerle, Suriye’nin kuzeyinde yaşayan Kürtler, Telafer’in boşaltılmasıyla, birleşmekaynaşma sürecine gidebilirler. Bu süreç ise, ekonomik ambargoların ve Irak’taki gelişmelerin olumsuzluğuna katkı sağlayarak
Türkiye’nin güneydoğu illerinde yeni sorunları tetikleyebilir.
Irak’taki gelişmeler, İran için hayatî önem taşıyor. Bu süreçten en fazla kazanımı elde etmek için çaba harcayan İran hem
Saddam’a hem de ABD’ye düşman. Ancak, Saddam’ın ABD eliyle
değil, Şiî’lerin eliyle gitmesini istiyordu.
Irak’ta Anti-İran yapı olmaması, Şiî kimliğine dayalı bir rejim
olması, Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması ve ABD’nin başarısız olması İran’ın temel politikası. Bu nedenle, bir yandan Dava
Partisi’ni ve Irak Devrim Yüksek Konseyi’ni destekliyor, öte yandan Basra’da mezhepsel ve kültürel örgütlenme çalışmaları yapıyor. Tahminlere göre de, ABD ile gelecekte hesaplaşacağı güç
odaklarını (Mukteda Sadr gibi) perde arkasından destekliyor.
Necef, Şiîler için büyük öneme sahip. Şiîlerle ilgili tüm mezhepsel gruplar burada bulunuyor. Dünya Şiîleri için bir çekim
merkezi olan Necef bir yandan da ABD tarafından İran’a
karşı kullanılmak isteniyor. Sistanî’nin İran’dan, Feyyaz’ın
Afganistan’dan, İshak’ın Pakistan’dan gelerek yerleştiği Necef,
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ABD tarafından daha ılımlı bir Şiî merkezi olarak radikal Kum
şehrine bir alternatif yapılmak isteniyor.
Irak Şiîleri ile, İran Şiîleri arasında temelde bazı farklılıklar bulunuyor.
Irak (Necef) Şiîleri, muhafazakar din adamlarının kontrolündedir.
Siyasete sıcak bakmazlar. Siyasetin din adamları tarafından denetlenmesini ve rejimin İslam’a saygılı olmasını yeterli bulurlar. Arap şiasının
daha ılımlı ve pragmatik olduğu söylenebilir. Oysa, İran (Kum) Şiîleri
dinî liderliği siyasetin üzerinde, yönetimin başında tutar. Radikal bir
anlayışa sahip olan İran şiası idealist şia olarak tanımlanabilir.
Bu noktada ABD’nin temel politikası, Irak Şiî anlayışını daha
laik bir zemine çekerek, Necef’i Şiîliğin merkezi durumuna getirmek ve İran’ın etkinliğini azaltmak. Olası bir İran müdahalesinde
Necef Şiîleri’nin desteğini alabilmek. İran ise, Necef’in muhafazakar Şiîlerini ABD’ye karşı kullanmak ve yeri geldiğinde Mukteda
Sadr gibi radikal Şiî grupları ABD’ye karşı kullanma hesaplarını
yapıyor.
Bölgedeki gelişmelerden direkt-endirekt en fazla etkilenecek olan ülke İsrail’dir. Tüm gelişmelerin siyasal, ekonomik ya da
güvenlik boyutunda var olan İsrail bu yüzden çok girift olduğu ve
her boyutunu yakından izlediği Irak konusuna dair bir renk vermiyor ve düşük profil izliyor. Irak’ın bölünmesi halinde, kuzeyde
kurulacak bir Kürt devletinin, İsrail’in Ortadoğu’da, Müslüman
tek müttefiki olma ihtimali yüksek. Bu müttefik, sahip olacağı
petrol-su kaynakları ile İsrail’e ekonomik yarar sağlayacağı gibi,
bir ileri karakol vazifesi görüp İran’a karşı güvenlik görevi görebilir.
Ancak, Sünnî-Şiî ayrışması başlarsa, Irak’lı Sünnî Arapların Ürdün ile birleşmesi, İsrail için büyük bir risk oluşturabilir.
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Güney’deki Şiîlerin etrafı tamamen Sünnîlerle çevrili olacağı
için, Irak Şiîleri’nin İran Şiîleri ile birleşme ihtimali de zaman içinde gerçekleşebilecek olasılık. Bu durum İsrail için büyük bir tehdit
olur. Öte yandan, parçalanmış bir Irak’ta Kürtleri destekleyen İsrail, Türkiye’nin desteğini kaybedeceğinin hesaplarını da yapmaktadır. (İstikrarsız küçük bir müttefik karşılığında Türkiye’nin dostluğunu kaybetmeyi göze alamayacaktır.)
İsrail için ideal model;
• ABD ile iyi ilişkileri olan Irak,
• Gevşek federasyon
• Hiçbir grubun yönetimde tam olarak hâkimiyet sağlayamadığı bir Irak
• Türkiye’nin desteğini kaybetmeyeceği-Kürtlerin desteğini
sağlayacağı-Şiîlerin karşı çıkmayacağı bir model.

Irak’ın Geleceğinde Etnik Yapı Faktörü
Şiî Araplar Irak’ta halen birincil politik güç. Şiîlerin çoğunlukta olduğu 9-10 bölgeyi kapsayan bir federal bölge yaratmak istiyorlar. Güneydeki petrolleri kontrol etmeyi, devletin İslam devleti olarak tanımlanmasını ve Baas rejiminden
arındırılma sürecinin devam etmesini istiyorlar.
Sünnî Araplar ise, kendilerini risk altında gören ve gelişmelerden en fazla zarar gören grup. İşgal ve yabancı asker
varlığını güç ve prestij kaybı olarak algılıyorlar. Baas’tan
arındırılma yasasını ve federatif yapıyı reddediyorlar.
Doğal zenginliklerden yararlanamamaları, Irak’ın Arap
kimliğinin kaybolması (bu beraberinde Arap dünyasında da
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reaksiyon oluşturabilir) ve Şiîlerin iktidarı ele geçirip intikam
almaları ihtimalini çok önemli bir tehlike kabul ediyorlar.
Bu grubun yeni arayışlara girmesi, diğer Sünnî Araplarla birleşme çabaları, Zarkavî grubuna destek vermeleri ve öteki gruplarla çatışmaya girme ihtimaline karşı ABD, Sünnîleri özellikle sürece
dâhil etmek için çaba harcıyor. Anayasa oylamasında olduğu gibi
gelecek seçimlere katılmaları için, ABD özel çaba harcıyor.
Yaşanan gelişmelerden en fazla kazanım sağlayan kuşkusuz Kürtler. Anayasa Kürtlere fiilî bağımsızlık vermese de,
isteklerine yakın, geniş özerklikler öngören gevşek bir federal modeli ortaya çıkartmıştır.
Bununla birlikte Kürtlerin;
• Kuzey Irak’taki kanunların federal kanunların üstünde
olması
• Peşmergelerin bölgesel askerî güç olarak kabul edilmeleri
• Doğal kaynakların kontrolü
• Gümrük kapılarının kontrolü
• Din-devlet ilişkilerinde mâkul denge
• Kerkük’teki fiilî kazanımların korunması gibi talepleri
var. Bu talepler gelecekte kurulacak muhtemel bir devlet için
önemli bir altyapı olarak kabul ediliyor. Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa’nın Kuzey Irak’taki Kürt Parlamentosu’nu ilk
kez ziyaret ederek «Irak Kürdistanı çok önemli» demesi, Bush’un
Barzanî’yi Oval Ofis’te yerel kıyafetleriyle kabul ederek, başkan
diye hitap etmesi önemli bir işaret olarak kabul edilmelidir. Bu
görüşmenin hemen ardından Barzanî’nin Tony Blair’le ve Angela Merkel’le görüşmesi de son derece anlamlıdır.
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Irak Kürtlerinin bu kazanımları sağlamadaki en büyük
avantajları ise;
• Siyasal liderlerinin ne istediklerini bilmesi,
• Siyasal konjonktürü iyi değerlendirmeleri,
• Uluslararası toplumla barışık-iyi ilişkiler içinde olmaları,
• Daha örgütlü ve birleşik bir tavır sergilemeleri,
• Uzun yıllar sürdürdükleri istikrarlı talepleri,
• Daha önceden sürdürdükleri silahlı mücadeleleridir.
Irak ulusunu oluşturan kurucu unsurlardan biri de Türkmenlerdir. Ama bugün uzun yıllar uygulanan hatalı politikaların sonucunda ihmal edilen ve etkinliği azımsanan bir toplum olmuştur.
Neden bu sonuç ortaya çıkmıştır?
• Türkmenler güç kullanma yolunu (isyan-silahlı mücadele)
hiç tercih etmemişlerdir.
• Uluslararası ilişkilerdeki Türkiye karşıtı faaliyet Türkmenlerin siyasal güç kazanmasına engel olmuştur.
• Örgütlenmedeki başarısızlıkları, siyasal taleplerin ortaya
konmasında ve ekonomik güç kazanımındaki yetersizlik önemli
bir kayıp olmuştur.
• Körfez Savaşı’ndan sonra ABD ve İngiltere öncülüğünde icra edilen uçuşa yasak bölge uygulamaları ile, Kürtler ciddî
kazanımlar elde ederken, Türkmenler açısından çok önemli bir
fırsat kaçmıştır.
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• Örgütlenmedeki yetersizlikleri, olumsuz propagandalara
ve siyasal gelişmelere zemin hazırlamıştır (KDP yanlısı sekiz,
KYB yanlısı üç olmak üzere 11 yapay ve güdümlü Türkmen partisi kurdurulmuştur.)
Anayasa, Kerkük ve Türkmenler
Irak geçici anayasasının 53. maddesinin c bendi (Kerkük’ün
özel statüsü) yeni anayasa ile yürürlükten kalktı. 149. madde ile;
normalleşme sürecinin ardından (geçici yasanın 58. maddesi gereği
Saddam döneminde göç ettirilen Kürtler yerlerine geri dönecekler.) 31 Aralık 2007 de Kerkük’te sayım ve referandum işlemleri yapılacak. Referandumun Kürtlerin istediği şekilde sonuçlanacağına
kesin gözüyle bakılıyor.
Anayasa; Türkmenlerin Irak halkının aslî unsurlarından
biri olduğunu kabul etse ve Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde Türkmence’nin resmî dil sayılması gibi bazı haklar verse de,
Kerkük’ün referandum sonucu kuzey ile birleşme yolunu açması son
derece önemlidir.

Telafer Olayları
Tamamı Türkmen 300.000 nüfusa sahip Telafer, Kuzey Irak’ta
Kürtleştirilmemiş tek bölgedir.
Irak’ın Türkiye ve Suriye’ye açılan kapısı olması, Kerkük-Ceyhan Boru Hattı’nın geçtiği yer olması ve Kuzey Irak Kürtleri ile, Suriye Kürtlerinin arasındaki tek engel olması nedeniyle çok stratejik bir bölgedir. Ancak buraya yapılan iki saldırı ile Türkmen sayısı
önemli ölçüde azalmıştır. Saldırılarda peşmerge güçlerin kullanılması ve özellikle ikinci saldırı sonrasında Türkiye’nin sessiz
kalması ise oldukça dikkat çekicidir.
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Türkiye’nin Pozisyonu
Türkiye Türkmenlerle ilgili politikalarını uluslararası topluma iyi anlatmalıdır. Toprak iddiası veya Irak’ın içişlerine karışma izlenimi vermek gibi riskli, ayrıca kırmızıçizgi gibi derinlik
ve gerçeklikten uzak politikaları terk etmelidir. Kendi meşrû hak
ve menfaatlerini korurken, Türkmenlere ilişkin hedef ve politikaları tayin ederken, siyasî, diplomatik, ekonomik, sosyal, askerî ve hukukî realitelerden hareketle, uygulanabilir ölçütlerde
rasyonel alternatifleri devreye sokmalıdır.
Türkiye, Irak gerçeği ile ilgili öngörü sahibi olmak ve geleceği
kazanmak zorundadır. 1991’de Irak sorununun çözüldüğünü sanarak hata yapan Türkiye, bugün de sorunun artarak devam edeceğini görmezse hata yapar. Bugünkü sorun, bölgede çok geniş bir
alanı kapsayan, yansımaları çok uzun yıllar sürecek ve pek çok kesimi
etkileyecek bir sorundur.
Kaos ortamının artarak devam etmesi ve iç savaşın çıkması
Türkiye için çok önemli bir risktir. ABD kamuoyunda oluşan savaş
karşıtlığı ve Vietnam Sendromu, ABD’nin güvenli kışlalar oluşturup,
içeriye çekilmesi sonucunu doğurabilir. Bir süre sonra boşalan alanların güvenliği için İslam Barış Gücü projesi ve Türkiye’nin buna
liderlik etmesi gündeme gelebilir. Bu noktada takınılacak tavır son
derece dikkatli belirlenmelidir.
Kaos ortamından beslenecek PKK ve radikal terör odaklarının yeni tehditler oluşturmaları Türkiye için tehlikenin boyutunu
daha da artırabilir.
Bağımsız Kürdistan’ın kurulması-Kerkük petrollerinin
bu bölgeye ekonomik katkısı-Türkiye’deki Kürt kökenli vatandaşlarımızın tahriki ise, düşük ihtimalli ama oldukça
önemli bir tehdittir.
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Türkiye’nin elinde;
• Sınır aşan suları
• Habur kapısı
• Türkmenler-Kürtler (Her iki toplumun da Türkiye’de akrabaları var)
• Kerkük-Ceyhan hattı
• Sosyal-Tarihî-Ekonomik-Kültürel-Dinsel ilişkiler
gibi önemli kartlar vardır.
Ortadoğu’daki gelişmeler, sadece bugünü değil, belki on yıllar
sonrasını belirleyecek gelişmelerdir.
Bu süreçte, şüphesiz ki Türkiye’ye düşen en az hasarla, en
fazla kazanımla, yurtta sulh-cihanda sulh ilkesiyle hareket
ederek, hem ulusal bütünlüğü hem de ulusal çıkarları koruma stratejisini belirlemek ve gerekenleri yapmaktır.
Hamasetten uzak, rasyonel ve vizyoner politikalar üretmek
Türkiye’nin öncelikli sorumluluğu olmalıdır.
www.turhancomez.com 27.10.2005
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IRAK, GELECEĞİNİ ARIYOR
Bilinen 6.000 yıllık geçmişiyle, hem medeniyetlere hem de
savaşlara sahne olmuş Irak coğrafyası, bugün geleceğini arıyor. Bu
arayışta bu coğrafyaya uzanan eller, ne kadar doğru ve ne kadar
içten olursa, kuşkusuz Irak’ın rotası da o kadar sağlıklı tayin edilmiş olacaktır.
İşgalden önce ve sonra pek çok kereler ziyaret ettiğim Irak’ta,
halkın zaman içinde duygularının ve beklentilerinin, fark edilir
bir şekilde değiştiğine tanık oldum. İşgal öncesi hâkim olan tek
duygu, Saddam rejimine duyulan sessiz öfke ve derin bir korku
hissiydi. Hukukun üstünlüğünün olmadığı ve demokrasinin hiçbir kurum ve kuralının geçerli olmadığı bu ülkede, hâkim olan tek
şey Saddam’ın ve oğullarının, Irak halkının yüreklerine ektiği derin korku, endişe ve umutsuzluktu.
İşgalin başlaması ile birlikte Irak halkı, evlerine çekilerek, endişeyle sonucu beklemeye başladılar. Yıllarca, yüreklerine bir ulus
bilinci yerine, korku ve nefret tohumu ekilen halk, o dönemde bir
direnişi akıllarından bile geçirmemişti. Savaşın bittiğinin ilan edilmesiyle birlikte, artık yepyeni bir dönemin başladığına olan inanç
iyice artmıştı.
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Firdevs Meydanı’nda işgalden hemen önce «kanımız ve canımız sana feda olsun ey Saddam!» diyerek gösteri yapanlar,
artık, yıkılan heykelin üzerinde «kahrolsun Saddam!» diyerek
bağırıyorlardı.
Bağdat’ın arka sokaklarında, savaşın sona erdiğinin ilan edilmesinden hemen sonra gördüğüm manzara ise, gerçeğin aynası
gibiydi. Saddam’ın Cumhuriyet Muhafızları, ülkelerini savunmak
ve direnmek yerine, üniformalarını köşe başlarında çıkarıp, mahallî kıyafetlerle halkın içine karışmayı tercih etmişlerdi.
Bu, bir diktatörün, dünyanın en zengin topraklarının
üzerinde oluşturabileceği en kötü tabloydu.
Saddam’ın zulmünden kurtulduğuna inanan Irak halkı,
umutla yeni dönemin beklentisi içine girdiler. Artık zulüm ve korku bitmişti ve binlerce mil öteden gelenler, hangi amaçla gelirse
gelsin, bu coğrafyaya huzur ve zenginlik getireceklerdi.
Ancak geçen zaman içerisinde, beklentiler gerçekleşmedi. Hayat şartlarındaki artan zorluklar, alım gücünün kötüleşmesi, can
ve mal güvenliğinin olmayışı ve en doğal insanî beklentilerin bile
yerine gelmeyişi, insanlarda hayal kırıklığı, kızgınlık ve öfke oluşturmaya başlamıştı. Elektrik, su ve ulaşım problemleri zamanla
artmış, petrol ülkesinde, kilometrelerce petrol kuyrukları oluşmaya başlamıştı. Artık geleceği belirsiz kaotik bir ülke olmuştu Irak.
Öte yandan, savaşı kazanan ama Irak halkını kazanamadığını
fark eden ABD askerleri, ilk zamanlar halktan gördüğü yakınlığı
göremez olmuş ve zorluklar yaşamaya başlamışlardı. Hangi gerekçeyle binlerce mil öteye savaşmaya geldiğini bilmeyen paralı askerler için, gergin ve endişeli bir dönem başlamıştı.
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Bir yanda, yıllarca bir diktatörün elinde eziyet çeken ve zenginliğin üzerinde yokluğu yaşayan zavallı bir halk, diğer yanda,
her türlü teknolojiye sahip bir süper güç ve onun endişeli askerleri
vardı. Aradaki bu paradoksal uçurum, zaman geçtikçe kapanmayacak şekilde açılıyordu.
Önce Sünnîler işgal güçlerini yüksek sesle eleştirmeye başladılar. Ardından, Saddam döneminde ciddî baskıya maruz kalan
Şiîler tepkilerini ortaya koymaya başladılar. Artık Irak halkı Saddam dönemini arar hale gelmişti. Bu, olabileceklerin en kötüsüydü. Irak’a savaş sonrası demokrasi geleceği ümidi, halkın aldığı bu
yeni sosyolojik pozisyonla rafa kalkmış, yerine ABD karşıtlığı zemininde medenî dünyaya olan güvensizlik ve reaksiyon gelmişti.
Bu süreç aslında bu coğrafyadaki demokrasi kültürü ve barış için
en tehlikeli olanıydı.
Dinine, diline ve her şeyine yabancı olduğu işgal güçleri, artık
Irak halkı için düşman anlamına gelmeye başlamıştı. Dünya gündemine beklenmedik bir şekilde giren ve kamu vicdanlarında uzun
yıllar yargılanacak olan işkence manzaraları ile artık bu düşmanlık
teyit edilmeye başlanmıştı. Nihayet, önce beklenti ve umut, ardından hayal kırıklığı, gerginlik ve nihayet nefret ve savaşma arzusu
bu topraklarda hâkim olmaya başladı.
İşkence manzaralarının kabul edilebilir hiçbir açıklaması olamazdı. Bu, ABD’nin bir yanlış hesabı mıydı? Yoksa sosyolojik, psikolojik ve dinî temellerine yabancı olduğu bu coğrafyada yaptığı bir
toplumsal mühendislik hatası mıydı? Savaşın gerçek nedeni gibi,
bunu da bilmiyoruz. Bu savaş, Irak halkına demokrasi ve sonsuz
bir özgürlük getirmek için mi, Irak halkını Saddam’dan kurtarmak
için mi, Irak halkını ve tüm dünyayı kitle imha silahlarından korumak için mi, Ortadoğu coğrafyasına getirilmek istenen demokrasinin ilk adımı olması için mi, pek çok Iraklının dediği gibi neft
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yani petrol için mi, yoksa şimdilik bilemediğimiz çok ulvî gerekçelerle mi başlatıldı? Bilemiyoruz. Ama kesin olarak bilinen bir şey
var; o da, bu işgalin uzun yıllar dünya kamu vicdanını rahatsız
edeceği ve bir ibret vesikası olarak sorgulanacağıdır.
Bu kaosun devam etmesi halinde tüm dünyanın bundan etkileneceği asla unutulmamalı ve bunu sona erdirmek adına bütün
taraflar üzerine düşeni yapmalıdır.
Oluşan zemin, tüm Ortadoğu için demokrasi beklentisinin
ötelenmesi anlamına gelecektir ki bunun sonuçları hem ekonomik hem de siyasî olarak tüm dünyayı etkileyecektir. Diğer önemli
sorunsa, burada odaklanan ve gelişme olanağı yakalayan radikal
terör örgütlerinin tüm dünyaya terör ihraç etme riskidir ki bu da
dünya barışını tehdit edecek tehlikeli bir gelişme olabilir.
Yaşanan hatalar ve yanlışlar zincirinden bugün için geri
dönüş yoktur. Ancak, 30 Haziran’da yönetimi devralacak geçiş hükûmeti ve ona destek olacak tarafların bundan sonra
yapabileceği çok önemli çalışmaların olduğu da açıktır.
Öncelikle Irak’taki mevcut otorite, geçiş hükûmeti ile birlikte bu coğrafyadaki politikalarını, hedeflerini dünya kamuoyuyla
açıkça paylaşmalıdır. Verilecek takvim ve eylem planı tüm ayrıntıları ile açıklanmalıdır. Bu, dünyanın ve özellikle de Irak halkının
güvenini kazanmak adına atılacak en önemli adımdır.
Kuzeyde oluşmuş spontan ya da planlı stabilizasyon ülkenin
bütünü için hedeflenmeli ve bunun için lokal ve genel çalışmalar
yapılmalıdır.
Saddam döneminin sınırlı iletişim olanaklarında süratle iyileşmeler sağlanmalı ve özellikle basın-yayın organları aktive edilerek toplumun bilinçlenmesine katkı sağlanmalıdır.
81

Büyük Türkiye İçin

Sağlıklı bir nüfus sayımı ve ardından ortaya çıkacak istatistiksel kamuoyu beklentilerine göre yeni pozisyonlar belirlenmelidir.
Bu arada Anayasanın tüm Irak halkı tarafından benimsenmesi
sağlanmalı, konsensüs olmayan kısımlarında revizyonlar gündeme alınmalıdır.
Seçim sürecinin hazırlıkları başlamalı ve seçme ve seçilme
kültürü olmayan Irak halkına bu süreç kitle iletişim araçları ile anlatılmalıdır. Bu çalışma, Irak’ın demokratikleşmesi adına atılacak
ilk adım olması nedeniyle çok önemlidir.
Özellikle sağlık ve eğitimle ilgili eksikler süratle giderilmelidir. Gıda ve ilaç karşılığı petrol programları ele alınıp, ülkenin âcil
ihtiyaçlarına çözüm üretilmelidir.
Uluslararası yardım kuruluşları ve sivil toplum örgütleri, silahsız operasyon güçleri olarak bir program çerçevesinde ülkedeki
etkinliklerini arttırmalıdırlar. Bu hem ülkenin temel gereksinimlerini karşılayacak, hem de Irak halkının dünyayı tanıması, benimsemesi ve sevmesi için yararlı olacaktır.
Halkın elinde bulunan hafif silahların çokluğu, ülkenin güvenliğini uzun süre tehdit edecek önemli bir sorundur. Uzun vâdeli bir silahsızlanma projesi ortaya konmalı ve istikrarlı bir şekilde
uygulamanın yolları bulunmalıdır.
Tüm bunların hayata geçirilebilmesi için Irak halkının tam
olarak güveninin tesis edilmesi şarttır. Bu güveni kurumsallaştıracak olansa BM ve NATO’dur. Bu bir dizi sorumluluk ve istikrar
projesinin tek başına işgal kuvvetlerince hayata geçirilmesi mümkün değildir. Bu konuda ısrarcı olmanın beraberinde yeni sorunlar
ortaya koyacağı çok açıktır.
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Ortaya konacak istikrar projesinin sağlıklı bir şekilde hayata
geçmesi ve başarıya ulaşması, sadece Irak halkı için değil ABD için
de son derece önemlidir. Bu sayede, ABD’nin dünya kamuoyundan geri kazanacağı güven ve itibarı, dünya barışına da önemli
katkı sağlayacaktır.
Saddam’dan kurtulan Irak halkı, eğer demokrasiyi tanır, benimser ve başarırsa, kuşkusuz bu Ortadoğu coğrafyasının bütünü için çok önemli bir örnek olabilir. Eğer dünya bunu başarmak
konusunda Irak halkının elinden tutmazsa, buradaki gözyaşları
uzunca bir süre daha yüreğimizi sızlatmaya devam edecek ve Ortadoğu ile ilgili dünyanın umut ve beklentileri bilinmeyen bir tarihe ertelenecektir.
Turkish Daily News Gazetesi 29.06.2004

83

Büyük Türkiye İçin

MUSUL’DA ŞEHİT EDİLEN
GÜVENLİK GÖREVLİLERİMİZLE İLGİLİ
BASIN TOPLANTISI
TBMM 23.12.2004
Değerli Basın Mensupları,
İktidar ve muhalefet olarak, ortak düzenlediğimiz basın
toplantımıza hoş geldiniz.
Türkiye’nin, Irak Büyükelçiliği’nde görev almak üzere,
Bağdat’a giderken, Musul yakınlarında saldırıya uğrayarak, şehit
olan emniyet mensuplarımızın acısı, yüreklerimizdedir.
Bu hain saldırıyı nefretle kınıyor, şehit polisler Başkomiser
Nihat AKBAŞ, Komiser Bilal ÜLGEN, polis memurları Süleyman KARAHASANOĞLU, Bülent KIRANŞAL ve Adem ÇİÇEK’e
Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Emniyet Teşkilatı’na ve Türk
milletine başsağlığı diliyoruz.
Yaralı polis memurumuza da âcil şifalar diliyoruz.
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Değerli arkadaşlar,
Bu menfur saldırının zamanlaması, olayları dikkatle izleyenlerin gözünden kaçmayacak bazı ayrıntıları içermektedir.
Bu saldırı;
Irak Geçici Hükûmet Konseyi üyesi Abdülaziz El Hekim’in
Türkiye’ye yaptığı ziyaret sonrasına rastlamıştır. Bu ziyarette
anımsanacağı gibi, Irak’ın geleceği konuşulmuş ve özellikle Türk
şoförlerin güvenliği masaya yatırılmıştır.
Fellûce’de yaşanan ve Türk kamuoyunda derin kaygı ve zaman zaman infial uyandıran operasyonlar sonrasına tesadüf etmiştir. Bu operasyonlar, kamu vicdanında sorgulanmış ve zaman
zaman yükselen sesler, beraberinde ABD’ye tepki mitinglerine
dönüşmüştür.
Türkiye-Suriye ilişkilerinin yeni bir düzleme oturduğu ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Suriye ziyaretinin
hemen öncesine rastlamıştır.
Ve, 30 Ocak 2005’te planlanan Irak seçimleri öncesinde,
Türkiye’nin, Irak’taki demokratikleşme sürecine katkı sağlamayı
önerdiği bir döneme rastlamıştır.
Tüm bunların analizleri, şüphesiz ki, zamanı geldiğinde, konuyu takip edenler tarafından yapılacaktır.
Değerli arkadaşlarım,
Yaşanan olaylarla, Türk kamu vicdanında yeni bir gelenek ortaya çıkmış ve çuval hadisesi gibi, bu beş kahraman evladımızın katledilmesi olayı da vicdanlarda not edilmiştir. Nitekim değerli komutanımız Tolon Paşa da bu konunun not edildiğini ifade etmiştir.
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Oluşan soru işaretleri tam anlamıyla açıklığa kavuşmadan,
Türk kamuoyundaki tereddüt ve hassasiyet de, giderilemeyecektir.
Ön planda akla gelen soruların yanıtları, hepimiz tarafından
beklenmektedir.
Güvenlik görevlilerimiz Habur Sınır Kapısı’ndan karşıya tam
olarak ne zaman geçmişlerdir?
Geçiş esnasında, Habur Sınır Kapısı’nda görevli ABD askerleri
ve peşmergeler kimlerdir?
Yol güzergâhında, güvenlik görevlilerimiz nerelerde durmuştur?
Güzergâhta bulunan kontrol noktalarında görev alanlar
kimlerdir?
En son kontrol noktasından ne zaman geçilmiştir ve saldırı
bu geçişten ne kadar sonra olmuştur?
Son kontrol noktasındaki peşmerge görevlileri kimlerdir?
Bunların kimlerle temasları olmuştur?
Musul’a yaklaşık 20 km. kala gerçekleşen bu saldırının ABD’li
tanıkları kimlerdir?
Öldürülen teröristlerin otopsi sonuçları nedir?
Olay yerine 350 m mesafede bulunan ABD birlikleri de, seçilen hedefler arasında mıdır?
Kullanılan silahların özellikleri nedir?
Bunlara ve daha pek çok soruya, cevap aranmaktadır.
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Binlerce mil öteden, terör gerekçesi ile Irak topraklarına gelen
müttefikimiz ABD’nin, bu menfur saldırı ile ilgili, Türkiye ile tam
bir işbirliği içinde olmasını beklemek en doğal hakkımızdır.
Mardin Kızıltepe’de öldürülen iki vatandaşımızın, durumunu
araştırmak üzere, buraya giden ABD Adana Konsolos Yardımcısı Allison’un hassasiyetini, yaşadığımız bu menfur katliamda,
ABD’nin net olarak ortaya koymasını bekliyoruz.
Bugün, Irak topraklarında yaşanan dramların farkındayız. Ve
bu topraklardaki saldırıların perde arkasını ortaya koymanın zorluğunu biliyoruz.
Peki, bu katliamın arkasında kim vardır?
Eşkiya çeteleri mi?
Radikal terör odakları mı?
Direnişçiler mi?
Açıklanamayan derin odaklar mı?
Yoksa PKK-Kongra Gel mi?
Bunun izahı için, ABD’nin Türkiye ile işbirliği içinde olması ve
ortak araştırma ve soruşturma yapması şarttır.
ABD, artarak devam eden Türk kamuoyunun hassasiyetini
yakından izlemelidir.
Irak’ın kuzeyinde barınan PKK militanları için, Türkiye ile
ortak bir çalışma zemini oluşturmalı ve ABD, Türkiye’nin yanında olduğunu, sözleriyle değil, eylemleri ile ortaya koymalıdır. Bu,
müttefik ve dost olmanın en temel şartı ve gereğidir.
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ABD, binlerce mil öteden, Irak’a, barış ve demokrasiyi tesis etmek amacıyla geldiğine, dünya kamuoyunun inanmasını istiyorsa,
PKK’nın yok edilmesi için bir an önce, Türkiye’ye destek vermelidir.
ABD gelenekleri olan ve kendi tarihinden ders alan bir ülkedir. 1891 yılında yaşanan Baltimore Hadisesi’nde, Başkan Benjamin Harrison’un takındığı tavır hafızalarımızdadır. Ve bugün,
Türk kamuoyu, 113 yıl önce, ABD’nin isyancılara karşı takındığı
tavrı konuşmaktadır.
Unutulmamalıdır ki, Türkiye de gelenekleri olan bir ülkedir.
Değerli Basın Mensupları,
Biz, bu toplantıyı parti ayrımı yapmaksızın düzenledik. Ve
millet iradesinin tecelli ettiği bu mukaddes çatı altında var olan
hassasiyeti, anlaşılır bir üslûpla kamuoyuna açıkladık.
Ümit ediyoruz ki, bu hassasiyetimiz, tüm çevrelerce doğru
olarak algılanır.
Yüce Türk milletinin başı sağ olsun.
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ABD ZOR KAVŞAKTA...
ABD’nin bütçe açığı 374 milyar dolarla tarihî bir rekora ulaştı.
Kişi başına düşen borç miktarı ise 1360 dolar. Maliye bakanlığı
yetkilileri bütçe açığının önümüzdeki yıl daha da artarak 500 milyar dolara yükseleceğini tahmin ediyorlar.
11 Eylül süreci ile başlayan, Haçlı Seferleri, Medeniyetler
Çatışması söylemleri ile Afganistan’dan Irak’a devam eden süreç,
ABD’nin içinde bulunduğu ekonomik sorunlara eklenecek iç siyasal problemlerle, farklı bir boyut alacağa benziyor.
Irak’ı Saddam’dan kurtarmak, dünyayı Saddam’ın kimyasal
ve biyolojik silahlarından korumak ve Ortadoğu’ya demokrasi götürmek adına yola çıkan ABD, bugün günde ortalama 40’a varan
ve failleri yakalanamayan saldırılar yüzünden yeni bir Vietnam’la
karşı karşıya olduğunun endişesini taşıyor.
Binlerce mil ötelerden gelen ve ne için savaştıklarını bile tam
olarak kestiremeyen askerler ise tam bir psikolojik gerginlik içinde.
Savaş esnasında yaşanan dost ateşleri ile ortaya çıkan gerginlik,
artık Irak fobisine dönüşmüş. Askerler bir yandan hava değişimi
alabilmek için kendini yaralama eğilimine girerken, diğer yandan
da ABD’ye gönderilenler geri gelmemeye başlamış. Dilini bilme89
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dikleri insanların arasında, tarihine, kültürüne ve coğrafyasına yabancı oldukları bu topraklarda yaşadıkları gerginliği gözlerinden
okumaksa çok kolay. Böyle bir ortamda bu gençler, hata üstüne
hata yapıyorlar. Ve yaşanan her hata, Irak topraklarında yeni bir
sorunun, yeni bir kaosun tohumunu ekiyor. Irak’a son gidişimde
en çok şikayet edilen, askerlerin evlere girip kadınların üzerini aramasıydı. Geçenlerde bir ABD askerinin Iraklı bir sivilin çantasında
bulduğu Kur’ân-ı Kerîm’i yere atması, kısa sürede büyüyen olayları
tetikleyen önemli bir hata idi. Görünen o ki savaşı kazanan ama
Irak halkını kazanma adına planlamasını eksik yapan ABD, yaptığı
her hatanın faturasını ağır ödeyecek.
İlk zamanlar ABD’nin gelişine memnun görünen halk ise,
geçen zaman içinde beklentilerinin gerçekleşmediğini görünce öfkelenmeye başlamış. Ve bu öfkesini yüksek sesle dile getirmeye,
hatta gösterilerle tepkilerini ortaya koymaya başlamış. Son saldırıların faili meçhul güçleri, eğer bu saldırılarına devam eder, sonuç alır ve ABD de, alacağı tedbirlerde gecikirse, bir ulusal direniş
hareketinin başlaması da muhtemel görünüyor. İşte asıl o zaman
Irak’ta uzun yıllar sürecek yeni ve tehlikeli bir kaos dönemi başlar
ki, bu da başta ABD’ye ve sonra da Ortadoğu coğrafyasına ciddî
zararlar verir. Irak’taki gençlerle konuşmak, bunun pek de uzak bir
ihtimal olmadığını anlamak için yeterli.

ELEŞTİRİNİN DOZU ARTIYOR...
Öte yandan ABD kamuoyunda farklı tepkiler ortaya çıkmaya
başlarken siyasî elitler de yaklaşan seçimlerle birlikte eleştirilere
başladılar. Eski Dışişleri Bakanı Madeleine Allbright:
«Irak savaşı kasıtlı bir savaştı, yeni muhafazakarların 11
Eylül’den önce bile müdahale programları hazırdı. Şimdi bir dizi
savaş nedeni gösteriliyor ve bunların çoğu birbiri ile uyuşmuyor,
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savaş nedenleri için büyük bir destek yoksa zamanla savaşa katılanlar bunun acısını çekerler, bugünlerde Irak’ta bunu yaşıyoruz.» diyerek ABD’nin aslında içinde bulunduğu sorunu bir ölçüde özetliyor.
Demokrat Parti’nin 2004 ABD başkanlık seçimindeki aday
adaylarından emekli orgeneral Wesley Clark, çarpıcı bir iddiada
bulundu ve Bush’un 7 İslam ülkesini vurmayı planladığını söyledi. Clark, Irak’ın ardından, Suriye, Lübnan, Libya, İran, Somali ve
Sudan’ın vurulmasının planlandığını, bu bilgileri ise, 2001 Kasım
ayında Washington’da bir araya geldiği üst düzey bir askeri yetkiliden aldığını söyleyerek, Bush’tan utandığını, ekonomik planlarının başarısız olduğunu, Irak Savaşı’nın gereksiz olduğunu ve
ABD’nin Irak’tan bir çıkış stratejisinin bulunmadığını söyledi.
Kamuoyu önünde her zaman ABD’nin Irak Savaşı ve terörizmle mücadelede ne kadar başarılı olduğunu anlatan Rumsfeld’in üst
düzey askerî yetkililere gönderdiği gizli yazıda; Irak ve Afganistan’da
başarısız olduklarını belirtmesi ve bunun basına sızması ise artık
savaşın, ABD’nin içlerine de taşındığının işareti. Buna paralel olarak; Bush’un destekçilerinden senatör McCain ise bir özeleştiri
yaptı ve: «Zaman lehimize işlemiyor. Kısa sürede başarı kazanamadığımız takdirde tehlikeler daha da büyüyecek.» dedi.
Kongreden talep edilen 87 milyar dolarlık fonun Ortadoğu’ya
şekil vermek hedefi için de artık yetmeyeceği ve ekonomiyi olumsuz etkileyeceği pek çok siyasetçi tarafından dile getirilmeye başlandı. Irak’taki ihalelerin usûlsüz yapıldığı ve sonuç alınamadığı
iddiaları ise önümüzdeki dönemde daha sıkça gündeme alınacağa
benziyor.
Newsweek Dergisi’nde, Howard Fineman imzalı makalede:
«Körfez Savaşı’ndan sonra Saddam’ın Bağdat’ın yıkılmış elek91
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trik şebekesini 3 ayda ayağa kaldırdığı, oysa 1 milyar dolarlık
ihale almış olan Bechtel firmasının, 6 aydır devam eden işgal
boyunca Bağdat’a vermesi gereken elektriğin ancak üçte birini
verebildiği…» vurgulandı. Tüm bunlar; işlerin sadece Irak’ta değil,
ABD siyasî arenasında ve kamuoyunda da olumsuzluk sürecine
girdiğini işaret ediyor.

ABD’NİN BUNDAN SONRA SİYASÎ HATA YAPMA
LÜKSÜ YOK...
Türkiye tarihî bir sorumluluk aldı ve neredeyse dünyanın yalnız bıraktığı bir zamanda, ABD’ye en büyük desteğini verdi. Bu
destek aslında ABD’nin içine düştüğü çıkmazda oldukça önemli
ve anlamlıydı.
Bu adımla Türkiye, ABD’ye dost ve müttefik olduğunu, bundan sonra da masaya hep bu anlayışla oturacağını göstermiştir.
AB’ye ise, savaşa karşı olduğunu, bölgesinde demokrasi ve barış
istediğini ve kendi bünyesinde de tam bir demokratik anlayışla
hareket ettiğini anlatmıştır. Ortadoğu ülkelerine de, bulunduğu
coğrafyada sahip olduğu özellikleri ile, bölgesel bir güç olduğu,
olaylara yön verecek lider bir ülke konumunda olduğu mesajını
vermiştir.
İlk günler alınan karardan memnuniyetini ifade eden ABD,
son zamanlarda tereddütlü ve bir anlamda çelişki ifade eden açıklamalarda bulunmaya başlamıştır. ABD Genel Kurmay Başkanı
Orgeneral Richard Myers’in asker konusunun zaman alacağını
söylemesi ile başlayan ve daha sonra pek çok yetkili tarafından
nazikçe ve bu fedakar müttefiki kırmamak için dikkatlice seçilmiş
kelimelerle, askerin şimdilik istenmediği şeklinde yapılan açıklamalar, artık konunun bir süreliğine de olsa buzdolabına kaldırıldığının işareti gibi görünüyor.
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Bremer’in, Irak’a asker gönderilmesi konusunun, Türkiye ile
Irak Geçici Hükûmet’i arasında görüşülmesi gerektiğini söylemesi ve, Türkiye’nin Irak’ta 400 yıldan fazla «sömürgeci güç» olarak
bulunduğunu iddia etmesi ise oldukça talihsiz ve rahatsız edici
bir açıklamadır. 4 asırdan fazla bu toprakları huzur ve barış içinde
idare etmiş bir millete böyle bir vasıf yakıştıran Bremer; dünya kamuoyu ve Irak kamuoyunun ABD’ye nasıl baktığını görmek ve anlamak istemezse ve yapılan hataların üzerine yenilerini eklemeye
devam ederse, kuşkusuz daha fazla zorluklarla karşılaşacaktır.
Irak Geçici Hükûmeti’nden çıkan çatlak seslerle Türkiye’yi
muhatap etme yaklaşımı son derece yanlıştır. Bremer ABD yönetimine: «Türk askerinden vazgeçin.» derken, Powel ile Talabanî,
Mübârek ile Talabanî ve Mübârek ile Powel’ın görüştüğü gün, Talabanî Mısır’dan asker isterse bunun ardında farklı niyetler aranır.
Finansmanını İsraillilerin yaptığı Kürdistan Kredi Bankası adında bir bankanın Bağdat’ta açılması ve bu bankanın Kuzey
Irak’lı ve Yahudi Kürtlere % 0 faizli kredi vermesi dikkat edilmesi
gereken bir gelişmedir. Bu gelişme diğerleri ile beraber ele alındığında farklı sonuçların ortaya çıktığını anlamamız mümkündür.
Savaş sonrası planlarında hata yaptığını açıktan dillendiren
ABD umuyoruz yeni bir hata yapmaz ve Irak’ta istikrarı sağlamak
adına doğru kararlar verir.
Son saldırıların profesyonelliği olayların oldukça sistematik
gelişeceğinin işaretleri gibi görünüyor. ABD eğer önündeki bu zor
kavşakta, zamanında ve doğru karar vermezse istikrarı ümit etmek fazla iyimserlik olur. Bir yandan artan iç savaş ihtimali, diğer
yandan profesyonel saldırıların organize bir ulusal direnç boyutuna taşınması ihtimali ABD’nin en önemli gündemi olmalı.
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Ve ABD, dünya kamuoyunda şüpheyle izlenen politikalarına
açıklık getirerek, bölgenin istikrarı adına ne yapmak istediğini net
olarak ortaya koymalıdır.
Yeni Şafak Gazetesi 27.10.2003
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TBMM GENEL KURUL GÜNDEMDIŞI
KONUŞMA 25.05.2004
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilinen 6 000 yıllık tarihiyle medeniyetlerin ve savaşların odak noktası olmuş bir coğrafyada, Irak’ta yaşananları konuşmak üzere tarihî bir toplantı
yapıyoruz.
Genel görüşmeye ilişkin önerge sahipleri adına söz almış bulunuyorum. Bugün burada konuşulanların insanlık tarihi adına
bir ibret vesikası olmasını dileyerek sözlerime başlıyorum ve yüce
meclisi saygıyla selâmlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, bugün, kan, hüzün, nefret ve intikam
duygularının hâkim olduğu Irak’a defalarca gittim. Hem savaştan
önce hem de savaştan sonra bulundum Irak’ta; kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına hemen her yerini dolaştım; fakat her seferinde yeni bir Irak ruhuyla tanıştım. Savaştan önce Saddam’dan
korkan, nefret eden ve bunu en yakınıyla bile paylaşamayan Irak
halkı, savaşın bitimiyle yeni bir beklenti içerisine girmişti; binlerce
mil öteden gelen süper güç, bu topraklara sonsuz özgürlük, demokrasi ve zenginlik getirecek, Irak halkını Saddam’ın zulmün95
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den kurtaracak ve bu topraklarda yaktığı özgürlük ateşini tüm
Ortadoğu’ya yayarak yepyeni ve büyük bir Ortadoğu yaratacaktı.
Irak halkı, savaşın tüm acımasızlığına rağmen yılların zulmüne direndiği gibi, bu zor günlere de sabredip güzel günleri
beklemeye başladı; ancak, geçen zaman içerisinde bu beklentiler
gerçekleşmedi. Yokluklar ve uzayıp giden kuyruklar, can ve mal
güvenliğinin olmayışı, kaotik yaşam koşulları, ulaşım ve iletişim
güçlükleri Irak halkının sabrını zorlamaya başladı. Zamanla, sabrın yerini yüksek sesli eleştiriler ve sonra da gösteriler aldı. Dinine, diline ve her şeyine yabancı olduğu işgal güçleri, artık Irak
halkı için düşman anlamına gelmeye başlamıştı. Geçen altı aylık
zamanda beklentiler gerçekleşmemiş, Saddam dönemi aranır
hâle gelmişti. Savaşı kazanan Amerika, Irak halkını kazanamamış, umut ve beklentinin yerini hayal kırıklığı ve öfke almıştı. Nihayet son yaşanan manzaralarla, öfke, yerini nefrete ve savaşma
arzusuna bıraktı.
Bu, ABD’nin bir yanlış hesabı mıydı, yoksa sosyolojik, psikolojik ve dinî temellerine yabancı olduğu bu coğrafyada yaptığı bir
toplumsal mühendislik hatası mıydı? Savaşın gerçek nedeni gibi,
bunu da bilmiyoruz. Bu savaş, Irak halkına demokrasi ve sonsuz
özgürlük getirmek için mi, Irak halkını Saddam’dan kurtarmak için
mi, Irak halkını ve tüm dünyayı kitle imha silahlarından korumak
için mi, Ortadoğu coğrafyasına getirilmek istenen demokrasinin
ilk adımı olması için mi, pek çok Iraklının dediği gibi neft, yani
petrol için mi, yoksa şimdilik bilemediğimiz çok ulvî gerekçelerle
mi başlatıldı, bilmiyoruz; ama benim bildiğim bir şey var, tarih,
bu savaşı tüm boyutlarıyla yargılayacak ve bir ibret vesikası olarak
kayıt düşecektir.
Değerli arkadaşlarım, televizyonlarda gördüğünüz manzara96
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lardan daha çok acımasız manzaralar orada yaşanıyor. Ölüm ile
yaşam arasındaki mesafenin çok kısaldığı, insanların topyekûn
korkuyla yaşadığı Irak’ta, sefaletin ve yokluğun her boyutunu görmeniz mümkün.
Bugüne kadar binlerce ameliyat yaptım; trafik kazasında yaralanan, bıçaklanan, kurşunlanan pek çok insanı ameliyat ettim;
ama, inanın, Bağdat’ın ilâçsız hastanelerinde üst üste yatan çaresiz insanlar kadar yüreğimi burkan bir manzaraya başka yerde tanık olmadım bugüne kadar. Sokaktaki serseri kurşunlarla yaşama
veda eden çocukların cesetleri ya da misket bombasıyla bacaklarını kaybetmiş gençlerin dramları kadar ıstırap veren başka olaylara
tanık olmadım meslek hayatım boyunca. Tabiî, savaşın korkunç
yüzü bunlarla da sınırlı değil. Son zamanlarda, dünya kamuoyu
gündemine acımasızca giren işkence görüntüleri, bir anda savaşın kapalı kapılar ardındaki gerçek yüzünü gözler önüne serdi. İnsanların günlerce uykusuz bırakılması, başlarına torba geçirilerek
dövülmesi, zor pozisyonlarda bekletilmesi, tecrit edilmesi, dinini
inkâra zorlanması, taciz edilmesi, tecavüz edilmesi, dövülmesi ve
nihayet öldürülmesi, Irak savaşının ortaçağ artığı manzaralarını
dünya gündemine taşıdı. Ve ne yazık ki, demokrasi, sonsuz özgürlük ve zenginlik vaat edilen topraklarda, bugün, işkence, gözyaşı,
kan, nefret ve intikam duyguları hâkim.
Değerli milletvekilleri, birkaç haftadır dünya basınında yer
alan ve insanlık onurunu ayaklar altına alan manzaralar, hepimizin hâfızalarında derin izler bıraktı. Bu manzaraları tanımlamak
için hangi ifadeyi tercih edersek edelim, yetersiz kalacaktır. Yayınlanan fotoğraflar, insanlık adına, gelecek adına moral bozucu ve iç
karartıcı. Ne yazık ki, televizyon ekranları bakılamaz hâle geldi.
Tüm bunların yaşandığı bir ortamda, ABD Dışişleri
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Bakanlığı’nın yayımladığı rapor ise, ABD’nin inandırıcılığına gölge
düşüren ifadeler içeriyor. “İnsan Hakları ve Demokrasiyi Desteklemek” başlıklı rapor, Irak’ta yeni bir insan hakları bakanlığının
kurulduğunu hatırlatıyor ve Saddam Hüseyin’in devrilmesinden
sonra ülkede insan hakları adına atılan adımlardan geniş bir biçimde söz ediyor. Koalisyon güçlerinin Saddam rejiminin yıllar süren
siyasî baskı ve insan hakları ihlallerinin yaralarını nasıl sarmaya
çalıştığının anlatıldığı bu raporun ekranlara yansıyan manzaralarla nasıl örtüşebileceğini siz değerli milletvekillerinin takdirlerine
arz ediyorum.
Değerli milletvekilleri, peki, bu manzaralar münferit vakalar
mı; yoksa, sistematik çalışmalar mı? Irak’taki cezaevlerinden sorumlu ABD’li kadın Tuğgeneral Karpinsky, esirlere taciz ve kötü
muamelenin fiilen resmî politika olduğundan söz ediyor.
Binlerce fotoğrafın gizlice ve amatörce çekildiğini herhâlde
kimse düşünmüyor. Herhâlde işkence yaptığı ya da öldürdüğü
insanların önünde zafer işareti yapan askerleri sadece basit bir
kişisel sapkınlık olarak tanımlamak kimsenin aklından geçmiyor.
Hele, uluslararası Kızılhaç Örgütü’nün Şubat ayında yazdığı ve
ABD’ye ilettiği rapordan sonra, kimsenin bu işkencelerin birkaç
işgal askerinin elinden çıktığını düşünmesi mümkün değil.
Geçen Ekim ayında Ebu Gurayb Cezaevi’ni ziyaret eden Kızılhaç yetkilileri yazdıkları 24 sayfalık raporda, Amerikan askerî
istihbaratınca tutuklulara, itiraf, bilgi alma ve işbirliği yapmaları
için sistematik bir şekilde işkenceyle eş düzeyde kötü muameleler
yapıldığını yazdılar ve bunu ABD’ye ilettiler; üstelik bu uyarılarını
defalarca yaptılar.
Bakınız, işkence fotoğraflarının önemli aktörü 21 yaşındaki Lynndie England, CBS Televizyonu’nda ne diyor: “Bana baş98
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parmağımı kaldırmış hâlde durmam söylendi. «Makineye bak,
çekiyoruz.» dediler; bana biraz saçma gelmişti; ama bu emri üstlerim vermişti; sonra beni kutladılar ve; «süper iş, devam et.»
dediler. Gördükleriniz daha bir şey değil; ama size anlatamam.
Eğlenceliydi.”
Bu ifadelerden sonra, herhâlde yaşananların münferit olaylar
olduğunu düşünmemiz için hiçbir neden kalmıyor.
Sizlere The Washington Post Gazetesi’nde yayımlanan bir haberden paragraf okuyacağım: “Amerikan askerleri, bir tutukludan,
kırık bacağına vurarak, İslâm’a küfretmesini ve hayatta olduğu için
İsa’ya teşekkür etmesini istediler. Asker; «Herhangi bir şeye inanır
mısın?» diye sorduğu tutukludan; «Allah’a inanırım.» yanıtını alınca; «Ben, işkenceye inanıyorum ve sana işkence edeceğim.» dedi.
Ramazan ayında, tutuklular, İslâm’ı ve Allah’ı reddetmeye zorlandı, domuz eti yedirilerek, içki içirildi ve tecavüz edildi.”
Irak coğrafyasında bu insanlık dışı manzaralar yaşanırken,
ABD Adalet Bakanlığı avukatları Başkan Bush’a bir bilgi notu gönderdiler ve ABD ordusunun, teröre karşı savaşı sırasında, tutuklulara muamelede uluslararası hukuka uymak zorunda olmadığını kaydederek, kötü niyetli, ideolojik ve siyasallaşmış bir hukuk
belgesini, dünya insan hakları tarihinin simsiyah sayfalarına not
ettiler. Önleyici savaş doktrini de, terörizmle savaşta her şey meşrudur yaklaşımı da, artık yaşanan bu son işkence manzaralarıyla
iflas etmiştir.
Değerli arkadaşlarım, Vatikan Dışişleri Bakanı; “ABD, Irak’ta,
kendi eliyle kendine, 11 Eylül’den daha büyük bir darbe vuruyor.”
dedi. Bu, çok önemli bir ikazdır.
Geçenlerde, bir vesileyle bir arada olduğum ABD Dışişleri eski
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Bakanı Allbright’a, Irak’ta gördüğüm manzarayı anlattım ve ne düşündüğünü sordum. Aynen dediği şu oldu: “Eski bir Dışişleri Bakanı olarak bunu söylemek zor; ama ABD’nin dünyadaki ününün
düşüşünü görmek beni üzüyor. ABD’nin Irak’a saldırısı çok büyük
bir hataydı. Ben, bu saldırıya onay vermemiştim. Dünya, ABD’ye
yardım etsin.”
Evet, Amerika, yaşananları istisnaî bir olay olarak geçiştirmemeli ve bir-iki askerin yargılanıp cezalandırılmasıyla çözülemeyeceğini net olarak anlamalıdır. Özür dilemek ya da Iraklı masum
halkın onurunu iade etmek adına süslü ifadeler kullanmak da,
artık yaraları sarmak bir yana, yeni rahatsızlıklar uyandırmaktadır. Yayınlanan fotoğraflar, ABD’nin kötüye karşı iyiyi temsil etme
iddiasını çürütmüştür ve basılan deklanşörler, insanlık onurunu
değil ABD imajını çürütmüştür. Pornografik işkence gölgesinde
demokrasi vermeye kalkanlar, o gölgenin esaretinden kurtulamayacaklardır.
Amerika için artık tek yol kalmıştır; o da, barışı sağlamak ve
kalıcı kılmak için süratli ve gerçekçi adımlar atmak ve Irak’ı, huzur
içerisinde asıl sahiplerine teslim etmek. Dünyanın bu beklentisine
kulak vermek, hem dünya barışı için hem de ABD için en doğru
olanıdır.
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DEMOKRASİ BÖYLE Mİ GELECEK?
Savaş bittikten on gün sonra Irak’taydım. İnsanlar Saddam’ın
zulmünden kurtulduklarına hâlâ inanamıyorlardı. Bir yandan korku,
öte yandan heyecanla yeni dönemi beklemeye koyulmuşlardı. ABD
artık duruma hâkimdi ve binlerce mil ötelerdeki zenginlik ve güzellikleri buralara taşıyacaktı.
Sonraki gidişlerimde ise beklenenlerin olmadığına tanık oldum. Aksine insanlar daha güvensiz oldular ve daha da fakirleştiler. Uzayıp giden kuyruklar, yokluklar, hayat pahalılığı, kaotik
yaşam koşulları ve gelecek endişesi hâkim olmaya başladı Irak’ta.
Saddam dönemi aranır hale gelmişti. Bu, belki de olabileceklerin en kötüsü idi. Hem Irak hem de diğer Arap ülkeleri için...
Bugün gelinen nokta ise bambaşka. Normal koşullarda bir
araya hemen hemen gelmeyen Şiî ve Sünnî gruplar, birbirlerine
yaklaşıyor. Ve yeşeren nefret tohumu bu coğrafyada uzun yıllar
hüküm sürecek bir mücadele ruhuna dönüşüyor.
Bu istenen bir durum mu?
Elbette hayır.
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İstenen, işgal güçlerinin bir an önce bu topraklarda istikrarı
sağlaması. Ama görünen o ki bunu sağlamaları imkansız. Çünkü
bunu yapmak adına adım atılmıyor, çözüm üretmek adına politikalar geliştirilmiyor. Ve bu topraklarda huzur ve istikrarı sağlamak
adına doğru işler yapılmıyor.
Geçenlerde ABD eski Dışişleri Bakanı Allbright’la bir toplantıdaydım. Kendisine ABD’nin Irak’ta yaptıklarını doğru bulup
bulmadığını sordum. Orada karşılaştığım manzarayı anlattım ve
ABD’nin bundan sonraki yol haritasını sordum.
Allbright: “Benim için bunu söylemek zor ama, ABD Irak’ta
hata yaptı. Ben başından beri bu savaşa karşıydım. ABD’nin
dünyadaki ününün düştüğünü görmek beni üzüyor.” dedi. Ve
ardından da «dünya ABD’ye yardım etsin.» dedi.
ABD’nin ününün düşüşe geçtiği bir gerçek. Bunun nedeni ise,
işgal güçlerinin Irak’taki tutumları.
İngiliz ve ABD askerlerinin Irak’lı mahkûmlara yaptıkları insanlık dışı uygulamalar birkaç gün önce dünya ekranlarına yansıdı
ve dünya kamu vicdanında nefret uyandırdı. Peki ABD ve İngiltere, gerekçeleri hâlâ dünya kamuoyunu tatmin etmemiş bu savaşta neden vicdanlarda nefret ve endişe uyandıran davranışlara
izin veriyor? İşgal askerleri bu aşağılayıcı davranışları neden tercih
ediyor?
Bu münferit bir savaş psikolojisinin sonucu mu yoksa sistematik bir anlayışın gereği mi? Bunu zamanla anlayacağız. Ama
gerçek olan bir şey varsa o da bu tutumların bedelinin ilerleyen
zamanda çok daha ağır olacağı.
Saddam’dan kurtarmak ve demokrasi getirmek adına binlerce mil ötelerdeki toprakları işgal eden ABD ve İngiliz askerlerini
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önümüzdeki günlerde çok daha ciddî zorluklar bekliyor. Bush ve
Blair’in dünya kamu vicdanındaki sorgulanmalarının sonuçlarını
ise zaman gösterecek. Kendi halklarının sandıkta vereceği karşılıkları ise görmemiz için az zaman kaldı.
O topraklardaki acıyı, gözyaşını, yokluğu, sefaleti, korkuyu,
endişeyi, nefreti bizzat yaşamış biri olarak ABD’ye soruyorum...
Askerlerinizin bu insanlara revâ gördüğü insanlık dışı davranışları nasıl îzah edeceksiniz?
Böyle bir ortamda Büyük Ortadoğu Projesi’nden nasıl
bahsedersiniz?
Küresel terörle böyle mi mücadele edeceksiniz?
Hangi demokrasiden bahsediyorsunuz?
Hangi insan haklarından söz ediyorsunuz?
Yoksa sizin hakkını savunduğunuz insanlarla bu insanlar
çok mu farklı?
Yeni Şafak Gazetesi 02.05.2004
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TÜRKMEN POLİTİKASINDA
YENİ DÖNEM
ve İHMAL EDİLEN FIRSATLAR
Tartışmalı Irak seçimleri, Türkmenler için yeni bir dönemin
başlangıcı olabilir mi? Türkiye yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, yeni fırsatlar yaratabilecek mi? Hamasî nutukları bir kenara bırakıp, akılcı, uzun vâdeli ve strateji ürünü politikalar dizayn
edebilecek mi?
Bunu değerlendirmek için denklemin tüm parçalarını görmek
ve atılacak adımlara bakmak gerek. Buna dair çalışmaları hep birlikte izleyeceğiz.
Unutulmamalıdır ki; krizden fırsat yaratmak ve netice almak
büyük devletlerin yapabileceği bir iştir. Ve zordur. İşte Türkiye’nin
önünde, uzun vâdeli ve zor bir dönem duruyor. Bu dönem için
atılacak kararlı adımların ilk işaretleri, Türkiye’nin Irak Özel Temsilcisi Büyükelçi Osman KORUTÜRK’ten geldi. Sayın Korutürk,
geçenlerde kendisiyle yaptığım görüşmede, yeni dönemle birlikte
alınacak pozisyonlara dair ipuçları verdi. Yıllardır ihmal edilmiş
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Türkmen politikasının, önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğini anlattı. Konuya duyarlı siyaset adamlarının bu sürece katkı
sağlayabileceğini ifade etti ve Türkmenlerle ilgili alınacak bu yeni
pozisyonun, devletin tüm kademelerinin ortak yaklaşım tarzı ve
anlayışı olduğunu söyledi.
Özetle oluşturulan politika; Türkmenlerin Irak siyasetinde
söz sahibi olmaları, haklarını aramak için demokratik yolları
seçmeleri ve kendi liderlerini belirleyerek, mücadele ortaya
koymaları. Yani Bulgaristan modeli.
Keşke yıllar önce başlanabilseydi. Yine de sevindirici bir gelişme. Umarım sabır ve dikkatle uygulanır ve sonuç alınır.
Bugün, Türkmen politikalarına etki edebilecek pek çok koşul
ve gerçek var. Ancak bunlardan belki de en fazla ihmal edileni ve
bana göre en stratejik olanı Şiîlerle olan diyalog. Daha önce birkaç
kez ziyaret ettiğim Necef ve Kerbela’da bu gerçeği tam anlamıyla
görememiştim. Ancak, birkaç gün önce Türkiye’ye gelen Irak İslam Devrimi Yüksek Konseyi Kültür İşleri Sorumlusu Seyid Ammar El-Hâkim’le yaptığım görüşmede bugüne kadar ihmal edilmiş
yeni fırsatların olduğunu anladım.
Ankara Hilton Hoteli’nin 13. katındaki odasında yaptığım görüşme, önce biraz soğuk ve sitemli başladı. Ancak satır aralarında,
amcası Muhammed Bakır El-Hâkim’in evinde, öldürülmeden birkaç gün önce misafir olduğumu söyleyince, ortam bir anda ısındı
ve dostça havaya büründü.
El-Hâkim, Irak’ın geleceği konusunda Türkiye ile aynı hassasiyetleri paylaştıklarının altını çiziyor ve pek çok ortak nokta olduğunu
kaydediyor.
Özetle söyledikleri şöyle:
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“Osmanlı Devleti, Irak coğrafyasına hâkim olunca, ilk zamanlar Şiîlere soğuk davrandı. Ancak zaman içinde Şiîlerle Osmanlı
Devleti kaynaştı.
1915 yılında İngilizler Basra’dan girdiklerinde, her şeye rağmen, İslam’ın emrine uyduk ve Osmanlı’nın yanında yer aldık.
Ayetullahlar o zaman İngilizlerle savaşmamız için fetva verdi. O zamanlar benim dedem en ön cephede İngilizlere karşı Osmanlı’nın
yanında savaştı.
Osmanlı’nın yanında olmamız bize çok pahalıya mal oldu.
Irak devletini kuran İngilizler, yönetimde Şiîlere yer vermedi ve
biz 90 yıl ezildik.
Türkiye’den Irak Savaşı’nda ve sonrasında daha aktif olmasını
beklerdik. Irak’ta yaşananlarla ilgili Sünnî, Şiî ayrımı yapmamasını
beklerdik. Fellûce’de yaşanan acılara Türkiye’den çok haklı tepkiler
geldi. Bundan memnun olduk. Ancak Şiîlere yapılan saldırılarda
Türkiye sessiz kaldı. İspanya’daki terör eylemlerinde bile tepki ortaya koydunuz. Ancak, bize yapılan saldırılarda Türk basınından
ve siyaset adamlarından destek göremedik.
Son iki aydır yaptığımız pazarlıklarda, Kürtlerden çok baskı
gördük. Bu süreçte de Türkiye’den bir destek görmedik. Türkiye
bizi yalnız bıraktı. Oysa biz Türkmenlerin hakkını korumak için
mücadele verdik. Kerkük’ün bizim için özel bir önemi yok. Ancak,
Kürtlerin yaptıkları şiddetli baskılara direndik ve Kerkük’ün Kürt
kenti olmaması konusunda, Türkmenlerin yanında yer aldık.
Türkiye’nin kendi vatandaşı olan Şiîlere yakın davranması
bizi mutlu eder. Yahudilerin, Hıristiyanların, özgürce sivil toplum
örgütü kurduğu ülkenizde, Şiî dernekleri kurulmasına sınırlama
getirilmesinin kimseye yararı yoktur.
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Türkiye’de geleceği gören ve planlayan strateji kuruluşları Şiî
gerçeğini anlasınlar. Biz sıcak temas ve dostluk istiyoruz. Daha yakın olmak istiyoruz.”
Özetle El-Hâkim’in söyledikleri bunlar.
Alt alta koyduğunuzda, iyi yönetilecek bu dostluğun, her iki
ülkeye kazanım sağlayacağı çok açık. Yeni Türkmen politikaları
için, ülkenin şu an hâkim demokratik gücü olan Şiîlerden önemli destekler alınabileceği de ortada. Ayrıca, Irak’ın kuzeyinde,
Türkiye’nin kaybolmaya yüz tutmuş kırmızıçizgileri için de, kurulacak bu dostluk, önemli avantajlar sağlayacaktır.
Kriz ortamında uzatılmış bu zeytin dalı ve dostluk talebi, iyi
görülmeli ve değerlendirilmeli.
Dünden Bugüne Tercüman Gazetesi 26.03.2005
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TÜRKMENELİ SAHİPSİZ Mİ?
Üç günlük Türkmeneli ziyaretimizi mutlu ama biraz da buruk
bitirdik. Buram buram Türk kokan, Anadolu kokan, biz kokan
bu toprakları, bu toprakların insanlarını yıllarca nasıl da ihmal
etmişiz, kaderlerine terk etmişiz…
Erbil’den uçağa binerken, yüreğimizden bir parçayı burada bırakıyoruz. «Kardeşlerimize selam götürün!» diyerek bizi gözyaşlarıyla uğurlayan soydaşlarımızın, dostlarımızın gönderdiği sıcacık
sevgiyi de yanımıza alarak ayrılıyoruz Türkmeneli’nden…
Dolu dolu geçen üç günü ve bu coğrafyaya dair öngörülerimizi paylaşmadan önce, bu toprakların tarihinden ve nasıl Türk
yurdu olduğundan bahsetmek istiyorum…
•••
Tarih boyunca birçok medeniyetin beşiği olmuş
Mezopotamya’nın büyük bir bölümü, bugünkü Irak’ın topraklarını oluşturmaktadır. İnsanlık tarihinin dönüm noktası olarak
kabul edilen Sümer Uygarlığı M. Ö. 3500-2500 yılları arasında Irak
ve Suriye’nin bir bölümünde hüküm sürmüştür. Zaman zaman parçalanma ve birleşme dönemleri yaşayan bölge, gücünün zirvesine
M. Ö. 1792-1750 yıllarında Hammurabi zamanında ulaşmıştır.
108

GELECEK ARAYIŞI

Irak toprakları tarih boyunca hem medeniyetlerin hem de
kavgaların odak noktası olmuştur. Bu coğrafyanın bilinen 6000
yıllık tarihinde; Sümerler, Akadlar, Babiller, Hititler, Asurîler, İranlılar, Makedonyalılar, Bizanslılar hüküm sürmüşlerdir.
Ülke M. S. 637’de Müslümanlar tarafından fethedilmiştir. Hazret-i Ali tarafından, hilafetin merkezi durumuna getirilmiş ve başkent Medine’den Kûfe’ye taşınmıştır. Hazret-i Ali ile
Muaviye orduları arasındaki Sıffin Muharebesi ile bölge karmaşık
etnik mezhep yapısına bürünmüştür. Kerbelâ Hâdisesi ile ülke
Haricîler ve özellikle de Şiilerin merkezi hâline gelmiş, ancak
sosyal ve siyasî isyanlar, çatışmalar hiç eksik olmamıştır. Önce
Emevilerin, sonra Abbasîlerin kontrolüne giren bölgede ilk Türk
varlığı M. S. 7’nci yüzyılda olmuştur.
Annesi Türk olan Halife Mu’tasım döneminde, ülkede
Türk nüfuzu zirveye ulaşmış ve Abbasi halifesi ile birlikte Türk
hakanının adı da hutbelerde okunmaya başlamıştır.
1055-1200 tarihleri arasında Selçukluların hâkimiyetinde
kalan ülke Moğollar tarafından istilâ edilmiş ve 1258’den sonra
İranlıların hâkimiyetine girmiştir. 1534’te Osmanlıların yönetimine geçinceye kadar pek çok beylikler tarafından kontrol edilmiştir. Kanunî Sultan Süleyman’ın Bağdat Seferi ile başlayan dört
asırlık süreç, bu toprakların yaşadığı en huzurlu dönem olmuştur.
Türkmenlerin, Irak topraklarını yurt edinmeleri üç dönemde
gerçekleşmiştir.
Ubeydullah Bin Ziyad Buhara ve Beykent’e yaptığı saldırılarda, Türk ordusunun kahramanlıklarını görmüş ve ilk kez 633 yılında Emeviler zamanında Türkler, Horasan’dan Irak topraklarına getirilmiştir. İlk kafile Basra’ya gelmiştir. Sonraları, Ho109
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rasan valisi; halifenin emri ile her yıl 2000 Türk’ü, Türkistan’dan
Irak’a göndermiştir.
Irak’ın vatan olarak benimsendiği ikinci dönemde, Selçuklular, kitleler halinde buraya göçmüşlerdir. Bu dönemde gelenler, hür, silahlı ve fatih olarak gelmişlerdir. Oğuz Türkleri bugün
Irak Türkmenlerinin yaşadığı bölgelere yerleşmişlerdir.
1535 yılında Kanunî Sultan Süleyman’ın Irak Seferi ile,
binlerce Türkmen Kuzey Irak’a yerleşmiştir. Yine, IV. Murat
zamanında çok sayıda Türkmen bu coğrafyayı yurt edinmiştir.
Irak, Osmanlı idaresinde iken, Basra ve Bağdat vilayetlerinin yanı
sıra, Musul vilayetinden meydana gelmekteydi. Başta petrol olmak
üzere, birçok zenginliklere ve çok önemli jeostratejik bir konuma
sahip olan Musul vilayeti, merkezi Musul olmak üzere Kerkük ve
Süleymaniye sancaklarından oluşuyordu.
7. asırdan günümüze Irak topraklarını vatan edinen Türkmenler, kuzeyden itibaren, Telafer, Musul, Erbil, Altunköprü,
Kerkük, Tuzhurmatu, Kifri, Karatepe, Hanekin, Mandeli ve
Bağdat’ın güneydoğusunda bulunan Bedre’ye kadar uzanan bir
şerit üzerinde yerleşmişlerdir.
Irak Selçukluları, Musul Atabeyleri, Erbil Atabeyliği, Kerkük Türkmen Beyliği, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Devletleri,
Türkmenlerin bu coğrafyada asırlar boyunca kurdukları devletler
ve beyliklerdir.

IRAK TÜRKMENLERİ’NİN
ANADOLU TÜRKLERİ’NDEN KOPARILMASI
I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti’nin dağılması ile
birlikte, Irak Türkmenleri, İngilizlerin planları ile, Anadolu
Türkleri’nden koparılmıştır.
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Hazırladıkları planı Basra Körfezi’nden girerek uygulamaya
başlayan İngilizler, 30 Ekim 1918’de Musul’a 60 kilometre kadar
yaklaştılar. Aynı gün mütareke yapılmasına rağmen ordunun Dicle
Grubu’nu esir alan İngilizler, A. İhsan Paşa’ya bir mektup göndererek Musul’u terk etmesini istediler. İngiliz Generali Marshall’ın
hukuksuz ve sinsi taktiğine boyun eğen A. İhsan Paşa, Musul’u
savaşmadan terk eder. (Atatürk bu üzücü olayı Nutuk’ta ağır eleştirilerle anlatmaktadır.)
Irak’ı önce bizzat yönetmeyi deneyen İngilizler halkın sert
muhalefeti ile karşılaştılar. Ayetullah’ların İngilizler aleyhine fetva vermesi üzerine 1920’de Necef’te ilk isyan patlak verdi. Türkmenlerin de isyana destek vermesi ile Irak’ı yönetemeyeceklerini
anlayan İngilizler, Mekke Şerif’i Hüseyin’in oğlu Faysal’ı Irak’a
kral yaptılar ve 1930 yılına kadar manda yönetimi ile Irak’ı idare
ettiler. 1932 yılında manda yönetimi sona erdi ve Irak Milletler
Cemiyeti’ne üye oldu. (Şiiler, o dönemde İngilizlere isyan etmenin
bedelini ağır ödediklerini öne sürerek bugün ABD’ye karşı durmamaları gerektiğine inanıyorlar.)
1936 yılında Irak’ta ilk darbe oldu. Darbe lideri Kürt kökenli
Albay Bekir Sıtkı idi. 1941’de Mayıs Harekâtı olarak bilinen ikinci
büyük darbe oldu ve İngilizler askerî bir harekâtla Bağdat’ı işgal ettiler. 1958’de kanlı bir darbe ile krallık devrildi ve cumhuriyet ilan
edildi. General Abdülkerim Kasım cumhurbaşkanı oldu. 1963’te
General Abdüsselam Arif bir darbe ile Kasım’ı devirdi ve Baas Partisi ile ittifak yaptı.
1968’de Baas Partisi bir darbeyle iktidarı ele geçirdi ve General
Ahmet Hasan El-Bekir cumhurbaşkanı oldu. 1979’da ise Saddam
Hüseyin El-Bekir’i devirerek yerine cumhurbaşkanı oldu ve ülke
25 yıl yeni bir savaş dönemine girdi. Bu dönemde gerek yaşanan
savaşlar, gerekse Saddam’ın zulmüyle milyonlarca insan can verdi.
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TÜRKMENLERE YÖNELİK ASİMİLASYON VE SOYKIRIM, KURULDUĞUNDAN BUGÜNE, IRAK’IN TÜM
YÖNETİMLERİNİN TEMEL POLİTİKASI OLDU.
Yıllarca, Irak’ın asimilasyon politikalarını en sert tatbik ettiği grupların başında Türkmenler geldi. Kürtlerin örgütlülüğünün
ve sahip olduğu uluslararası desteğin sonucunda Bağdat’ta uzun
yıllar boyunca Kürtlere karşı açıktan ama sınırlı, Türkmenlere ise
Türkiye ile olan ortak sınır nedeniyle üzeri kapalı ama sınırsız bir
sindirme politikası uygulandı.
Türkçe isim, şarkı, türkü, Türkmen geleneklerine göre düğün
ve diğer kültürel faaliyetler, doğrudan ayrılıkçı eylem olarak değerlendirildi ve engellendi. İsminde Türk kelimesi geçen dernek
ve benzeri kuruluşlar veya program ve tüzüklerinde Türk kelimesi
yer alan benzer yapılar neden gösterilerek veya gösterilmeyerek
kapatıldı.
Türklerle ilgili herhangi bir istatistik veya kayıt tutulmadı.
Nüfus, tapu, mezarlık ve benzer kayıtlar tahrif edildi. Türkmen
gençleri iyi okullara kabul edilmedikleri gibi, yüksek eğitim yapmaları da engellendi. Buna rağmen Türkmenler, silaha sarılmak
yerine kaleme sarılmayı tercih ettiler.
Türkmenler arasında üniversite eğitimi gören gençler, askerlik hizmetlerini subay olarak yapamadılar. Devlet memuru
olabilmeleri de Irak emniyetinin ve gizli servisinin olumlu görüş
belirtmesine bağlıydı. Seyahat, akraba ziyareti veya iş gezisi için
Irak’tan ayrılan Türkmenlerin büyük bölümü ise vatandaşlıktan
çıkarıldılar.
Türkmenlerin gayrimenkul edinmesi de özel izne bağlıydı.
Miras yoluyla intikal eden gayrimenkuller dışında yenilerini edin112
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mek yasal olarak mümkün değildi. Ancak rejimle iyi ilişki içinde
olanlar bunu başarabiliyordu. Türkmenlerin elinde bulunan arsa
ve diğer gayrimenkuller mümkün olduğunca istimlâk ediliyor; öncelikle Araplara sudan ucuz fiyatlarla satılıyordu.
Türkmen kökenli esnaflar, ağır para ve kapatma cezalarıyla
canından bezdiriliyordu. Arapların yoğun olduğu bölgelere göçmek isteyenlere ise Bağdat özellikle destek verdi. Ancak göç edenler gittikleri yerlerde, yıllarca çok zor koşullar altında yaşadılar.
YILLARCA DEVAM EDEN BU ASİMİLASYON POLİTİKALARINA, SİSTEMATİK KATLİAMLAR DA EKLENEREK
TÜRKMENELİ’NDEKİ TÜRK İZLERİ YOK EDİLMEK İSTENDİ.
Türkmeneli’ndeki her şehir bir katliamla anılır. Osmanlının
bu topraklardan çekilmesinden sonra gelen her yönetim (İngiliz
manda yönetimi, krallık, cumhuriyet ve diktatörlük dönemlerinde); Osmanlı’ya ve Türklere olan kinini, Türkmenlerden çıkartmak
istemiştir. 1920’den sonra sistematik olarak uygulanan katliamlara, Türkmenler her şartta direnmiş ve Türklüklerini korumak için
mücadele etmiştir. Bugün de Amerikan işgalinde olan Türkmeneli, planlı bir asimilasyona tâbî tutulmak istenmektedir.
Türkmenlere yapılan katliamlar:
1920-Kaçakaç Katliamı-Telafer
1924-Levi Katliamı-Kerkük (İngiliz paralı askerlerinin yaptığı
katliam)
1946-Gavurbağı Katliamı-Kerkük
1959-Kerkük Katliamı (İhtilalci General Abdulkerim Kasım’ın
cumhuriyet rejimi, kendine destek veren Türkmenleri katletmiştir.
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Bu vahşet, o dönemde Türk kamuoyundan özellikle gizlenmiştir.)
1979-Tazehurmatu Katliamı
1980-Türkmen Liderlerin Katliamı
1991-Tazehurmatu Katliamı
1991-Altunköprü Katliamı
1996-Erbil Katliamı
2003-Tazehurmatu Katliamı
2004-Telafer Katliamı
2005-Telafer ve Musul Katliamları
2006-Karatepe Katliamı
2006-Kerkük terörü
MUSUL, MASA BAŞINDA KAYBEDİLMİŞTİR. BUGÜN
OYNANAN OYUNLAR, O DÖNEMİN BEKLENTİLERİNİN
DEVAMIDIR.
Lozan’da yapılan ikili görüşmelerle Türkiye’nin Güney Sorunu çözülemedi. Yapılan heyetler arası müzakerelerle de sonuç
alınamadı. İsmet Paşa Musul Vilayeti’nin etnografik, siyasî,
tarihî, coğrafî, ekonomik ve askerî gerekçelerle Türkiye’de
kalmasını savunurken Lord Curzon İngilizlerin savaşı kazandığını, Türklerin Musul’u almaları hâlinde Arap devletlerini
yok edeceğini iddia etti.
Türk delegasyonunun ikinci adamı Dr. Rıza Nur Bey;
Musul’un elden çıkması halinde memleketin başına Kürdis114
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tan tehlikesi çıkacağını, Kürdistancıların Ermenilerle birleşerek Türkiye’yi arkadan vuracaklarını iddia ediyordu.
Abdülhamid, Musul ve civarı petrollerini, gelecek tehlikeleri
hesaba katarak padişah hazinesi mülkiyetine geçirmişti. Bu konu
Türkiye’nin Musul’da hukuki olarak haklılığını gösteren önemli
argümandı. Bu durum İngilizleri rahatsız ediyordu ve buraların
aslında maliyeye ait olduğu tezini öne sürmeye çalışıyorlardı.
Abdülhamid’in mirası meselesine Ankara da sıcak bakmıyordu.
Hanedan mensuplarının vatandaşlıktan çıkarılmış olmaları da
miras meselesini savunmamıza mâni oldu.
Lozan’da çözümlenemeyen Musul problemi daha sonra çözüme kavuşturulmak üzere askıya alındı.
1924’te İstanbul’da İngilizlerle görüşmeler yeniden başladı.
Türkiye hakkını aramaya çalışırken İngilizler Hakkari’yi de istemeye başladılar. (Bu arada, İngilizlerin kışkırtmasıyla, Hakkari
civarında isyanlar çıkmaya başladı.) İngilizlerin asıl amacı çözümsüzlüğü devam ettirmekti, nitekim öyle oldu ve konu Milletler
Cemiyeti’ne götürüldü. Milletler Cemiyeti rapor hazırlamak üzere bir komisyon kurdu. Temmuz 1925’te komisyonun sunduğu
raporda; Musul Vilayetinin çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu,
iktisadi olarak bölgenin Irak’a bağlanması gerektiği ifade edildi.
Türkiye rapora itiraz etti ve konu Milletler Arası Daimî Adalet
Divanı’na götürüldü.
5 Haziran 1926’da cemiyetin kararı kabul edildi. Brüksel’de
tespit edilen hatta, küçük değişiklikler yapıldı ve Musul üzerindeki haklarından vazgeçecek olan Türkiye’ye Irak hükümeti
tarafından petrol gelirinin % 10’unun 25 yıl süreyle verilmesi
kararlaştırıldı. Türkiye 500.000 İngiliz lirası karşılığında bu hakkından vazgeçti ve acı bir şekilde her şeyiyle bizim olan topraklar
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elimizden çıkmış oldu. (Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği, Irak
Parlamentosu Başkanı Dr. Mahmud El Meşhedani’nin, Türkiye’nin
Kerkük petrollerine göz dikerek % 10’unu istediğini iddia etmesi, o
dönemden kalan bir suçluluk psikozunun sonucudur.)

ERBİL…
2 saat süren bir uçuştan sonra Erbil’e geldik. Alana indiğimizde, bizi sözde bölgesel Kürdistan hükümetinin yetkilileri karşıladı ve VIP salonuna davet ettiler. Saygılı tavırları dikkat çekiciydi.
Salonun her yerinde, Molla Mustafa Barzani’nin ve oğul Mesut
Barzani’nin resimleri vardı. Bu abartılı tavır, sözde Kürdistan bayrağı ile de desteklenmişti. Hiçbir yerde Irak bayrağına rastlamadık.
Güvenlik endişesi ile bizi karşılamaya gelen Türkmenleri ve
Türk gazetecileri VIP salonuna almamışlar. Onlarla alanın dışında
buluşarak otelimize geçtik. Yol boyunca yüzlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan şehrin, şimdiki acziyetine tanık olduk. Yer
yer yükselen modern binalar, yaşanan sefaletin izlerini gizlemeye
çalışsa da, bunu başaramamış.
Otele girişteki aşırı güvenlik önlemlerinin olağan olduğunu
öğrendik. Şehrin girişindeki kontrol noktalarında Erbil plakalı olmayan araçlar da didik didik aranıyormuş. Sözde Kürdistan Başbakanı Neçirvan Barzani, sokağa çıktığında ise, tüm GSM telefon
hatları kesiliyormuş.
Erbil, Beğtiğinliler Hanedanı’na mensup olan Erbil Atabeyleri zamanında, büyük bir ilim ve Kültür Merkezi oldu. Bu hanedanın son temsilcisi 1190 yılından 1233 yılına kadar hüküm
süren Muzaffereddin Gökbörü döneminde Erbil, altın çağını
yaşadı. Gökbörü, Atabeyliğin payitahtı Erbil’in surlarını ve çarşı116
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larını yeniden inşa ederek, büyütmüştür. Yaptığı birçok ilmi, dini
ve hayır müesseseleri ile İslam dünyasında destansı bir şahsiyet
kazanan Gökbürü, kör ve sakatlar için hankah yaptırmış; dul, yetim, ihtiyar ve kimsesiz çocuklar için yurtlar ve zengin vakıflar
kurmuştur. Gökbürü’nün şöhretini arttıran diğer bir husus, her
yıl Hazret-i Peygamber’in doğum günü münasebetiyle birkaç gün
ve gece süren mevlid törenleri düzenlemiş olmasıdır. Kurbanların
kesildiği, ziyafetlerin verildiği bu mevlid törenlerine, ülkenin her
tarafından davet edilen Kur’ân ve ilahi okuyucular, şairler, müzisyenler ve çeşitli oyuncular katılırdı. Şehrin süslenmesi, geceleri
mumlar ve kandiller yakılarak, fener alaylarının düzenlenmesi ile
ihtişamlı ayinler ve bayram şenlikleri yapılırdı. Şehir dışında kurulan otağlarda, İslam dünyasının her tarafından gelen âlim, sanatkâr ve kalabalık misafirler ağırlanırdı.
Irak’ın en zengin sayfiye ve turistik yerleri Erbil’dedir. Özellikle şehrin kuzeydoğusundaki dağlık bölgede, yazın serin olan
gezinti yerleri ve akarsuları ile çağlayanları, Erbil iline büyük bir
çekicilik vermektedir.
Tarih boyunca pek çok âlim, şair ve sanatkâr yetiştiren Erbil, Irak Türkmenlerinin folklor ve halk edebiyatı bakımından da
çok zengin merkezlerinden biridir. Geleneklerine ve göreneklerine
sıkı sıkıya bağlı olan Erbil Türkmenleri, uzun hava türünden olan
hoyrat ezgileri ve türküler bakımından da renkli bir yöredir.
Irak’ta yurt edinen Türkmenlerin de ilk kalesi Erbil sayılır. Hatta Irak’ta Türklüğün çatısının ilk defa Erbil’de kurulduğunu söylemek daha doğrudur. Onun içindir ki Erbil ve
onun Türkmen kimliği Irak’ta yaşayan her Türkmen vatandaşın
en büyük övünç kaynağı olmuştur.
Tarihî kaleye yaptığımız ziyaretin ardından kapalı çarşıyı do117
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laştık. Şehrin ticarî hayatının merkezi olan çarşıda Türkçe konuşmayan esnafa neredeyse rastlamadık.
Erbil’de yaklaşık 350 bin Türkmen yaşıyor. Konuştuğunuz
Türkmenlere nereli olduklarını özellikle sordum. Aldığım cevaplar aynıydı. Hepsi kalede oturuyorlardı. Buradan da anlaşılıyor ki,
şehrin en eski yerleşim yeri tamamen Türkmenlere aitti.
Bu kadar çok Türkmen’in yaşadığı Erbil’de seçimlerde neden Türkmen partilerinin az oy aldığına ise, kimse mantıklı bir
açıklama getiremiyor. Bazı Türkmenlerin Barzanî’nin partisi
KDP’den aday olması, bu sonucu açıklamak için yeterli bir gerekçe değil. Konuştuğum herkesin ortak kanaati, seçimlerin âdil
olmadığı yönündeydi.
Erbil-Kerkük arası 80 kilometre kadar. Yol güzergâhında, Türkmenlerin önemli merkezlerinden olan Altunköprü bulunuyor.
Dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip bu bölgenin
insanları, emperyalizmin vahşetini her alanda hissediyor. Yol boyunca bidonlarla akaryakıt satan çok sayıda seyyar benzinciye rastladık. Geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak’ta elektrik ve akaryakıt
sıkıntısı nedeniyle halk sokağa dökülmüş. Bu sorun devam
ederse, bölgenin ilerleyen zamanda daha fazla sıkıntı çekeceği söyleniyor. Bu arada geçen yıl Türkiye’nin bölgeye 1.5 milyar
kilowat/saat elektrik sattığını da hatırlatalım. Hem de Türkiye’de
satılan fiyatın yarısından ucuza.
Bölge ekonomisinin çok önemli bir kısmı Türkiye’ye bağımlı. Marketlerdeki ürünlerin çoğu Türk malı. İnşaat firmalarının
neredeyse tamamı Türk. Ancak otellerdeki yabancı işadamlarının
giderek arttığı ifade ediliyor. Almanya, Hollanda ve İsveç gibi batılı
ülkelerin uçakları da Erbil’e yolcu taşımaya başlamış.
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Bölgede sanayi hiç yok. (sanayi olarak sadece Süleymaniye’de
bulunan beton santrali söylenebilir.) Okullardaki ders kitaplarını
bile bastıracak matbaaları yok. Geçen yıl kitaplarda sözde Kürdistan haritası olduğu için, Türkiye’nin tepkisinden çekinmişler ve
basım işini Lübnan’a vermişler. Ancak bu yıl kendi matbaalarını
kuruyorlar. Dış ticaretlerinin % 90’ını gerçekleştirdikleri Türkiye
ile yıllık alışverişleri 1.5 milyar dolar civarında. Bu da Habur Sınır Kapısı’nın ve Türkiye’nin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 4.5 milyon insan yaşayan bölgede, çalışan nüfusun
% 75’i memur. Bütçelerinin önemli bir kısmını, Bağdat merkezi
hükümeti sağlıyor. Irak petrollerinin % 8.6’sının geliri, bu bölgeye tahsis ediliyor. Bölgedeki yöneticilerin talepleri ise petrolün
% 17’sinin gelirini almak. Varil başına 25 dolardan ödeme yapılmasını ise haksızlık olarak değerlendiriyorlar. (ABD, İngiltere ve
Vatikan’ın yardımları konusunda ise farklı bilgiler veriliyor. Önümüzdeki günlerde, bölgenin sağlık altyapısı için, Vatikan’dan ciddi
bir yardım -2.5 milyar Euro- geleceği tahmin ediliyor.) Bölgenin
ekonomik olarak kendi başına ayakta durabilmesi bu koşullar altında imkansız görünüyor. Bu nedenle, bölge liderleri,
Kerkük konusunda aşırı bir iştah ve aceleciliğe sahipler. Bu
da referandum konusundaki tutum ve politikalarını bir anlamda açıklıyor.
ABD’nin Irak’ı işgali sırasında en büyük desteği kendilerinin
verdiğine inanıyorlar. Bu nedenle, ABD’den beklentileri çok yüksek. Bölgeye sanayi yatırımı yapılması özellikle, petrol rafinerisi
kurulması için ABD’nin acele etmesi gerektiğini düşünüyorlar. Bazıları ise, geçmiş dönemde olduğu gibi ABD’nin yine kendilerini
unutacağı ya da ihmal edeceği görüşünde.
Bir Türk firması, Erbil-Kerkük yolunun 3. kilometresinde Selahattin Üniversitesi’ne ait öğrenci yurdu inşaatı yapıyor. Bu yurt
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1500 kişilik. Hemen yanında 4000 kişilik yeni bir inşaata daha
başlanmak üzere. Üniversitede 19 bin öğrenci öğrenim görüyor.
Öğretim görevlilerinin önemli bir kısmı, Saddam zamanında bölgeden kaçan ve dışarıda eğitim almış kişiler. Türkiye’den gelen
öğrencilerin giderek arttığı ifade ediliyor. Kesin rakam bilinmemekle birlikte, 300 civarında olduğu sanılıyor. Türk öğrencilerin çoğu Diyarbakırlı.
Erbil’de Türk okulu da var. Ziyaretlerine gidemedik. Okul
yöneticileri bazı öğrencilerini de alıp otelimize geldiler. Özellikle
Türkmenlere yönelik kurulan bu okulda, Türkçe, İngilizce ve Kürtçe eğitim veriliyor. Öğrencileri Kuzey Irak’ın değişik bölgelerinden.
Aynı okulun Kerkük’te de bir şubesinin olduğunu öğrendik.
Erbil-Kerkük arasında bulunan kontrol noktalarında peşmergeler arama yapıyorlar. Özellikle Erbil’e girişte sıkı güvenlik önlemleri alınmış.
Kerkük yakınlarında çok sayıda toplu konut inşaatı dikkatimizi çekti. Bu inşaatlar, bölgenin mimari özelliklerine göre, tek
katlı ve ucuz malzemeden yapılıyor. KDP ve KYB bölgenin değişik yerlerinden getirttiği Kürtleri burada oturmayı planlıyormuş.
Konuştuğumuz Kerküklüler savaştan sonra, Kerkük civarına
600 bin Kürt getirildiğini ifade ediyorlar. Savaşın hemen ardından gittiğimde pek çok mülteci Kürt ile konuşmuştum. O zaman
kamplarda kalan ve BM yardımlarıyla yaşayan Kürtler artık yerleşik düzene geçmişler. Kerkük’te yapılması planlanan referandum,
bölgenin kaderini değiştirecek. Irak’ta yaşayan tüm kesimler bu
referanduma odaklanmış. (İngiltere’nin Halepçe mağdurlarının
kullanacağı yerleşimlerin inşası için 2.5 milyar dolar yardım yapacağı, ABD’nin ise Kerkük ve civar ilçelerinde Kürtlerin yerleşeceği
8 bin konutu finanse edeceği söylendi.)
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KERKÜK…
Şehrin girişinde, yola döşenen mayın nedeniyle 2 saat kadar
bekliyoruz. Kerkük polis teşkilatından gelen Türkmen kökenli görevlilerin eşliğinde şehre giriyoruz.
Kerkük’e girdiğimiz andan itibaren keşmekeşle karşılıyoruz.
Savaşın ve yokluğun getirdiği kargaşa yanında, başka yerlerden getirilen 600 bin Kürt’ün şehre uyum sağlayamaması ve
yerleşik düzene geçememesi de bunda önemli bir etken. Petrol üzerinde oturan bu tarihî şehir, altındaki zenginliğe inat, tam
bir sefalet yaşıyor. Sokakta yürüyen herkesin yüzünde bir gerginlik ve endişe hâkim. Bazı binaların önünde dikenli teller ve beton
bloklardan korunaklar dikkat çekiyor.
Akşam saat 21:00’dan itibaren araçların trafiğe çıkması yasak.
Saat 23:00’dan sonra ise insanlar için sokağa çıkma yasağı başlıyor. Bu saatten sonraki derin sessizliği, zaman zaman gelen patlama sesleri bozuyor. Bazen de kulak tırmalayan sesiyle, insansız
keşif uçakları Kerkük’ün misafiri oluyor. Tıpkı Beyrut’taki İsrail’in
insansız uçakları gibi.

İlk durağımız Irak Türkmen Cephesi…
Değişik Türkmen gruplarından temsilciler özlemle karşılıyorlar bizi. Muhabbetle bağrımıza basıyoruz. ITC Genel Başkanı
Sadettin ERGEÇ, anayasa görüşmeleri için Bağdat’ta olduğundan,
cepheden diğer yetkililerle bir araya geliyoruz.
Irak Türkmenleri Adalet Partisi Başkanı Enver BAYRAKTAR:
“Burası Türkmen yurdudur!” diyerek başlıyor konuşmaya:
“–Kerkük’te gözü olanlar, buraya petrol gözüyle bakıyorlar.
Oysa burası Türkmenler için bir vatan toprağı. Kürtler, ilk kez
121

Büyük Türkiye İçin

1943 yılında Kerkük’ü Irak Devleti’nden istediler. Molla Mustafa
Barzani’den beri bu istek devam ediyor. Biz bunu hep reddettik.
Kerkük, Türkmeneli coğrafyasının merkezidir. Hep öyle kalmasını istiyoruz. Bugün Kerkük’te üç temel sorun var. İlki göç sorunu.
Yani getirilen Kürtler. İkincisi Kerkük’ün kimlik sorunu, yani dokusu ve karakteri. Diğeri ise, idari sorunlar. Kürt partileri 1991’den
beri (Birinci Körfez Savaşı sonrasında), Suriye İran ve Türkiye’yi
de içine alan Büyük Kürdistan haritaları çiziyorlar. Bunların çıkış
noktası hep Kerkük. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Erbil’de sözde
parlamento bir toplantı yaptı ve: «Kerkük Kürt yönetimi dışında
olan bir Kürt bölgesidir.» diye karar aldı. Bizim bu dönemde Türk
dünyası ile Türkiye’ye çok ihtiyacımız var. Dışişleri Bakanı Abdullah
GÜL’ün, Rice’a yaptığı konuşmayı çok beğendik. Ancak devamını
bekliyoruz. Kerkük konusu ABD ile Türkiye arasında çözülecek bir
konudur. Amerika nasıl Kürtleri birleştirdi ise, Türkiye de Türkmenleri birleştirsin. Biz sahipsiz olduğumuz için parçalandık. Bu destek
ve birleşme olmazsa, referandumdan sonra Kürtler burada etnik temizlik yapacak. Kerkük içinde artık bir Kürt terörü yaşanıyor. Kürt
polisler evleri basıyor, kadınlarımız ve çocuklarımız şiddet görüyor.
Kürt polisler, yolda Kürtçe konuşmayan birini gördüklerinde gözaltına alıyorlar. Türkmenlerin tüm ruhsatlı silahları toplandı. Kürtlere ise silah veriliyor. Durum gittikçe kötüye gidiyor. Biz normalleşme istiyoruz. 6 yıllık bir süre gerekli bunun için. Sonra Türkiye’nin
garantörlüğünde referandum yapılsın. Kerkük’ün kaderine sadece
Kerkük değil, tüm Irak karar versin. Yasa dışı olarak Kürtlere 10 bin
ev yapıldı. 2003’te 870 bin olan nüfus, bugün 1 milyon 170 bin’e
geldi. Şehre 600 bin Kürt getirildi. Telafer’de Türkmenleri sindirmek için saldırı yapanlar, Kerkük’te böyle bir politika uyguluyorlar.
Bu durumu içimize sindiremiyoruz. Irak’ta herkesin bir sahibi var.
Bize de Türkiye sahip çıksın istiyoruz. Siyasetçiler, devlet büyükleri
bizi ziyaret etsin, bize sahip çıksın istiyoruz.”
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Enver BAYRAKTAR, Kerkük gerçeğini bir paragrafla özetliyor.
Irak Millî Türkmen Partisi başkanı Cemal ŞAN da, bu konuşmaları destekleyerek:
“Kerkük, aynı Kuveyt gibi 1991’de halledildi. Amerika Kuveyt
petrolünü Saddam’a bırakmadı ve dünya petrol baronlarının çıkarlarını korudu. Burada da aynısını yapacak. Kerkük meselesi Türkiye ve ABD arasında çözülmeli. Çözüm Türkmenlerle Kürtlere bırakılırsa çok kan akar. Biz Kerkük’ü koruyabiliriz ama Türkiye’nin
desteğini yanımızda göremiyoruz.” diyor.
75 yaşındaki Kerküklü avukat Tarık Zeynel KÖPRÜLÜ ise,
doğup büyüdüğü Kerkük’te yaşananları anlatırken hüzünleniyor:
“Sokağa çıkıyorum, bana herkes kötü kötü bakıyor. Eskiden herkes birbirini tanır, saygı gösterirdi. Saddam zamanında
Kerkük’ten göçe zorlanan nüfus 12 bindir. Oysaki son üç yılda
500-600 bin Kürt geldi. Bu kadar insan gelince Kerkük, Kerkük
olmaktan çıktı. Biz Türkmenlere ait her şeyi yıkmaya, silmeye
başladılar. Eski Türkmen mezarlıklarını yıkıp döktüler ki atalarımızın izleri silinsin. Osmanlı’dan beri süregelen sokak, mahalle
ve köylerin isimlerini Kürtçe isimlerle değiştirdiler. Kasaphane
Mahallesi’ni Runaki Mahallesi, Altınköprü Nahiyesi’ni Pirdi Nahiyesi, Kuştepe Köyü’nü Kostipi yaptılar. Amaç Kerkük’teki Türkmenlerin tarihini silmek; planlı bir hareket bu. Türkiye ne zaman
elini bize uzatacak? Gözümüz yollarda kaldı.”
Bölgeyi en son 1960’lı yıllarda Sayın Demirel ziyaret etmiş. Ondan sonra gelen ve destek olan devlet büyüğü olmamış.
Kerkük’te ABD ve İngiltere’nin konsoloslukları var ancak
Türkiye’nin yok. Irak koordinatörü olarak atanan Sayın Çelik123
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kol ise, Kerkük’e atandıktan sonra hiç gelmemiş. 13 asırlık bu
Türk yurdunda, uzun yıllar uygulanan asimilasyon politikaları ile,
Türkmenler hem siyasî hem de coğrafi olarak paramparça edilmiş.
Bundan sonraki durağımız Kerkük Valiliği ve Kerkük Şehir
Meclisi. Vali ve Meclis Başkanı Kürt. Türkmenlerin vatanında, her iki yöneticinin de Kürt olması oldukça düşündürücü.
Vali Abdulrahman Fatah saygıyla karşılıyor bizi. Makamında
oturmak yerine yanımızda bir sandalyede oturmayı tercih ediyor.
Uzun süredir görev yaptığını, gruplar arasında ayrım yapmadığını
söylüyor. Sonradan kendisinin çok iyi Türkçe bildiğini öğreniyoruz. Irak’ın toprak bütünlüğünü savunduğumuzu, tüm Irak halkının barış, kardeşlik ve eşitlik içinde yaşaması gerektiğine inandığımızı, Irak’ın zenginliklerinin tüm Irak halkına ait olduğunu,
Türkiye’nin de bu coğrafyanın halkları ile iyi ilişkiler içinde olmak
istediğini söylüyoruz.

Şehir Meclisi ve Harita Krizi…
Kerkük Şehir Meclisi Başkanı Rızgar Ali’yi makamında ziyaret
ettik. Ziyarete Türkmen Meclis Üyeleri ile bazı Arap üyeler de katıldı. Odada bulunan Türkiye ve Ortadoğu haritası dikkatimizi çekti.
Ancak bununla ilgili yorumu konuşmamızın sonuna bıraktık.
Görüşmenin ardından duvarda asılı bulunan haritanın yanına gittim ve başkanın şaşkın bakışları arasında haritayı sökerek
yere indirdim.
Sonra da kendisine Türkiye’nin bir kısmını Kürdistan, Ermenistan ve Rum Cumhuriyeti olarak gösteren bu haritanın olmaması gerektiğini söyledim. O da bunun tarihî bir harita olduğunu,
Londra Müzesi’nden aldıklarını söyledi. Devlet dairelerinde tarihi
haritaların değil, güncel haritaların olması gerektiğini, eğer tarihî
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haritalar isteniyorsa Musul ve Kerkük’ün Misak-ı Millî sınırları
içinde bulunduğu haritaları kendisine verebileceğimi söyledim.
Ortamın daha fazla gerilmemesi için, kendisini Türkiye’ye davet ederek yanından ayrıldık.
Yaşadığımız mini krizi başkanla bırakarak basın toplantısına
geçtik. Çok sayıda Iraklı medya mensubunun toplantıya katılması
düşündürücüydü. Aldığımız bilgiye göre Türkiye’ye dair her haber
Irak’ta büyük ilgi uyandırıyormuş. Türkiye’den baktığımızda göremediğimiz gücümüzü, burada fark ettik. Türkiye’nin, tarihinden, coğrafyasından, birikiminden ve yetişmiş insanlarından
kaynaklanan gücü, bu topraklarda çok önemseniyor.
Ziyaretimizin yankıları duyulmaya başlayınca, Kerkük Arapları da bizimle görüşmek istedi.
Cumhuriyetçi Topluluğu Partisi temsilcisi Ahmet Hamid,
Arap Topluluğu Kerkük sorumlusu Şeyh Abdurrahman Al Ubeydî,
Kerkük Şehir Meclisi Arap temsilcisi Rahan Al Ciburî ve diğer şehirlerden gelen temsilcilerle toplantı yaptık.
Aynı zamanda Ubeydî aşiretinden olan Şeyh Abdurrahman
önemli mesajlar verdi:
“Saddam düştüğünde ekonomik olarak çok zor durumda kaldık. Kürt partileri şehre girdiler ve bize çok kötülükler yaptılar. 1.
Körfez Savaşı’ndan sonra Kürtler planlı bir şekilde eğitilmişlerdi.
Hazırlıklı geldiler. Bizler Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından da çağrıldık. Ankara’da görüşlerimizi dile getirdik ve bazı talepler ilettik.
Ancak bugüne kadar hiçbir şey olmadı. Türkiye belki de ABD’nin etkisi ile buna cevap veremedi. Arap ülkeleri ABD’den yeşil ışık almadıkça bize yardım edemez. Tek ümidimiz Türkiye. Kerkük’ün boşaltılması, çözümü iyice zorlaştırdı. Bizim zayıflamamız, aşırı dincileri
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güçlendiriyor. Amerikalılar, Kürtleri silahlandırırken, bizden üç gün
içinde 3500 silah topladılar ve bizi terörist ilan ettiler. Gücümüz
olmadan, elimizde silah olmadan hiçbir şey yapamayız. Amerikalılar hem Türkmenlerin, hem de Arapların silahlarını aldı. Biz artık
Türkmenlerle beraber olmalıyız. Kerkük ve Kuzey Irak’ta çok
sayıda İsrail firması var. Kerkük’te çok sayıda evi İsrailliler kiraladı. Kuzey Irak, İsrail ve siyonizmden dolayı kabul edilmek
ve devlet yapılmak isteniyor. 1948 öncesinde İsrail’e göç eden
Yahudiler arazi satın alıyorlar. Kayıtları olmadığı için bunların gerçekten İsrail’e göç edenlerden olup olmadığını bilmiyoruz. Kürtler, Kerkük’ü ele geçirdikleri takdirde devlet olacaklar.
Kürdistan kurulursa, Türkiye de, İran da zora girecek. Referandum
bu şekliyle kabul edilirse, burada iç savaş çıkar. Biz ne olursa olsun teslim olmayacağız ve Kerkük’ü Kürtlere vermeyeceğiz. Türkiye, Kürtlerin olduğu bölgeye yatırımlar yapıyor, ticaret yapıyor.
Neden Kerkük’e yapmıyor? Türkiye’den gelen mesajlar burada çok
önemseniyor. Özellikle askerin açıklamaları Talabani’yi titretiyor. Kerkük Arapları ile Türkler yakın dost. Bunu görmeniz gerek.
Kerkük’te bir değişiklik olursa bundan en çok Türkiye etkilenecek.
Suudî Arabistan, Ürdün ve Türkiye, Kerkük konusunda ortak politika oluşturmalı. Kerkük Araplarının yayın kuruluşu yok. Televizyon
kurabilmemiz için Türkiye’den destek istiyoruz. Biz artık Kerkük
için Türkmenlerle birlikte savaşacağız.”
Bu sözlerini Türk kamuoyu ile paylaşma isteğime, memnuniyetle: «Evet!» cevabını veriyorlar ve Türkiye’ye selam gönderiyorlar.
Ziyaretimizin son durağı ABD ve İngiliz Başkonsoloslukları.
Türkiye’nin konsolosluk açmadığı Kerkük’te, bu ziyareti yüreğimiz burkularak gerçekleştiriyoruz.
Son derece korunaklı bir kale görünümündeki askerî kışlada
bulunan konsoloslukta iki diplomatla görüşüyoruz.
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Türkiye’nin hassasiyetlerini bir kez daha hatırlatıyoruz.
Özellikle PKK konusunda atılan adımların yeterli olmadığını,
terör örgütü üyelerinin hala Kuzey Irak’ta varlıklarını serbestçe
sürdürdüklerini söylüyoruz. Yorum yapmamaya özen göstererek,
dikkatli bir şekilde not alıyorlar.
Biz de Kerkük’te yaşanan gerçeği not ediyoruz.
Türkmen grupların temsilcileri ile son kez bir araya geldik.
Yöneticilerin hepsinin ileri yaşta olması dikkatimizi çekti. Kendilerine, aralarına gençleri de almaları ve onları yetiştirmeleri gerektiğini hatırlattık. Başarılı olabilmeleri için, birlik ve beraberlik
içinde olmaları gerektiğini söyledik.
Kerkük’ten ayrılırken, aklımız burada kaldı. Atatürk, Musul ve
Kerkük’ü Misak-ı Millî sınırları içine alırken çok haklıymış. Osmanlı’nın
ayrılmasından sonra bu topraklar hiç huzur görmedi. Görünen o ki,
bu yaklaşımlar devam ederse, on yıllarca huzur görmeyecek. Petrol
denizinin üzerinde oturan bu toprakların insanlarını teslim alan
yoksulluk, kaos, kan ve göz yaşı, ancak sağ duyulu, ahlâklı ve gerçekçi
politikalarla biter…
Türkiye’ye düşen sorumluluk çok fazla…

ANALİZ
Irak’ın kuzeyinde de facto bir otonom yapı kurulmuştur. Kendilerince sözde Kürdistan olarak adlandırılan bu bölge bugün itibarıyla, her açıdan tam bağımlı durumdadır.
Sanayisi olmayan, kurumları teşekkül etmemiş, ama devlet
olma arzusu çok belirginleşmiş bu yapı, şimdilik komşu coğrafyalarla iyi ilişki kurmak ve ekonomik olarak güç kazanmak çabasında. Irak petrollerinin gelirlerinden aldığı payı arttırma dışında,
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Kerkük petrollerinin tamamına sahip olmak için de çaba harcıyor.
Kerkük’ün ve dolayısıyla petrollerinin bu yapının hâkimiyetine girmesi ve bu coğrafyanın devletleşme çabaları bölge barışı
açısından son derece risklidir.
Sürecin Türkiye tarafından her boyutu ile değerlendirilmesi, gelişmelerin zamanında ve doğru bir şeklide izlenerek gerekli
pozisyonların alınması, öngörülerde bulunarak olayların önünde
gidilmesi ulusal çıkarlarımız açısından şarttır.

Neler Yapmalı?
1- Irak Anayasası hükmünce, 2007 sonunda Kerkük’te yapılması öngörülen referandum kesin olarak yapılmamalı. Bugünkü
koşullarda yapılacak referandum ile Kerkük’ün sözde Kürdistan’a
bağlanması yönünde karar çıkacağı çok açık. Şehre getirilen 600 bin
Kürt’ün vereceği oylarla şekillenecek referandum sonrası, bölgede
önü alınamaz bir kaos başlayacaktır. Türkmenlerle Arapların
kabul etmeyeceği bu sonuçla, Kerkük’ün statüsünün değişmesi, bir iç savaşı tetikleyecektir. Bu da hem Ortadoğu barışı, hem
de Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından son derece tehlikeli bir süreçtir. Türkiye; bu referandum için en az 10 yıllık bir normalleşme süreci istemelidir. Bu süreçte, Irak’ta yapılan son sağlıklı sayım
(Irak’ta net Türkmen sayısı bilinmiyor. Yapılan son dürüstsağlıklı nüfus sayımında (1957) Türkmen nüfusu 600.000
idi. Bu rakam Irak genelinde % 9’a tekabül etmektedir. Bugün
Irak’ta yaşayan Türkmen nüfusun % 13 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu da yaklaşık 2,5 milyon Türkmen nüfus
anlamına gelir.) esas alınarak, yeni listelerin oluşturulması sağlanmalıdır. Bu listeler, Türkiye’nin de içinde bulunduğu uluslararası
gözlemciler tarafından denetlenmelidir. Türkiye, bunun dışındaki
herhangi bir süreci kabul etmeyeceğini, bugünden ilan etmelidir.
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2- Kerkük’te, bu koşullar altında referandum yapılması ve
sonucunda, sözde Kürdistan’a bağlanması kararı çıkması halinde,
Türkiye takınacağı tavra dair, bugünden bir pozisyon almalıdır.
Hükümetin yapacağı açıklamalar yanında, TBMM’nin alacağı karar da son derece etkili olacaktır. TBMM, gerçekçi olmayan bir
referandum sonrasında, Kerkük’ün sözde Kürdistan’a bağlanması ve sonucunda iç savaş çıkması halinde, Türkmenlerin ve Arapların ve burada yaşayan tüm toplumların güvenliğini sağlamak için, sınır ötesi barış harekâtı hakkının saklı
olduğuna dair bir kararı tartışmalıdır. Kuzey Irak gündemli ve
kapalı olarak yapılacak bir toplantıyla, TBMM, süreci her açıdan
değerlendirmelidir.
3- Türkiye, İran ve Suriye, Irak’ın kuzeyinde yaşanan gelişmelerden birincil olarak etkilenecek üç ülkedir. Her üç ülkenin
katılımıyla oluşturulacak bir çalışma grubu ile Irak’ın kuzeyindeki gelişmeler tüm boyutları ile değerlendirilmeli ve ortak vizyonların oluşturulmasına katkı sağlanmalıdır.
4- Bölgede yaşayan tüm gruplarla, komşuluk ve akrabalık ilişkisi bulunan Türkiye’nin, Kerkük ve Erbil’de başkonsolosluklar açması şarttır.
5- Yaşayanların çoğunun Türkmen olduğu ve Türkçe konuşmanın son derece yaygın olduğu Erbil’de, Türk okullarının
açılması, Türkçe yayın yapan radyo-televizyon ve gazetelerin
teşvik edilmesi son derece önemlidir.
6- Uzun yıllar uygulanan asimilasyon ve soykırım nedeniyle,
Türkmenler, hem coğrafî, hem de siyasi olarak çok parçalı ve
etkisiz yapılara ayrılmıştır. Türkiye, bu yapıların her bakımdan
birlik ve beraberlik içinde olmalarını, Irak yönetiminde, siyasal
olarak etkin bir güç haline gelmelerini teşvik etmelidir.
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7- Türkiye, geçen yıl Kuzey Irak’a 1.5 milyar kilowat/saatlik
elektrik satmıştır. Yeni anlaşmalar askıya alınmalı ve gelişmelere göre pozisyon alınmalıdır.
8- Türkiye’nin güney sınırında, Irak’a geçişi sağlayacak
ikinci bir kapı mutlaka açılmalıdır. Bunun pek çok açıdan, bugün ve ilerleyen yıllarda yararı olacaktır. Habur Sınır Kapısı’nın
işleyişli daha verimli ve denetimi daha sağlıklı hale getirilmelidir.
9- Dicle Nehri üzerinde, projelendirilen ancak yapımına halen
başlanamayan Ilısu Barajı’nın inşaatına süratle başlanmalıdır.
Bu baraj, Türkiye’nin elinde son derece önemli stratejik bir kozdur.
10- Sayın Başbakan’ın ve Sayın Dışişleri Bakanı’nın, Kerkük’ü
de kapsayacak bir Irak ziyaretleri, bugün ve önümüzdeki süreç
için, anlamlı ve yararlı olacaktır.
www.turhancomez.net 10.10.2006
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LÜBNAN’DA YAŞANANLARIN ANALİZİ ve
MUHTEMEL GELECEK…
BM Barış Gücü’nün gerçek misyonu…
Lübnan’da yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için sürece
geniş bir düzlemde bakmalıyız.
ABD’NİN POZİSYONU
1950-1990 yılları arsında dünya, iki kutuplu düzlemde, Soğuk
Savaş stratejisi üzerine oturdu. 1990’dan günümüze ise, ABD’nin
hegemon-biçimlendirici devlet olarak etkin ve belirgin rolü devam
etti. Analizlere göre, 2015 yılından sonra, dünya iki merkezli bir
denge (ABD-ÇİN) üzerine oturacak ve bu dengeyi, yeni güç alanları temin edecek ve sürdürecek. (Latin Amerika, AB, Japonya,
Hindistan, Rusya)
ABD’nin bu düzlemdeki pozisyonunu kaybetmemek için,
son on yıldır ortaya koyduğu politikalar-uygulamalar-çabalar
gözler önünde. Küresel terörle mücadele etmek, demokrasiyi yaygınlaştırmak ve halkları baskıcı rejimlerden kurtarmak niyetiyle
sınırlarından binlerce mil ötelere taşınan ABD, deklare ettiği bu
amaca şimdilik ulaşamadı.
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Hazar Enerji Havzası’na yakın olma ve Karadeniz’de var
olma niyeti, dünyanın yeni güç alanlarını (özellikle Çin) kontrol etme isteği daha gerçekçi bir niyet olarak görünmeye başladı.
Bugün Çin ekonomisin yıllık büyüklüğü 1.7 trilyon dolar.
Her 8.5 yılda bir Çin ikiye katlanıyor. 30 yıl aynı süreç devam
ederse, 4 kez ikiye katlanacak ve 30 trilyon doları bulacak. Çin ve
Brezilya arasındaki ticaret hacmi son 4 yılda 4 kat arttı. Son 20
yılda 600 milyar dolar yabancı sermayeyi ülkesine getirdi. Sudan
ve Nijerya’daki petrol alanlarını kapatıyor. Bir yandan petroldeki
dış bağımlılığını azaltırken, öte yandan İran, Suudî Arabistan ve
Mısır’la, petrol ve doğalgaz karşılığı uzun vadeli silah anlaşmaları
yapıyor. Dış ticaret hacmi 1.5 trilyon dolara yaklaştı ve yıllık fazlası, 200 milyar dolar. Rusya’nın da, artan enerji fiyatları ve enerji
arzı ile elde ettiği avantaj, yakın bir gelecekte, alternatif güç alanı
hâline geleceğini işaret ediyor. Dünyanın ağırlık merkezi bu gelişmelerle, doğuya doğru kayıyor.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, (zamanın hâkim gücü) İngilizler, kendi yönetim biçimlerini Ortadoğu’ya ihraç ettiler ve
krallıklar kurdular. 1990’dan sonra tek kutuplu dünyanın hegemon lideri olan ABD de, biçimlendirici devlet kimliği ile, eyaletler ve küçük parçalar oluşturulması sürecine destek veriyor.
Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova «Self-Determination» ilkesiyle Yugoslavya’dan koparıldılar.
İspanya’da ise başka bir örnek yaşandı. 17 özerk bölgeden biri olan
Katalonya, bağımsızlığa doğru önemli bir adım attı. Federasyona
yakın «etnik haklar» elde etti. Endülüsiya ve Bask bölgeleri de «genişletilmiş özerklik» taleplerini artırmaya başladılar.
Gürcistan (Gürcistan’dan ayrılmak isteyen Osetya ve Abhazya önemini koruyor), Ukrayna ve Kırgızistan’da yapılmak istenen
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renkli devrimler ise, ABD ile Rusya arasında bir güç gösterisi hâline geldi. Burada gerçek amacın Karadeniz’de hâkimiyet olduğu
çok geçmeden ortaya çıktı.
Ukrayna ve Gürcistan’da yaşanan renkli devrimler, Bulgaristan ve Romanya’nın NATO’ya üyeliklerinin ardından, Karadeniz kıyılarının büyük bir kısmı batının kontrolüne geçti ve
Türkiye’nin tek NATO ülkesi kıyı devleti olma özelliği sona
erdi. ABD, Karadeniz’de hâkimiyet kurmakla, Rusya’nın hassas
karnına hükmetmeyi, Hazar Havzası’ndaki petrol ve doğalgazı
Avrupa’ya ulaştıran doğu-batı enerji koridorunu kontrol altında
tutmayı, Avrupa’da giderek daha pahalı hâle gelen üslerini doğuya
kaydırmayı, buraya konuşlanacak deniz kuvvetleri ile, uzun menzilli füzeler sayesinde Ortadoğu’da daha etkin olabilmeyi ve böylece Genişletilmiş Karadeniz Politikası’nı amaçlıyor.
Genişletilmiş Ortadoğu Projesi ile Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’ya demokrasi getirme niyetlerinin, şimdilik iyi bir temenni
ya da hayal olduğu ortaya çıktı. Irak’a demokrasi getirmeyi vaat
eden ABD, arkasında on binlerce ölü, kan ve gözyaşı bıraktı. Süreçte tetiklenen ayrışma, çok geçmeden geri dönüşsüz bir hâl aldı.
Artık tek parça Irak’tan söz etmek hemen hemen mümkün değil.
Asıl önemsenmesi gereken ise, Armed Forces Journal’da anlatıldığı gibi, Türkiye’yi de içine alan geniş bir coğrafyada, kan
bağına dayalı sınırların tartışılmaya başlanması. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra çizilen sınırların, artık işlevsiz olduğu, adil
olmadığı ve sorun oluşturduğunun gündeme getirilmesi.
• Suudi Arabistan’ın kıyı şeridindeki petrol yataklarının bölgede yaşayan Şii Arapların kontrolüne verilmesi, diğer taraftan
güneydoğu bölgesinin, Yemen’e geçmesi, Riyad civarındaki geri
kalan parçanın, Suudi hanedanına bırakılması. (Kudüs’ün ulusla133
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rarası bir yönetime devri-Mekke ve Medine’nin İslâm ülkelerinin
ortak yönetimine bırakılması)
• İran’ın, Birleşmiş Azerbaycan, Özgür Kürdistan, Arap Şii
Devleti ve Özgür Belucistan’a önemli miktarlarda toprak kaybetmesi ve etnik bir Pers Devleti hâline gelmesi.
• Pakistan’ın, Belucistan’a toprak vermesi. (Son günlerde bu
bölgede şiddet giderek tırmanmaya başladı.)
• Irak’ın parçalanması; Şii Arap, Sünni Irak ve Özgür Kürdistan kurulması. Özgür Kürdistan’ın komşu coğrafyalardan toprak
alarak, Karadeniz’e açılması.
Bazı oyun kurucuların ve güç merkezlerinin düş dünyasını
süsleyen bu teorik durum, asla gerçekleşmeyecek bir umut olabilir. Ancak, bunların düşünülüyor olması, yarı resmî dergilerde
yayınlanarak psikolojik operasyonlar yapılması ve sürece dair atılacak adımlar, bölge dengelerini sarsacak nitelikte olabilir.

IRAK
Irak, fiilen üç parçaya bölündü.
2007 sonunda yapılması planlanan referandum ile,
Kerkük’ün Kürdistan’a bağlanmasının temelleri, 1. Körfez
Savaşı’yla birlikte atıldı. Uçuşa yasak bölge oluşturmakla hazırlanan güvenlik zonu, bugünlerin altyapısını hazırladı. ABD’nin Irak’ı
işgalinin hemen sonrasında, Kerkük’e nakledilen Süleymaniye ve
Erbil Kürtleri, 2007 referandumunu bekliyor. Oluşturulan mülteci
kampları ile çok sayıda oy şimdiden hazır edilmiş durumda. Türkiye, Kerkük’ün referandumla Kürdistan’a katılmasının adil olmayacağını ve kabul edilemeyeceğini, şimdiden ilan etmezse,
referandum sonuçları açıklandıktan sonra iş işten geçmiş olabilir.
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Kuzey Irak’ta oluşturulan fiili durum, bir devlet statüsü
almaya başladı. Bölgeye artık vize alınarak girilebiliyor ve on günden fazla kalışlarda bir Kürt kefil isteniyor. Sınırlar ve kontrol noktaları oluşturulmuş durumda. Komando eğitimi alan peşmergelerden bir özel birlik oluşturuldu. Otuz kişilik bir grup ise ABD’de pilot eğitimi alıyor. Beş yıl içinde 400 bin kişilik bir ordu hedeflendi.
Ortadoğu coğrafyasında kurulacak bir Kürdistan, stratejik
olarak İsrail için büyük avantaj sağlayacaktır. İsrail karşıtı Ortadoğu Müslüman bloku yıkılacak ve stratejik bir partner ortaya
çıkacaktır. Bu İsrail’in güvenliği açısından önemli bir avantajdır.
1970’li yıllarda Lübnan’da bir Marunî Devleti’nin kurulması da
güvenlik gerekçesi ile İsrail için çok önemliydi. Nitekim 1976’da
Saad Haddad komutasında İsrail desteği ile kurulan Falanjist ordu
ile bu amaç için çalışıldı ve Lübnan İç Savaşı çıktı.
Saddam Hüseyin hakkında 180 bin Kürt kökenli Irak vatandaşını öldürmek suçuyla açılan soykırım dâvâsı önemlidir. Bu dava,
soykırım temelli (İsrail’e benzeş) bir Kürdistan’ın kurulmasına ve
gelecek dönemde tazminat hakkını tesis etmeyi amaçlıyor olabilir.
Kuzey’de Özgür Kürdistan, orta bölgede Sünni Irak, güneyde ise, Şii Arap Devleti planlanıyor. Güney’e İran ve Suudî
Arabistan’dan ayrılacak bir parça ile, petrol yataklarının bir kısmı
verilerek, İran Şiîlerine alternatif oluşturulmak isteniyor.

İRAN
Bölgedeki yeni güç merkezi.
Ekonomik olarak güçlenen, bölgesel güç olma yolunda önemli kazanımlar elde eden İran’ın nükleer programı, süreçteki
gerçek hedef.
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1991 yılında Körfez savaşında Saddam’ın attığı Scud füzelerinin İsrail’i vurduğu ve dar bir coğrafyaya sıkışmış olan İsrail’in
hava savunma sistemlerinin bu saldırıları önlemeye yetmediği
hafızalardan silinmedi. (İsrail’in füzelere karşı savunmasının hala
yetersiz olduğu bugün de anlaşılıyor.) İran’ın son yıllarda sahip
olduğu füze teknolojisi ile 1350 kilometreyi vuracak kapasitede
olduğu ve bunların denemelerinin de başarılı olduğu bilinen bir
gerçek. Eğer İran, Şahap III füzelerine nükleer başlık takma
kapasitesine ulaşırsa, bu tüm bölge için ve özellikle İsrail için
çok önemli bir tehdit olacaktır. İsrail’in bu durumda, güvenli bir
ön karakola sahip olması (Kuzey Irak, güvenli bir ön karakol olmak
için çok uygun bir coğrafya) ya da İran’ın programını durdurmasından başka seçeneği görünmüyor.

İran’ın Nükleer Programı
İran’ın nükleer programı 1957 yılında Tahran Üniversitesi’nde
ABD’nin desteği ile başladı. Bu dönemde komünizmin yayılması
ve SSCB’nin İran’a girme endişesi, İran’ın askeri kapasitesinin artırılması için verilen desteklerin başlıca nedeni idi.
Ancak ABD, sunduğu nükleer desteğin barışçıl amaçlar doğrultusunda olması gereğini hep vurguladı ve İran 1958 yılında
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na üye oldu.
1974 yılında Şah Pehlevi, 20 yıl içinde, 20.000 MW(e)’lık güce
sahip, 20 adet nükleer reaktör hedefini ortaya koydu. 1973 yılında
yaşanan petrol krizinin sağladığı ekonomik olanaklar, bu hedefler
için, İran’a yeni fırsatlar sağladı ve çalışmalara hız verildi.
Alman KWU ve Fransız Framatome şirketleri ile anlaşmalar
yapılarak, santral çalışmalarına başlandı. Bu arada İran, Fransızların, dünyanın en büyük uranyum zenginleştirme şirketi olan
Eurodiff’in % 10 ortağı oldu.
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1979’da gerçekleşen İslâm Devrimi, nükleer çalışmalara sekte vurdu. Yeni rejimin batı karşıtı olması ve bu programda batıya
bağımlı olunması, programın durdurulmasında en önemli etkendi. Yine dini gerekçelerle programın sakıncalı bulunması, İran’ın
zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olması ve İran-Irak
Savaşı, programın kesintiye uğramasının temel nedenleriydi.
Ancak, zamanla, Rafsancani, programa karşı çıkan Humeyni’yi
ikna etti ve 1985 yılında çalışmalar yeniden başladı. İran’ın, özellikle Irak Savaşı’ndan sonra nükleer çabalara hız vermesinin temel
nedeni, askerî kapasitesini artırma isteğinden kaynaklanmaktaydı. Nitekim, SSCB ile 1992 yılında imzalanan teknolojik, ticarî,
ekonomik ve bilimsel işbirliği anlaşması, Buşehr nükleer santralinin inşasının 1995 yılında Rusya’ya verilmesi ile yeni boyut kazandı. Bu sürecin devamında, Almanya, Arjantin, İspanya, Çin,
Kuzey Kore, Pakistan ve Belçika ile işbirliği çabası içine giren İran,
nükleer programını bir ulusal onur olarak kabul etmeye başladı.
İran, nükleer programını sürdürürken, bir yandan da uluslararası anlaşmalara imza koydu. 1970’te, NPT (NÜKLEER SİLAHLARIN YAYILMASININ ÖNLENMESİ ANLAŞMASI’NI), ardından
da, 1971’de Model Protokolü imzaladı. Ancak, Uluslararası Atom
Enerjisi Ajansı tarafından her şeyin denetlenebileceğine hükmeden, 93+2 Program-Ek Protokolü imzalamakta uzun süre direndi.
Programda alınan mesafeyle birlikte, ek protokolün imzalanması
için uluslararası baskılar giderek arttı ve nihayet, 25 Ekim 2003’te
ek protokolü imzaladı. İran, bu imzanın, her türlü denetim için
olanak sağladığını ifade etmesine rağmen, günümüze kadar meclisinde onaylamadı.
İran, halen nükleer programına ara vermeden devam
ediyor ve programın durdurulması ile ilgili uluslararası baskılara diplomatik direnç gösteriyor.
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İran’da sivil amaçlı nükleer reaktörler kurulması da dâhil bir
dizi teşvik içeren bir paket, konseyin daimi üyesi 5 ülke; ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin’in yanı sıra Almanya’nın katılımıyla 6
ülke tarafından hazırlandı. İran’ın pakete zamanında yanıt vermemesi üzerine bu ülkeler, Tahran’ın Güvenlik Konseyi’ne sevkine
karar verdi. Konseyin İran’a nükleer programını askıya alması
için verdiği süre de doldu. (Konseyden, sonraki süreçte ABD’nin
istediği sonucun çıkmaması hâlinde, veto hakkını kullanması
azımsanacak bir olasılık değil.) Bu gelişme de, İran’a askeri seçenekli yaptırımın gündeme geleceğini işaret eder.
İran’ın nükleer programının çökertilmesi, ekonomik gücünün zayıflatılması, Birleşik Azerbaycan’a, Belucistan’a, Şii Arap
Devleti ve Özgür Kürdistan’a toprak vermesi, oyun kurucuların
planladığı bir süreç olabilir.
• Kuzey İran’da yaşayan Türklerin (Tebriz, Nagede, Xoy, Zencan ve Azerilerin çoğunluk olarak yaşadıkları beldelerde) isyanı
tesadüf değildir.
• İran’a komşu iki ülke olan Türkiye (geçen yıllarda) ve
Hindistan’da (yakın zamanda) yaşanan terör eylemleri gibi. Şüphesiz ki, bu eylemler, her iki ülkede, İslâm maskeli militanlara karşı
nefret taşıyan bir kamuoyu oluşturmuştur. Oluşan bu genel öfke,
İran’a duyulacak öfkenin psikolojik zeminlerini oluşturmaktadır.
• Aynen, İsrail’e komşu, Mısır ve Ürdün’de yaşanan terör
saldırılarının oluşturduğu nefret gibi. İsrail ve İran’a komşu coğrafyalarda ortaya çıkan bu kızgınlık, ilerleyen yıllarda, dünyayı şekillendiren gücün ister istemez işini kolaylaştıracaktır.
• Ortadoğu’da krizin tırmandığı günlerde Afganistan’ın dört
bir yanında şiddetin ve çatışmaların artması tesadüf olmamalı.
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Mevcut koşullarda, İran’a operasyon yapılması çok zor görünüyor. Zamanlama hatası, Irak’tan sonra ABD’nin işini iyice zorlaştıracaktır.
Artan petrol fiyatları İran’a ekonomik güç kazandırmış, bununla da yeni siyasi kazanımlar elde etmiştir. Irak’taki Şiîler üzerindeki nüfuzu artan İran, yeni ilişkiler tesis etmek için çabalarına
hız vermiştir. Şiî Araplar üzerinde nüfuzunu arttıran İran’a, buradan gelecek destek, Sünni-Şii çatışmaları ile bir ölçüde engellenmektedir. (Irak’taki Sünni-Şii çatışmalarının tetiklenmesinin temel nedeni budur.) Irak’ın işgali ile birlikte ortaya çıkan
Sünni-Şii ayrışmasının tesadüf olduğunu düşünmek hata olur.
Ekonomik ve siyasi alanda güç kazanan İran, son aylarda yaptığı
pek çok tatbikatla, askeri alanda da güçlendiğini ortaya koydu.
ABD’nin Irak’ta içine düştüğü çıkmaz, Lübnan’daki Hizbullah direnişi ise, İran’ın bölgesel güç karakterine katkı sağladı.
İran’ın açıkça destek verdiği Hamas ve Hizbullah’ın varlığı
da, yapılacak bir operasyon için en büyük engeldir. İran, nizamî savaşı geniş coğrafyasında kabul edebilecek, ama bu örgütler
vasıtası ile de, lokal saldırılar yapabilecek güce sahiptir. Bu örgütlerin, bir süre sonra nükleer güç kullanabilme yetisine kavuşması
ise, işleri daha zor ve içinden çıkılmaz (İsrail için en büyük tehdit)
hale getirebilecektir.
Coğrafyasının dezavantajı nedeniyle hava savunma sistemleri etkin olmayan İsrail, etrafında güvenli bir alan oluşturmak
istiyor ve İran’ın belki en önemli iki kozunu şimdiden yok etmek
istiyor. Hamas ve Hizbullah’ın yok edilmesi ya da güçsüzleştirilmesi, hem İsrail, hem de ABD için hayati önem taşıyor. Bu
yüzden, ortaya çıkan krizde her iki ülke de, çözümcül-barışçıl bir
yolu tercih etmek yerine, stratejik bir yolu benimsiyor.
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Lübnan’ın ateşkes talebine İsrail’in öne sürdüğü şartlar bir
anlamda niyetinin kodlarını gözler önüne seriyor. İsrail Adalet
Bakanı Haim Ramon’un: «Hizbullah, Litani’nin kuzeyine çekilmeli. Füze cephaneliğini Lübnan ordusuna teslim etmeli, Lübnan
ordusu da İsrail ile sınır boyunca mevzi almalıdır.» demesi, yukarıdaki analizi doğrular nitelikte. Rice’ın: «Lübnan’da ateşkesin,
sorunu çözmeyeceği»ni söylemesi, Bush’un: «İsrail’in kendini
savunma hakkının olduğu»nu belirtmesi, «Hizbullah-Suriye-İran
bağlantısı»na dikkat çekmesi, sürecin tırmanacağını gösteriyor.
İsrail’in kaçırılan askerlerin İran’a götürüldüğünü iddia etmesi,
İran Devrim Muhafızları’nın da Hizbullah’a yardım ettiği iddiaları
da, gerçek hedefin yönünü belirliyor.
Putin’in, İsrail’in düzenlediği askerî operasyonlarla, kaçırılan
İsrail askerlerin kurtarılmasından daha geniş hedefler peşinde olduğu izlenimine sahip olduğunu söylemesi ise, sürecin boyutlarının artacağı izlenimini veriyor.
Bu koşullar altında, İsrail’in, Hizbullah’ın Katyuşa
Füzeleri’nin hasarını en aza indirgeyerek yoluna devam edeceğini,
Güney Lübnan’ı tam olarak kontrol altına alarak, İran’ın kolluk kuvvetlerinin tehdidini yok etmek isteyeceğini varsaymak
bir kehanet olmaz.

FİLİSTİN
Lübnan Savaşı’nın başında, İsrail’in Gazze’ye yapmış olduğu
saldırılar gündemden şimdilik düştü. Ancak devam eden saldırılarda hâlâ hayatını kaybedenler oluyor.
Filistin’de hayat giderek zorlaşıyor. Birbiriyle irtibatları koparılmış bu topraklar, gerçek bir açık hava hapishanesine dönmüş
durumda. Geçen yönetimin yolsuzluklara bulaştığı iddiaları halkı
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Hamas’a yöneltmiş. Ancak, Hamas iktidarı gerekçe gösterilerek
yapılan ambargolardan, halk oldukça muzdarip. Son altı aydır memurlar maaş alamıyor. (Filistin halkının % 30’u demek) Dünyadan gelen yardımların kesilmesi, banka havalelerine blokaj uygulanması, İsrail’den alınması gereken vergilerin tahsil edilememesi,
Filistin ekonomisini iflasın eşiğine getirmiş.
Psikolojik baskı artarak devam ediyor. Ramallah ve Nablus’taki
hastanelerde sağlık hizmeti çok güç koşullarda verilebiliyor. Pek
çok ilaç temin edilemiyor, tahliller yapılamıyor. Hastaneler oksijen
ihtiyaçlarını dahî zor karşılıyorlar. Kontrol noktalarından günün
belli saatlerinden sonra geçiş yasak. Gün içinde ise, bu noktalardan geçen halk saatlerce bekletiliyor. Sivillerin yanı sıra, hastalara, sağlık çalışanlarına ve hatta milletvekili ve bakanlara da aynı
muamele yapılıyor. Doğum oranı çok yüksek olduğu için, bekleme
noktaları, hamile bayanlar için ciddî sorunlar oluşturuyor. Pek çok
kadının kontrol noktalarında doğum yaptığı rapor edildi. Yardım
malzemelerinin yeterince ve zamanında ulaşması hâlâ büyük bir
sorun.
Gazze’ye yapılan saldırılarda, bölgenin altyapısı büyük ölçüde
hasar gördü. (Elektrik santralleri, su şebekeleri, köprüler) Bu da
önümüzdeki dönemde Filistin’deki sorunları derinleştirecek.

LÜBNAN SAVAŞI SONRASI GELİNEN SÜREÇ
Süreci değerlendirmek için bir aylık savaşın temel sonuçlarını
irdelemek gerek. Savaşın, İsrail, Arap dünyası ve Hizbullah için,
farklı ve çok önemli sonuçları ortaya çıkmıştır. Bu sonuçların bir
kısmı yakın vadeli, önemli bir kısmı da uzun vadelidir.
İsrail, ilk kez bir savaşı çok kolay kazanamayacağını anlamıştır. Halkın neredeyse tamamı kendini tehdit altında hissetmektedir. (Savaş boyunca sığınaklarda yaşamış, Hizbullah’ın
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roketlerinin her an üzerilerine gelebileceği endişesini taşımıştır.)
Yıllardır savunma güçlerinin mükemmel olduğuna inanan İsrail
halkı, bir güvensizlik duygusu yaşamaya başlamıştır. Bu toplumsal
depresyon, bir süre sonra hükümete baskıya dönüşecek ve İsrail
hükümetinin kararları da buna göre şekillenecektir. (İsrail iç politikası da son zamanlarda sorunlu ve hareketli günler geçiriyor.)
Arap dünyasının liderleri, savaşın başında açık tavır alamamanın ezikliğini yaşıyor. Mısır, Suudî Arabistan ve Ürdün gibi
ülkelerin yönetimleri ise, İsrail’e yakın bir tutum içine girdiler ancak, savaşın beklenmedik seyri ve kendi halklarından gelen tepkiler nedeni ile seslerini kıstılar. Bu çok önemli bir süreçtir. Arap
halkları, ilk kez İsrail’e direnilebileceğini anlamıştır. Bu da içten
içe ulusal-etnik onurlarını beslemiş, bu onurun adresi olarak da
Hizbullah kendini tescillemiştir.
ABD’nin Irak’ı işgali ile başlayan, Sünni-Şii gerginliğinin genişleyerek yayılması olasılığı, İsrail’in Lübnan’a saldırması ile artık
azalmıştır. İç savaş tecrübesi olan Lübnan halkı, bir Sünni-Şii çatışmasına izin vermemeye kararlı görünmektedir. Lübnan’daki Sünnîlerin, Şii Hizbullah’a cephe alacağı hesapları da boşa çıkmıştır. İslam
dünyası için bu anlamda yeni bir tecrübe-yaklaşım ortaya çıkmıştır.
Hizbullah; kayıpları ne olursa olsun, süreçten askerî ve siyasî
olarak kazançlı çıkmıştır. İsrail’e bu kadar uzun süre direnebilmesi,
ağır kayıplar verdirmesi, kafalardaki algıları değiştirmiştir. İsrail’in
sivillere yönelik saldırılarına, Hizbullah’ın askerlere yönelik saldırılarla yanıt vermesi çok önemli bir stratejidir. Öte yandan, zaman
zaman fırlattığı füzelerle de meydan okumuş, İsrail halkına mesaj
(korku) vermiştir.
Lübnan’da uzun yıllar yolsuzluklar nedeni ile yönetimlere karşı güvensiz olan halk, uyguladığı politikalardan, yaptığı yardımlar142
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dan, birebir temaslardan etkilenmiş ve siyasî olarak da Hizbullah’a
yönelmiştir (Filistin’de Hamas’a yöneldiği gibi). Bu çok önemlidir.
Hizbullah artık Ortadoğu’da sempatinin ve onurun adresi olmuştur. Sadece gerillaları ile değil, akademik kadroları ile de önümüzdeki dönemin bir gerçeği olacaktır.
Asıl önemli olan ise, İran’ın nükleer programıdır. Kesin olarak
ortaya çıkmıştır ki, İsrail’in yarısı Hizbullah’ın gerçek tehdidi
altındadır. Eğer, İran nükleer başlık kapasitesine ulaşırsa, bu
her an İsrail’in sonu olabilir. Bu yüzden, İran ile ilgili yaptırımlar önümüzdeki dönemden itibaren daha da artacak ve kesin sonuç alınabilmek için her şey yapılacaktır. Ancak, Hizbullah’ın bu
kadar dar bir alanda yenilemeyişi, İran ile ilgili askeri operasyon
olasılığını çok tartışmalı hale getirmiştir. Öte yandan bu süreç,
İran’ın imajını güçlendirmiştir.
Bu savaş, iki askerin kaçırılması ile izah edilemeyecek
kadar önemli nedenlerle çıkmıştır.
Bu, ABD ve İran’ın öncü kuvvetlerinin çatışmasıdır.
ABD’nin, İran’ın kolluk kuvveti olarak gördüğü Hamas
ve Hizbullah’ı yok etmeye ve savaşı Akdeniz kıyılarından
başlatıp, Suriye’ye ve Basra Körfezi’ne taşımaya niyetli olduğunun işaretleri ortaya çıkmaktadır. Eğer Güney Kıbrıs’ta
bulunan İngiliz askeri üslerine yığınak yapıldığı ve askeri mühimmat nakledildiği bilgisi doğru ise, bu sürecin daha çok başındayız,
demektir. Bir süre önce Rum basını, çok sayıda ABD askerinin bu
üslere geldiğini ve başlarına Rum asıllı bir Amerikalı komutanın
getirildiğini yazdı. İskoçya’da bir havaalanı kullanılarak, buraya
kimyasal silahların getirildiği konuşuldu. Yine İncirlik Üssü’nden,
çok sayıda askeri mühimmatın son adresi tartışma konusu oldu.
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Bunlar önemli işaretlerdir. Bu savaş, Ortadoğu’nun yeni haritası için başlatılmış bir savaştır. Yani Gerçek Ortadoğu Projesi’nin
bir adımıdır. Süreç er ya da geç, Suriye ve İran ile ilintilendirilecektir. Eğer dünya bu sürece, doğru ve yeterince müdahil olmazsa,
Ortadoğu’nun kalbine düşen bu ateş, çok geniş bir coğrafyayı esir
alacak ve yangına dönecektir.
Sürecin tâlî figürü olan Lübnan’da ise, bir insanlık dramı
yaşanmaktadır. Uzun yıllar iç savaş yaşamış halk, bu savaşla belki
de barış umutlarını yıllar sonrasına öteledi. Barış umutlarını yitirmesi Lübnan’ın en büyük kaybı olmuştur.
1 milyon insanı, yani halkının neredeyse üçte biri (geri dönmekle sorunları bitmeyecek) mülteci olmuş bir ülke ile karşı karşıyayız. 35 bin ev yerle bir olmuş, 60 bin ev oturulamaz hâle gelmiş.
Petrol rafinerileri, su şebekeleri, yollar, köprüler bombalanmış ve
ülkenin tüm lojistik yolları kesilmiş. (İsrail’in denizden ve havadan ablukası hala devam ediyor.)
Ülkenin nitelikli iş gücünün çoğu çifte vatandaş ve bunların
önemli bir kısmı da ülkeyi terk etmiş. Geri dönme olasılıkları ise
oldukça az.
Gelirinin önemli kısmı turizme bağlı olan ülkede sektör büyük yara almış.
İleri teknoloji ürünleri için bir transit üs olan ve off shore şirketlerin merkezi olan ülke, bu avantajlarını tamamen yitirmiş. Bu
şirketler büyük olasılıkla, Güney Kıbrıs’a gidecek. (BM barış gücü
komutasının Güney Kıbrıs’ta kurulması planları ve buraya
transfer olacak ekonomik değerler, GKRY’ne önemli avantajlar sağlayacaktır.)
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Tüm bunlar geri dönüşü zor bir işsizlik sorunu başlatacak.
Ateşkes kalıcı hâle gelse bile, ülkenin kaybını 20 yıldan kısa
bir sürede kapatması mümkün değil. Bu savaş, Lübnan’ın geleceğinden yıllar çalmıştır.
Hizbullah’ın barış gücü ile ilgili beklentileri şunlar:
• Barış gücü, barışı sağlama gücü değil, barışı koruma gücü
olarak gelsin. Yani kesin ve kalıcı ateşkes sağlandıktan sonra gelsin
ve barışı gözlesin.
• Hizbullah’ın silahsızlandırılması amacıyla gelmesin.
• Bağımsız olsun ve her iki tarafa eşit mesafede dursun.
• İsrail askerleri bölgeyi tamamen terk ettikten ve ablukayı
kaldırdıktan sonra gelsin.
• İsrail-Lübnan sınırı boyunca her iki taraftan ikişer kilometrelik bir güvenlik hattında konuşlansın. Sadece güney Lübnan’a
gelmesin.
• İsrail’in, Lübnan’ın hava sahasını ihlal etmesine (İsrail’in
son beş yılda, Lübnan hava sahasını 11 bin kez ihlal ettiğini savunuyorlar.) izin vermesin ve yaptırım uygulasın.
• Şebaa Çiftlikleri sorunu çözülsün.
• İsrail’in elindeki Lübnanlı mahkumlar salıverilsin (ya da
değişim).
Oysa İsrail’in beklentileri çok farklı. Bunlar:
• Barış gücünde (İsrail’i tanıyan) İslam ülkeleri de olsun.
• İsrail sınırı ile Lübnan’ın Litani nehri arasındaki bölgeye konuşlansın. Yani Lübnan topraklarında, Hizbullah’ın etkin olduğu
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bölgeye gelsin. Hizbullah’ı bu bölgeden uzaklaştırsın. (Kuzey sınırında güvenlik arayışı)
• Hizbullah’ı silahsızlandırmaya yönelik operasyon gücü olsun. Ve bu gücü kullanarak Hizbullah’ı silahsızlandırsın, silah nakline engel olunsun.
• Hizbullah tüm saldırılarını durdursun, tam olarak ateşkes
uygulasın. İsrail ise, hücuma yönelik saldırılarını durdursun. Savunma saldırısı hakkı saklı bulunsun. (Bir saldırının-ateşin hücuma mı yönelik yoksa savunmaya mı yönelik olduğunu anlamak,
her zaman mümkün olmayacağına göre bu isteğin ne kadar gerçekçi olacağı her zaman tartışılacaktır.)
Görüldüğü gibi iki tarafın beklenti ve talepleri arasında fiilen
örtüşen bir nokta yok. Bu durumda, barış gücünün işi çok zor olacak ve her an çatışma ortaya çıkabilecektir.

BM BARIŞ GÜCÜ
BM Lübnan Savaşı esnasında iyi bir sınav vermemiştir.
İsrail’in sivillere yönelik saldırılarını durduramamış, ateşkes için
(koşullar oluşmadığı gerekçesi ile) aktif bir rol oynayamamıştır. Bu
koşullarda zayıf temelli olarak oluşturulan barış gücünün de ne
derece etkin olacağı tartışmalıdır.
• Barış gücünün görev tanımı henüz netleşmemiştir. Yetki ve
sorumlulukları zayıf-muğlak ifadelerle belirlenen bir güç her türlü
riske açıktır. Bu gücün dünya kamuoyunun beklediği barışı ve
istikrarı sağlayabilmesi uzak bir ihtimaldir. 1978’de Lübnan’a
(geçici niyetle) gelen BM gücünün kalıcı bir hüviyete bürünüp bir
sonuç alamadığı ortadadır. Yine, 1963 yılında Kıbrıs’ta göreve başlayan BM barış gücünün Türk ve Rum toplumları arasındaki çatışmaları (Rumların yaptığı katliamları) önleyemediği, hâfızalardadır.
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• BM’nin 1701 no’lu kararı, Hizbullah’ın tüm saldırılarının önlenmesini, İsrail’in ise saldırı amaçlı operasyonlarının
durdurulmasını öngörüyor. Bu da bir anlamda, İsrail’in yapmış
olduğu operasyonların meşruluğunun kabulü anlamını taşıyor.
İsrail’in Lübnan’dan çekilmesini şarta bağlaması (UNIFIL askerlerinin ve Lübnan ordusunun gelmesinden sonra) bu meşruiyeti teyit anlamı taşıyor. İsrail komşusuna saldırmış, altyapısına büyük
hasar vermiş, ekonomisini çökertmiş, çok sayıda sivilin ölümüne
neden olmuş ve Hizbullah direnişini de uluslararası barış ve güvenliğe bir tehdit olarak tescil ettirmiştir.
• Bu bakımdan, BM gücü ilerleyen zaman diliminde tarafsızlığını büyük ölçüde yitirecek ve asimetrik bir dayatma
hâline gelecektir. Gerçekte taciz edilen taraf Lübnan’dır. Güney
Lübnan’ı 18 yıl işgal altında tutan İsrail, Hizbullah direnişi nedeniyle çekilmiş, ancak bu misyonun terörizmle savaş gerekçesi
ile uluslararası güce ihale edilmesini sağlamıştır.
• Netleşmeyen ve tarafların tam-açık onayı olmayan barış
gücü, her iki tarafın beklentilerini karşılamadığı takdirde yeni ve
içinden çıkılmaz sorunlar ortaya çıkarabilir. Lübnan’ın 1982’de İsrail tarafından işgal edilmesinin ardından oluşan güce (ABD, Fransa, İtalya ve İngiltere) bomba yüklü bir araçla saldırı yapıldı ve 241
ABD, 59 Fransız askeri hayatının kaybetti. Bu tecrübe göstermektedir ki, bu coğrafyada oluşacak uluslararası güç, sorunun parametreleri ve çözümün gerçek yöntemleri ortaya konmadığı takdirde, çok kırılgan olacak ve daima büyük risk altında olacaktır.
Lübnan’ın ilk işgali 1978’de ikinci işgali ise, 1982’de oldu.
İkinci işgale gerekçe, İsrail’in Londra Büyükelçisi’ne yapılan suikasttı. İsrail’in ikinci işgaldeki asıl amacı ise, Lübnan’ın güneyini
FKÖ militanlarından temizlemekti. Bu işgalle 400 bin kişi evsiz
kaldı, 20 bin Filistinli ve Lübnanlı hayatını kaybetti. Okullar, has147
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taneler, fabrikalar bombalandı, ülkenin altyapısı yok edildi. Şeria
ve Litani nehirlerini besleyen akarsuların yatakları saptırıldı. Lübnan ekonomisi yok edildi. Sabra ve Şatilla’daki Filistin kamplarında katliamlar yapıldı. Bu işgal, İran desteği ile Hizbullah’ın kurulmasını sağladı.
• Türk askerinin bu güçteki görev tanımlaması henüz net değildir. Barış gücünün komutası BM’de olacak ve ona tam olarak
uyulacaktır. Diğer ülke askerlerinin insani yardımlarla görevlendirilmesi, Türk askerinin ise Hizbullah ile karşı karşıya gelmesi çok
uzak bir ihtimal değildir. Bu da, ortaya çıkacak yeni durumlarla,
Türkiye-İran sürtüşmesine zemin hazırlayabilir. Bu durumda oluşabilecek tehdit ve riskler, Türkiye’nin iç siyasetini-dengelerini-geleceğini önemli ölçüde etkileyecektir.
• İran ile gerçekleştirilen diplomatik görüşmelerden sonuç
alınamaması hâlinde askerî yaptırımların gündeme gelmesi, süreci daha da zora sokacaktır. Bu durumda, BM’den çıkartılacak
yeni bir kararla, İran’a yaptırım uygulanması, mevcut barış gücünün de buna eklenmesi ihtimal dâhilindedir. Türkiye için böyle
bir gelişme, diğer ülkeleri içermeyen risklerle doludur. (Bir süre
sonra İran’a uygulanacak bir yaptırımda, aynı güç çerçevesinde
Türkiye’den talepler gelebilir.)
• Barış gücü bu koşullar altında, güney Lübnan’da İsrail’in
güvenliğinden (İsrail güvenlik gücü) öte bir rol üstlenemeyecektir. (Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora’nın, Lübnan’ın, İsrail’le
barış anlaşması imzalayacak son Arap ülkesi olduğunu söylemesi
önemli bir işarettir.) Bu durum, Ortadoğu sorununa, çözüm üretmek yerine yeni krizler ekleyecektir.
• Silahsızlanmanın en temel koşulu siyasi çözümdür. İsrail’in
1967 sınırlarına çekilmesi, bölgedeki destabilizasyonun temel ne148
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deni olan Filistin sorununun hâlli, Ortadoğu krizinin çözümü için
şarttır. Türkiye bölge barışına yapacağı katkılarda bunu desteklemeli ve uluslararası Ortadoğu Barış Konferansı’nın toplanması
için önderlik etmelidir.

KARAR, AŞAĞIDAKİ SORULARA TATMİN EDİCİ
CEVAPLAR VERİLDİKTEN SONRA ALINMALIDIR.
1- Barış gücünün niteliği ne olacak? Barışı zorlama gücü mü
yoksa barışı koruma gücü mü olacak?
2- Birliğin görevi ne olacak? (Hizbullah’ı silahsızlandırmak,
kalıcı ateşkes koşulları oluşturmak, oluşturulan ara bölgeyi kontrol etmek, ara bölge oluşturmak...)
3- ABD’nin ve Fas hâriç hiçbir Arap ülkesinin asker vermediği
barış gücünün tarafsızlığı nasıl tesis edilecek?
4- Kuvvet yapısı nasıl olacak? Eğer barışı zorlama görevi icra
edilecekse, Hizbullah’ı silahsızlandırmak için hangi ağır silahlara
sahip olacak?
5- Birliğin sayısı ne olacak?
6- Ne kadar süreyle bölgede kalacak?
7- Bölgeden ayrılma stratejisi ve koşulları ne olacak?
8- Barış gücünde görev alan Türk askerinin istemediği takdirde, bu güçten ayrılma imkânı olacak mı? Bunun koşulları ve yaptırımları nelerdir?
9- Barış gücünün görev bölgesi ve Türk birliğinin görev bölgesi neresi olacak? Bekaa Vadisi Türk birliğinin görev sorumluluğu
içinde olacak mı?
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10- 1978 yılından beri Lübnan’da görev yapan BM barış gücü,
İsrail’in saldırılarına neden engel olamamış ve neden başarılı olamamıştır?
11- Bu birliğin görevi sona erecek mi?
12- BM Güvenlik Konseyi’nin İran’ın nükleer programı için
tanıdığı süre doldu. Eğer BM İran’a bir yaptırım uygulayacak olursa, Lübnan’a gönderilen barış gücünün misyonu bu yaptırımla
ilintilendirilebilir mi?
13- Dünyanın her bölgesinde asker bulunduran ABD, neden
Lübnan barış gücüne asker vermiyor?
14- Barış gücüne katkı sağlamakla büyük devlet olmak arasında bir paralellik olduğu ifade edildi. ABD, Rusya ve Çin neden
asker bulundurmuyor?
15- İsrail, Lübnan’a saldırmış, altyapısına büyük hasar vermiş, ekonomisini çökertmiş, çok sayıda sivilin ölümüne neden
olmuş ve komşusunu taciz etmiştir? Bu durumda barış gücü neden İsrail’in kuzeyine, Hayfa civarına değil de, Lübnan’a konuşlanmaktadır?
16- İsrail, Lübnan ve Hizbullah’tan yani tarafların tamamından Türk birliği için onay alındı mı?
17- Harekâtın finansmanını kim sağlayacak?
18- ABD ve İsrail Hizbullah ve Hamas’ı terörist örgüt kabul
etmekte, ancak İslam dünyası kurtuluş savaşçıları olarak görmektedir. Bu kesin ayrım göz önüne alındığında, Hizbullah’ın silahsızlandırılması sürecinde Türk askeri ile bir çatışma olursa, bu Türkiye ile İslâm dünyasının arasını açabilir mi?
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19- Türk askeri ile Hizbullah’ın çatışması durumunda, Türkiye ile İran’ın arasında bir gerginlik olabilir mi?
20- Türkiye, barış gücünde aktif rol alma karşılığında, İran’ın
nükleer programının görüşmelerine katılmayı talep etmeyi düşünüyor mu?
21- Türk askerinin güvenliği için yeterince önlem alındı mı?
22- İsrail, savaşın son günlerinde güney Lübnan’a çok sayıda
misket bombası attı. 359 noktaya atılan ve hâlen patlamamış bulunan 100 bin misket bombası Türk askerine tehlike oluşturabilir
mi?
23- Türkiye’nin asker göndermekle masada olacağı ifade ediliyor. Bu masa nasıl bir masadır, neler bekleniyor?
24- Süreçten Türkiye’nin ulusal çıkarları (diplomatik-politikekonomik) nasıl etkilenecektir? Bu çıkarlar nelerdir?
Yankı Dergisi Eylül 2006
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SİLAHLARIN SUSMASI ve MUHTEMEL
GELİŞMELER…
PKK’nın silah bırakma politikasını yönetmek…
Bölücü örgütün son dönemlerde eylemlerine hız vermesi,
Türkiye’nin gündemini yeniden teröre odakladı. Tren yollarına
konan uzaktan kumandalı bombalar, ormanlara yapılan sabotajlar,
turizm bölgelerinde korku ve endişe veren patlamalar, C4 patlayıcılı
mayın tuzakları, karakol baskınları ve nihayet adam kaçırmalar, bölücü
örgütün son dönemde tercih ettiği, beklenmedik eylemleriydi.
2007’yi ölüm-kalım yılı ilan eden bölücü örgütün, beklenmedik
bir biçimde silahlarını indirdiğini ilan etmesi, çok farklı tartışmaları
da beraberinde getirdi. Kendi deyimiyle «ateşkes» yaparak, şimdilik
Türkiye’nin huzuruna, birliğine ve kardeşliğine yönelttiği
silahlarını susturduğunu ilan eden bölücü örgüt, silahlarını teslim
etmek içinse, şartlar öne sürüyor.
Acaba bu proje kimler tarafından yönetiliyor?
Projenin mimarları gerçekte neyi amaçlıyor?
Sonuç ne olacak?
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Yoksa silahları indiren güç, Türkiye’nin altına, kıpırdadığı an
patlayacak bir mayın mı yerleştirdi de, biz fark edemiyoruz?
Bu soruların yanıtları bilinmiyor.
Ancak, kimlerin ne çıkar sağladığından hareketle, el
yordamıyla da olsa bazı gerçeklere ulaşmamız mümkün…
•••
Süreci değerlendirmek ve geleceği okumak için tüm tarafların
pozisyonunu ele almak gerek.
Bölücü örgütü, İmralı’dan avukatları aracılığı ile yöneten
terörist örgütün ele başı Öcalan, böyle bir kararla, hala lider ve
etkin olduğunu ilan etmek istiyor. Bir yandan bunun son çağrı
olduğuna vurgu yaparken, öte yandan örgütüne moral desteği
sağlamak istiyor. Yaklaşan kış şartlarında zaten eylemlerin
hızını zorunlu olarak kesecek olan teröristlere, bir toparlanma
şansı hazırlamak istiyor. Eskiden belli bölgeleri kendi etkisi altına
almak, kurtarılmış bölgeler oluşturmak ve federasyon gibi siyasi
taleplerini gerçekleştirmek için eylem yapan terör örgütü, son
dönemde, pazarlık gücünü artırmak için eylemlerini sistematik
bir şekilde tırmandırdı. Aslında, 1999’a kadar bağımsız devlet
kurma amacıyla eylem yapan bölücü örgüt, bu dönemden sonra
keskin bir tavır değişikliği yaptı ve sorunu Türkiye’nin bütünlüğü
içinde çözmek istediğini açıkladı. Bugünse, tırmandırdığı
eylemlerinin ardından, silahlarını susturarak siyasal zemin
oluşumunu hızlandırmak istiyor. Bunun için de; örgüt üyelerine
genel af, Öcalan’ın cezaevi koşullarının iyileştirilmesi ve
anayasal değişiklikler yapılarak Kürt kökenli yurttaşlara
yeni yasal statüler sağlanması (Kürtlerin Türklerle birlikte
kurucu unsur olarak kabul edilmesi) isteniyor. Yani terör örgütü,
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Türkiye’deki Kürt siyasal hareketinin irtifa kazanmasını
arzuluyor. Örgüt, artık gizli servis desteklerinden çok, STK
desteklerine bel bağlayacak. Eylem yorgunu da olan örgüte,
son aylarda sınır ötesi operasyonun yapılacağının tartışılmaya
başlanması (hatta bazı operasyonların yapılması) da, bu kararı
almasına katkı sağladı. Dolayısıyla bu karar, genel konjonktüre
bakıldığında, örgütün çıkarlarıyla örtüşüyor.
Kararın alınmasındaki önemli figürlerden biri de DTP
(Demokratik Toplum Partisi) Öcalan’ın açıklamasından
bir süre önce, bölücü örgüte silahlarını bırakma çağrısı yapan
parti, bu kararla birlikte artık eline barışçıl bir koz geçirmiş
oldu. Türkiye’nin bu kararla, silahların ve şiddetin ipoteğinden
kurtulduğunu savunarak, demokrasi, özgürlük ve insan hakları
konusunda beklentilerinin karşılanmasını istiyor. Terör örgütü
ile organik bağı olduğu için eleştirilen parti yöneticileri, artık bu
dönemin geride kaldığını, yeni bir sayfa açıldığını vurguluyorlar.
Bu kararla DTP, bir yandan önümüzdeki seçimlerde ne şekilde
olursa olsun parlamentoda temsil edilmek isteyecek, öte
yandan, AB platformunda daha fazla destek arayacak.
Silahların indirilmesi kararı, görünen o ki, PKK ile aynı tabana
sahip olduğunu söyleyen DTP’nin stratejik hesaplarına da çok
uygun.
Irak’ın kuzeyinde oluşturulan otonom yapının lideri Mesut
Barzani de sürece destek verdi. Terör örgütünü bulunduğu
kamplardan çıkartmak için hiç de hevesli olmayan Barzani,
alınan bu kararla bir hayli rahatladı. Çünkü hem teröristlerin
çıkartılması baskısından kurtulacağını, hem de Türkiye ile
ilişkilerini düzelteceğini hesaplıyor. (Kuzeydeki yapı, bugün
itibarıyla tam bağımlı durumda. Halen önemli ekonomik katkı
aldığı Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak, bu bakımdan, şimdilik
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kaydıyla çok önemli.) Artan terör eylemleri nedeniyle Türkiye’nin
sınır ötesi operasyon yapma ihtimalinin de gündemden kalkması,
Barzani’yi rahatlatacak. Bunun yanında, KDP’nin Erbil’deki
bürolarında, HPG militanlarına verdiği sosyal ve ekonomik
desteği artık gizlemek zorunda kalmayacak. (Barzani’nin terör
örgütü PKK/KONGRA-GEL’den kaçarak KDP’ye teslim olan 3
teröristi Türk güvenlik güçlerine teslim etmesi iyi niyet gösterisi
olarak verilmiş bir mesajdır.) Pek çok açıdan alınan bu karar,
Barzani’nin orta ve uzun vadeli beklentilerine ve çıkarlarına
(Barzanicilik planlarına) uygun.
Bugüne kadar Türkiye’nin gözünde hep aşiret reisi olan
Talabani ise artık Irak’ın devlet başkanı. Türkiye’ye gelme
talebine, olumlu yanıt verilmemesinin sıkıntısını yaşıyor ve
kendini kabul ettirmenin hesaplarını yapıyor. Yaptığı açıklamalar
ve siyasi üslubu, hâlâ amatör olduğunu gösterse de, bölgede
bir oyun kurucu izlenimi verebilmek için, epey çaba harcıyor.
Türkiye’deki ayrılıkçı grupların desteklenebileceği imâlarına
gelen sert tepkiler karşısında çark ederek, böyle bir kastının
olmadığını açıkladı. PKK’ya ateşkes çağrısı yaptığını söyledi,
ancak hemen ardından, bunu ABD’nin bilgisiyle ve Türkiye
ile görüşerek yaptığını duyurdu. Bölgenin en güçlü devleti
karşısında, kendini kanıtlamak ve kabul ettirmek için iyi bir fırsat
gördüğü sözde ateşkes sürecini, plansızca kullanmasına rağmen,
lehine bir gelişme olarak değerlendiriyor.
AB cephesi ise, sözde Kürt sorunu ile ilgili dayatma ve
talepleriyle ilgili, önemli bir avantaja sahip oldu. Bugüne kadar
Türkiye’nin, terör örgütü PKK’yı öne sürerek karşı çıktığı, kimi
beklentilerini daha kolay kabul ettirebileceği inancında.
Zaten silahlı Kürt muhalefeti olarak gördüğü ve yandaş örgütleri
aracılığı ile açıkça destek vermekten çekinmediği PKK, böylece
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AB için siyasi olarak muhatap alınacak bir örgüt oldu. (PKK,
sadece Almanya’da, 189 sivil toplum kuruluşu kimliği ile faaliyet
gösteriyor. PKK’nın para dolaşımını ise, Kürt Ulusal Kongresi ve
Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu yönetiyor. İsimlerinde
PKK bulunmayan bu yandaş-paravan örgütler, artık daha da açık
ve cesaretle çalışma alanı bulacaklar.) AP, artık Kürtlerle ilgili;
siyasi çözüm-hakların tanınması-idari özerklik-diyalog gibi
taleplerini yüksek sesle ve cesaretle dile getirecek. AKPM’nde kabul
edilen Kürt raporlarına, bundan sonra daha sık rastlayacağız. (AP
önümüzdeki günlerde, Uluslararası Kürt Konferansı düzenleyecek
ve Kürtlerin demokratik geleceğini ele alacak.) Bu bakımdan,
alınan silahların indirilmesi kararı, AB’nin stratejik beklentileriyle
de örtüşen bir karar.
Sürecin belki de en etkin ve belirleyici figürü ise ABD. Irak’ı
işgal ettiğinden beri, Türkiye’nin PKK ile ilgili beklentilerini, hep
öteledi ve zamana yaydı.
•Kandil Dağı’na giden yolları kesmek,
•Terör örgütüne giden lojistik yardımı ve para kaynaklarını
engellemek,
•Tüm haberleşme kanallarını çökertmek,
•Zamanında ve doğru istihbarat paylaşmak,
•Örgütün ele başlarını yakalamak ve Türkiye’ye teslim
etmek,
•Örgüt elemanlarının, Erbil, Süleymaniye ve diğer yerleşim
birimlerindeki ofislerden destek almalarını engellemek,
•Kamplarını dağıtmak,
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•Mahmur Kampı’nda kalan ve teröre karışmamış Türk
vatandaşlarının Türkiye’ye iadesini sağlamak ve kampı tasfiye
etmek,
•Türkiye ile ortak sınır ötesi operasyon yapmak ya da
operasyona destek vermek…
ABD’nin bugüne kadar atması gereken adımlardı.
Bunları yapmayan ABD, bir koordinatör atayarak soruna çözüm
aradı. Bugün Türkiye, terörle mücadele koordinatörlerinden,
silahların indirilmesi kararının bekçiliğini değil, yukarıdaki
beklentilerin hayata geçirilmesini talep etmelidir.
•Son dönemde artan terör saldırıları ve gelen şehitlerin
milliyetçi dalgayı beslemesi,
•ABD karşıtlığını hız kazanması,
•Türkiye’nin sınır ötesi operasyonları tartışmaya başlaması,
•İran’ın PKK’ya yönelik operasyonları,
•Lübnan’da görev yapan BM gücüne Türkiye’nin en önemli
Müslüman ülke sıfatı ile katkı sağlaması,
•İran’ın nükleer programı ile ilgili her türlü yaptırımın
önümüzdeki dönemde masada olacağı ve Türkiye’nin bu konuda
çok önemli bir ülke olduğu gerçeği,
•2007 sonunda Kerkük’te Ortadoğu için tarihi önem taşıyan
bir referandum yapılacak olması,
•Kuzey Irak’ta da fiilen ilan edilmemiş bir Kürdistan gerçeği
ve bunun Türkiye’ye bugün için bağımlı olması,
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ABD’nin kararlarını gözden geçirmesine ve sözde ateşkes
zamanını tayin etmesine neden oldu.
2007 yılında iki seçim yaşayacak olan Türkiye’de terör
nedeniyle dengelerin ve istikrarın bozulması, ABD’nin bugünkü
beklenti ve çıkarlarıyla örtüşmezdi.
Tüm bu nedenlerle, ABD düğmeye basarak süreci
çalıştırdı ve terör örgütü silahlarını indireceğini açıkladı.
•••

Şimdi ayrıntılar şekilleniyor…
ABD Dışişleri Bakanı Rice’ın, sözde ateşkes ilanının
hemen ardından Erbil’e gitmesi ve burada: «Terör örgütü
PKK’nın Irak’taki bürolarının kapatılmasından ve
sürecin sürdürülmesi için ortaya konan çabalardan büyük
memnuniyet duyduğunu» söylemesi, bir anlamda projenin
yönetim kodlarını ortaya koyuyor.
ABD’nin PKK ile Mücadele Özel Temsilcisi Emekli
Orgeneral Joseph Ralston ile Irak’ın Özel Temsilcisi Şirvan ElVailî, önümüzdeki günlerde, Türkiye’nin PKK ile Mücadele Özel
Temsilcisi Edip BAŞER’le birlikte üçlü toplantılar yaparak süreci
değerlendirecek ve ayrıntılar netleşecek… (Talabani’nin konuya
gösterdiği duyarlılığı vurgulamakta yarar var. Kandil Dağı’ndaki
Zeli Kampı’nda -İran sınırı yakınlarında- Karayılan ile görüşmesi
ve Ralston’un mesajını götürmesi, sürecin bundan sonra, bu tür
iletişimlerle götürüleceğinin işareti.)

Türkiye’nin durumu ne?
Pek çok beklentinin odağı olan Türkiye’de ise, yıllardır çekilen
acılar nedeniyle, terörün sona ermesi herkesin isteğiydi.
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Kamuoyunun bu sonuçtan, şimdilik memnun olduğu
söylenebilir…
Ancak, silahların indirilmesi projesi ile tetiklenecek
gelişmeler, bu memnuniyet psikozu ile maskelenmemeli.
•İran’ın nükleer programı ile ilgili yaptırımlarda, tam bir
mutabakat ve uyum içinde çalışılması,
•Kerkük’ü içine almış bir Kürdistan’ın tanınması,
•Tanınan Kürdistan’da kurulacak ABD üslerine sıcak
bakılması,
•Kürdistan’la ticari ve siyasi iyi ilişkiler kurulması, Barzani
ile diyalog kanallarının açık tutulması,
•Irak’ta siyasi ve idari yapıyı değiştirecek olan federalizm
yasasının kabulüyle, sonu Irak’ın parçalanması ile bitecek
yeni bir döneme girilmiştir. Bu dönemin yönetilmesinde, sorun
çıkartılmaması,
•PKK’ya genel af getirilmesi ve teröristlerin Türkiye’ye
serbestçe gelebilmesi, lider kadrolarına siyasal sığınma haklarının
verilmesi ve batıya (İskandinav ülkelerine) sığınmalarına göz
yumulması,muhtemeldir ki, önümüzdeki dönemde, ABD
tarafından Türkiye’nin önüne konacak talepler olacaktır.
Bunun karşılığında ise, silahlarını bırakmış ve şimdilik
sorun olmaktan çıkmış bir PKK önerilecektir. (PKK’nın
tasfiyesi, yeni bir yol haritasını da beraberinde getirebilir. Terörist
faaliyetlerde uzmanlaşmış örgütün, başka yerlere kaydırılması ve
yeni dönemde, İran-PJAK vasıtasıyla- ve Suriye için sorun hâline
getirilmesi de olasıdır. Unutulmamalıdır ki, terör örgütlerinin
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beslenme kaynaklarının başında, yaptıkları terör gelir. Güneydoğu
Anadolu’da Hizbullah benzeri radikal bir örgütün sahneye konması
da akla uzak gelmemeli.)
Önümüzdeki dönemde, DTP ve PKK’nın yandaş sivil
toplum örgütlerinin, anayasal taleplerini tırmandırmasına
ise, ABD’nin şimdilik seyirci kalacağını düşünmek yanlış olmaz.

Türkiye süreci nasıl yönetmeli?
Silahların indirilmesi kararının mimarları, Büyük Ortadoğu’yu
inşa ederken, Türkiye için yeni bir perde açıldığı görülmelidir.
Türkiye, süreci Yeni Ortadoğu Projesi ve Irak’ın kuzeyindeki
gelişmelerle birlikte ele almalıdır. Bu bağlamda, Türkiye’nin
Irak’taki gelişmelerle ilgili ortaya koyacağı politikalar şunlar
olmalıdır:
1-Irak Anayasası hükmünce, 2007 sonunda Kerkük’te
yapılması öngörülen referandum kesin olarak yapılmamalı.
Bugünkü koşullarda yapılacak referandum ile Kerkük’ün sözde
Kürdistan’a bağlanması yönünde karar çıkacağı çok açık. Şehre
getirilen 600 bin Kürt’ün vereceği oylarla şekillenecek referandum
sonrası, bölgede önü alınamaz bir kaos başlayacaktır. Türkmenlerle
Arapların kabul etmeyeceği bu sonuçla, Kerkük’ün statüsünün
değişmesi, bir iç savaşı tetikleyecektir. Bu da hem Ortadoğu barışı,
hem de Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından son derece tehlikeli
bir süreçtir. Türkiye; bu referandum için en az 10 yıllık bir
normalleşme süreci istemelidir. Bu süreçte, Irak’ta yapılan son
sağlıklı sayım (Irak’ta net Türkmen sayısı bilinmiyor. Yapılan son
dürüst-sağlıklı nüfus sayımında -1957- Türkmen nüfusu 600.000
idi. Bu rakam Irak genelinde % 9’a tekabül etmektedir. Bugün
Irak’ta yaşayan Türkmen nüfusun % 13 civarında olduğu tahmin
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edilmektedir. Bu da yaklaşık 2,5 milyon Türkmen nüfus anlamına
gelir.) esas alınarak, yeni listelerin oluşturulması sağlanmalıdır.
Bu listeler, Türkiye’nin de içinde bulunduğu uluslararası
gözlemciler tarafından denetlenmelidir. Türkiye, bunun dışındaki
herhangi bir süreci kabul etmeyeceğini, bugünden ilan etmelidir.
2-Kerkük’te, Arapların, Kürtlerin ve Türkmenlerin liderleri
ile bir diyalog zemini aranmalıdır. Bu çalışmaya, Türkiye önderlik
etmeli, tarafların arasında ortak payda arayışlarına destek olmalıdır.
3-Kerkük’te, bu koşullar altında referandum yapılması ve
sonucunda, sözde Kürdistan’a bağlanması kararı çıkması halinde,
Türkiye takınacağı tavra dair, bugünden bir pozisyon almalıdır.
Hükümetin yapacağı açıklamalar yanında, TBMM’nin alacağı
karar da son derece etkili olacaktır. TBMM, gerçekçi olmayan
bir referandum sonrasında, Kerkük’ün sözde Kürdistan’a
bağlanması ve sonucunda iç savaş çıkması hâlinde, Türkmenlerin
ve Arapların ve burada yaşayan tüm toplumların güvenliğini
sağlamak için, sınır ötesi barış harekâtı hakkının saklı
olduğuna dair bir kararı tartışmalıdır. Kuzey Irak gündemli ve
kapalı olarak yapılacak bir toplantıyla, TBMM, süreci her açıdan
değerlendirmelidir.
4-Türkiye, İran ve Suriye, Irak’ın kuzeyinde yaşanan
gelişmelerden birincil olarak etkilenecek üç ülkedir. Her üç ülkeye,
Mısır ve Suudi Arabistan’ın da katılımıyla oluşturulacak bir
çalışma grubu ile Irak’ın kuzeyindeki gelişmeler tüm boyutları
ile değerlendirilmeli ve ortak vizyonların oluşturulmasına katkı
sağlanmalıdır.
5- Bölgede yaşayan tüm gruplarla, komşuluk ve akrabalık ilişkisi
bulunan Türkiye’nin, Kerkük ve Erbil’de başkonsolosluklar/
bürolar açması şarttır.
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6-Yaşayanların çoğunun Türkmen olduğu ve Türkçe
konuşmanın son derece yaygın olduğu Erbil’de, Türk okullarının
açılması, Türkçe yayın yapan radyo-televizyon ve gazetelerin
teşvik edilmesi son derece önemlidir.
7-Uzun yıllar uygulanan asimilasyon ve soykırım nedeniyle,
Türkmenler, hem coğrafi, hem de siyasî olarak çok parçalı ve
etkisiz yapılara ayrılmıştır. Türkiye, bu yapıların her bakımdan
birlik ve beraberlik içinde olmalarını, Irak yönetiminde, siyasal
olarak etkin bir güç hâline gelmelerini teşvik etmelidir.
8-Türkiye, geçen yıl Kuzey Irak’a 1.5 milyar kilowat
saatlik bir elektrik satmıştır. Yeni anlaşmalar askıya alınmalı ve
gelişmelere göre pozisyon alınmalıdır.
9-Türkiye’nin güney sınırında, Irak’a geçişi sağlayacak ikinci
bir kapı mutlaka açılmalıdır. Bunun pek çok açıdan, bugün ve
ilerleyen yıllarda yararı olacaktır. Habur Sınır Kapısı’nın işleyişli
daha verimli ve denetimi daha sağlıklı hâle getirilmelidir.
10-Dicle Nehri üzerinde, projelendirilen ancak yapımına
hâlen başlanamayan Ilısu Barajı’nın inşaatına süratle
başlanmalıdır. Bu baraj, Türkiye’nin elinde son derece önemli
stratejik bir kozdur.
11-Sayın Başbakan’ın ve Sayın Dışişleri Bakanı’nın, Kerkük’ü
de kapsayacak bir Irak ziyareti, bugün ve önümüzdeki süreç için,
anlamlı ve yararlı olacaktır.
•••
Sürecin, kalıcı bir huzur ve istikrar halini alabilmesi için,
Türkiye’nin iç politikada atacağı uzun vadeli ve kararlı
adımlar şunlar olmalıdır:
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1-Bölücü terörü, yaşanan gelişmelerin sadece bir nedeni
olarak görmek hata olur. Güneydoğu gerçeği, zamanında ve doğru
analiz edilemediği için, dış güçler tarafından organize edilen/
desteklenen bölücü terör örgütü, bir süre sonra bu gerçeğin bir
parçası olmuş ve zaman zaman sonuç hâlini almıştır. Bölücü
terörle, Güneydoğu gerçeği arasındaki sebep-sonuç ilişkisi
her boyutu ile araştırılmalıdır. 1980-2006 yılları arasında bölücü
terör örgütüne katılan gençlerin, yaş grupları, eğitimleri, sosyal
düzeyleri, aile yapıları, etnik kökenleri, doğdukları ve yaşadıkları
çevreleri sosyolojik olarak değerlendirilmelidir. Terör örgütüne
katılmaya çeken/iten nedenler ele alınmalı ve bunları ortadan
kaldıracak politikalar/kont eylemler üretilmelidir.
2-Bölücü terör örgütüne katılanların ait olduğu bölgelerdeki
toplum kesimlerinin, yaşadığı sosyal çevreye, toprağına, ailesine,
işine, arkadaş çevresine ve Türkiye’nin bütününe aidiyet
duygusunu geliştirecek kapsamlı politikalar oluşturulmalıdır.
3-MIT, KKK, JGK, MGK ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün
elinde, bölücü terör ve Güneydoğu gerçeği ile ilgili oluşan
bilgi, analiz ve dokümanlar, tek merkezde (Terörle Mücadele
Üst Kurulu) değerlendirilmeli ve oluşturulacak politikalara
katkı sağlayacak sağlıklı bir altyapı hazırlanmalıdır.
4-İstanbul’da bulunan bir devlet üniversitesi bünyesinde,
Türkiye’nin Bölgesel Sorunlarını Araştırma Enstitüsü
kurulmalıdır. Bu enstitü bünyesinde, tarihçiler, sosyologlar,
psikologlar, siyasal psikiyatrlar, antropologlar, ekonomistler ve
terör uzmanları görev almalıdır. Öncelikli olarak Güneydoğu
gerçeğini ele alacak bu enstitü, bilimsel çalışmalar yapmalı,
raporlar hazırlamalı ve uygulanabilir, anlatılabilir ve kabul
edilebilir politikalar üretmelidir. TBMM bünyesinde kurulacak
bir komisyon da böyle bir çalışmaya destek verebilir.
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5-Siyasi partilerin bölücü terörü önleme ve Güneydoğu
gerçeği ile ilgili, faklı beklenti ve kaygılar nedeni ile farklı
politikalar ve öneriler ortaya konduğuna tanık oluyoruz. Zaman
zaman birbiri ile çelişen farklı politik söylemler, kamuoyunun da
olaylara yaklaşım biçimine etki etmektedir. Toplumda oluşan bu
görüş ayrılıkları, bazen sağduyulu yaklaşım ortaya konmasına da
engel olmaktadır. Konunun, Türkiye’nin ulusal sorunu olduğu
gerçeğinden hareketle, siyasi partilerden alınacak birer
temsilci ile oluşturulacak çalışma grubu ile ortak politikalar
oluşturmak için zemin hazırlamalıdır.
6-Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren sivil
toplum örgütleri ve yerel medya mensuplarından ortak
bir çalışma grubu oluşturulmalıdır. Bu grup devlet tarafından
sağlanacak fonlarla desteklenmeli ve belirli aralıklarla, Türkiye’nin
farklı bölgelerinde toplantılar yapmalıdır. Ağırlıklı olarak uzlaşı,
aidiyet ve empati duygularını geliştirmeye yönelik sosyal projeler
üzerinde çalışmalar yapacak olan bu grup, zaman zaman ortak
bildiriler yayınlamalıdır.
7-Millî Eğitim Bakanlığı ders kitaplarına, bölgesel,
kültürel ve etnik farklılıkların, birer zenginlik olarak
algılandığı, aidiyet ve empati duygularının beslendiği dersler/
konular ilave etmelidir. Pedagog ve çocuk psikiyatrlarından
alınacak öneri ve desteklerle dersler ve konular şekillendirilmelidir.
Milli Eğitim Bakanlığı’nca yeni atanan öğretmenler, gidecekleri
bölgelerin, tarih, kültür, sosyal yaşam, davranış biçimleri ve
sorunları ile ilgili hizmet içi eğitim verilerek hazırlanmalıdır.
8-Türkiye’nin bölgesel ve sektörel kalkınma haritası
çıkarılmalıdır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden başlanacak
olan çalışmayla, hangi bölgede hangi sektörlerin ne tür fırsat
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ve avantaja sahip olduğu, tüm ayrıntıları ile ele alınmalıdır.
TOBB ve üniversitelerden alınacak destekle oluşturulacak proje
haritalarına göre, yeni teşvikler düzenlenmelidir. Nüfus artışının
fazla olduğu, gelir dağılımında dezavantajlara sahip Güneydoğu
Anadolu Bölgesi için, pozitif ayrımcılık yapılmalı ve özel
teşvikler uygulanmalıdır.
9-Güneydoğu Anadolu Bölgesi için sosyal yaşam projesi
oluşturulmalıdır. Coğrafi açıdan uygun bir alanda oluşturulacak
projede, sinemalar, tiyatrolar, sosyal alanlar, alışveriş merkezleri,
kültür merkezleri, eğlence merkezleri, oteller… vs. olmalıdır.
Burada yatırım yapacak işadamlarına çok özel krediler, teşvikler,
vergi muafiyetleri getirilmelidir. Proje alanından satın alınacak
hizmet ve mallar için belirli bir dönem vergi muafiyeti getirilmeli
ve bu merkeze ulaşım kolaylığı sağlanmalıdır.
10-Güneydoğu Anadolu Ekonomik Kalkınma Projeleri:
•Türkiye, Güneydoğu Anadolu bölgesi için, özel ve özerk
projeler oluşturmalıdır. Bu projelerin finansman kaynaklarını,
IMF politikaları dışında sağlamalıdır. Oluşturulacak fon (örneğin
özelleştirmeden elde edilen 2 milyar dolarlık fon) bölgesel-sektörel
yatırım haritasına göre proje üretenlere kredi olarak verilmelidir.
Devlet bu krediyi faizsiz ve uzun vadeli olarak yatırımcıya vermeli
ve kendisi de ortak olmalıdır. Profesyonel bir yönetici ile işletmeye
katkı sağlamalı, verimliliği denetlemeli ve uygun bir zaman dilimi
içinde, ortaklıktan çıkarak, kredisini geri almalıdır.
•Akaryakıt, alkollü içecekler, sigara, çay ve şekerin Türkiye’ye
kaçak olarak sokulduğu önemli yerlerden biri de Güneydoğu
sınırımızdır. Kaçakçılığın önlenmesi için katî-gerçekçi önlemler
alınmalıdır. Güneydoğu sınırımızdan yapılan ticaretten elde edilen
gümrük gelirleri, belirli bir zaman dilimi için, bölgenin yatırım
165

Büyük Türkiye İçin

projeleri için fon (HABUR FONU) olmalıdır. Kaçakçılığın önüne
geçecek önlemler ile, sınırlı sayıda kesimin elde ettiği rant, devlet
eliyle bölgeye/tabana dağıtılacaktır.
11-Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde herhangi bir nedenle
yerleşim yerinden ayrılanlara, güvenli bir şekilde eve
dönmelerinin yolları açılmalıdır ve dönecek olanlara destek
sağlanmalıdır.
12-Güneydoğu Anadolu sınırımızda buluna mayınlı alanların
temizlenmesi süratle yapılmalı ve bu alanlardan ekonomik katma
değer üretecek projeler hayata geçirilmelidir.
13-Terör örgütünün, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
yaşayanların temsilcisi olamayacağı, teröristle bölge halkının kesin
olarak birbirinden ayrılması gereği hiçbir zaman unutulmamalıdır.
Bölge halkının kendini temsil etmesini istediği partiler,
demokrasi yoluyla siyasal sisteme entegre edilmelidir. (Bölücü/
ayrılıkçı söylemlerin, terörist ve terörizmi öven yaklaşımların
suç sayıldığı yeni bir yasal düzenleme yapılmalıdır.) Türkiye
milletvekilliği sisteminin getirilmesi, temsil beklentilerini
karşılayacak bir adım olarak kabul edilebilir. (Bölgede yaşayan kanı
liderlerinin düşüncelerine gereken önem verilmelidir.)
•••
Türkiye, Güneydoğu gerçeğini kendi anlamalı ve her gün yeni
boyutlar eklenen bu gerçeği, ötelememelidir. Mevcut sorunların
üzerine, özellikle dış dinamiklerin eklediği yeni paketler, sorunu daha
karmaşık ve içinden çıkılmaz noktalara taşımaktadır. Bu bakımdan
Türkiye, kendine ait sorunları, öneri dayatan dış dinamiklere
ihale etmeden, kendisi çözmelidir. Çözüm konusunda, samimî
ve kararlı olduğunu tüm Türk halkına anlatabilmek için özen
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göstermelidir. Çoklukta teklik ruhunun güçlenebilmesi, aidiyet
duygusunun tesisi ile gerçekleşecektir. Bu duygunun, «biz»
olarak, güçlü bir şekilde geleceğe taşınması ise, bu sorumluluğu
üstlenen siyaset adamlarının, zor, sabırlı, kararlı ve dikkatli adımları
atmasıyla gerçekleşecektir.
Terörizmle mücadele uzun ve zor bir uğraştır ve fedakarlık ister.
Bunun çözüm adresi siyaset kurumudur. Siyaset kurumu dışındaki
arayış çabaları, çözümcül olmayan palyatif tedbirler, AB’ye bağlanan
umutlar, sorunu orta ve uzun vadeli olarak daha da tırmandıracaktır.
Bugün AB bünyesinde bulunan kimi devletlerin, tarih boyunca
bir arada yaşamış toplumları çatıştırarak, kendine müdahaleçıkar alanları oluşturduğu gerçeği asla unutulmamalıdır.
Teröristle mücadele ise güvenlik birimlerinin sorumluluğudur.
Bu mücadele, son terörist silahını teslim edene kadar kararlılıkla
sürmelidir.
Çok iyi yönetilmesi gereken, riskli bir sürece girilmiştir.
Topyekûn mücadelede başarılı olunamaz ve 2007’yi stratejik
bir yıl olarak tarif eden terör örgütü çökertilemezse, ilkbaharda
daha ciddî sorunlarla karşılaşabiliriz.
www.turhancomez.com 16.10.2006
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SADDAM HÜSEYİN’İN İDAMI
Saddam Hüseyin’in Müslümanlar için kutsal bir gün olan
Kurban Bayramı’nda asılması, Irak’ta yeni bir dönemi başlattı.
Noel tatili için Teksas’ta bulunan ABD başkanı Bush, idamı
demokrasi sürecinde bir kilometre taşı olarak nitelese de, aslında
Irak halkı için, demokrasiye, insan haklarına, hukukun üstünlüne
olan inancı örseleyecek dramatik bir sürecin başlangıcıydı.
Saddam’ın Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesinde değil
de, ulusal bir mahkemede, üstelik eski rejimin mağduru yargıçlar
tarafından yargılanması süreçteki en önemli tartışmaydı. Dava
işgalin devam ettiği ve iç savaşın yaşandığı bir dönemde görülmüştü.
Saddam, davanın görüldüğü salondan defalarca dışarıya çıkarılmış,
devlet başkanı sıfatı ile talep ettiği dokunulmazlık hakkı geri
çevrilmiş, savunma avukatları öldürülmüştü. Mahkeme, Amerikan
Rejim Suçları İrtibat Bürosu tarafından şekillendirilmiş, yargılama
usulüne ilişkin yasa ise, Amerikan Koalisyon Geçici Yönetimi
tarafından hazırlanmıştı. Tüm bunlara bakıldığında anlaşılıyordu
ki, bu davada uluslararası hukukun meşru gücü yoktu.
İnfazın dini duyguların yoğunlaştığı bir bayram sabahına
tesadüf ettirilmesi, görüntülerin dünya kamuoyuna servis edilmesi
ise gerçek niyetlerin kodlarını ortaya koyuyordu. Saddam’ın Şiîler
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tarafından, Bağdat’ın Şiî bölgesi Kazımiye’de asılması, Şii-Sünni
gerginliğini ya da daha doğru bir tanımla savaşını alevlendirecekti.
Saddam’a infaz öncesi yapılan hakaretler ve sözlü saldırılar ise, Arap
onurunu tahrik edecek ve Arap milliyetçiliğini tırmandıracaktı. Bu
da ABD’nin Ortadoğu’da arzu ettiği (ya da arzu ediyor göründüğü)
demokratikleşme sürecini bilinmeyen bir geleceğe ötelemek
anlamına geliyordu.
Hollanda bir süre önce, korumakla görevli olduğu 8 bin
Boşnak’ın Sırplar tarafından öldürülmesine göz yuman askerlerine
altın madalya vermişti. Altın madalya verilmesi ile Saddam’ın
idamının bir ay ara ile gerçekleşmiş olması, aslında, dinler arası
diyalogun ya da medeniyetler arası ittifakın asla gerçekleşemeyecek
bir ütopya olduğunun da deliliydi.
Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in, 1980’li yılların
sonunda İranlılarla işbirliği yapmakla suçladığı Kürtleri hedef alan
ve on binlerce kişinin öldüğü Enfal Operasyonu nedeniyle soykırım
suçundan yargılandığı dâvâ sonuçlanmamıştı. Yine, 1988’de
Halepçe köyündeki Kürtlere yönelik zehirli gaz saldırısı suçlamaları
da dâvâya dâhil edilmemişti. Belki her iki dâvâ sonuçlansa, kimyasal
silahları Irak’a veren güçler ortaya çıkacak, yeni tartışmalar
başlayacaktı. Her iki dâvâda da tarafların Kürt olması önemli bir
ayrıntıydı. Eğer idam kararı bu dâvâlar nedeniyle alınsa, belki de
Sünni Araplarla Kürtler arasındaki gerginlik tırmanacak ve iç savaş
boyut değiştirecekti. Bu da 2007 sonunda yapılması planlanan
Kerkük referandumu için oldukça büyük bir riskti.
Kuveyt’in işgali nedeniyle Saddam’ın savaş suçu işlediğini
savunan ABD, her nedense, bu dâvânın görülmesi için aceleci
davranmamıştı. Kuveyt’in işgali davası belki de uluslararası
hukukun meşru gücünün hâkim olduğu bir mahkemede görülse,
o döneme dair pek çok gerçek gün yüzüne çıkacaktı.
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Bağdat’ın 60 kilometre kuzeyindeki Duceyl Kasabası’na
aşiret liderleri ile görüşmeye giden Saddam’a halkın arasından
ateş açılmış ve olay yerine gelen Irak ordu helikopterleri de halkın
üzerine ateş açmıştı. Açılan ateş ve sonrasında görülen davalarda
verilen idam kararları ile 148 kişi hayatını kaybetmişti. Saddam
işte bu dâvâdan idama mahkum olmuştu.
İsnat edilen diğer suçların yanında çok daha hafif kabul
edilebilecek bu suç nedeniyle verilmiş olan idam kararı bir anlamda
stratejik bir sürece de işaret ediyordu.
• Zaten var olan Sünni-Şii çatışması artık bir iç savaşa
dönüşecekti.
• Sünnîlerin gücü bu iç savaşta kırılacak ve Kerkük referandumu
sonrasında çıkması muhtemel Sünni Arap-Kürt çatışmasının
önüne geçilecekti.
• Mukteda Sadr’ın adamlarının gerçekleştirdiği infazın
ayrıntılarının kamuoyuna sızdırılması ile de Şiîler içinde ABD
karşıtlığını silahlı boyuta taşıyan Sadr grubu tasfiye edilecekti.
• Diğer davalarla ilgili gerçekler hiçbir zaman öğrenilemeyecek,
sırlar Saddam ile birlikte tarih olacaktı.
Yakın tarihin bu en önemli infazı ile Ortadoğu yeni bir sürece
girmişti. Kuzey Irak’ın bağımsızlığına bir adım daha atılmış,
muhtemel engeller bu stratejik infazla tasfiye edilmişti. Belki
de tarih, bu infazı Kerkük’le ilgili en önemli dönemeç olarak
hatırlayacak.
www.turhancomez.net 07.01.2007
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RALSTON’UN MESAJLARI…
• “Eylül başından beri görevdeyiz. Her şeyi yapıyoruz. Bazı
başarılar elde ettik ama hâlâ yapamadıklarımız var.”
• “Irak Başbakanı’ndan PKK’nın terörist organizasyon
olduğunu ilan etmesini bekledik ama bunu başaramadık. Ancak,
PKK’ya Irak topraklarını kullandırtmayacaklarını söylemesi
olumluydu.”
• “PKK’nın ofislerini kapatmak için çalıştık. Bazıları kapandı.
Bunların kontrolünü ABD askerleri yaptı. Ancak ofislerin bir kısmı
siyasî parti adı altında mahkeme kararı ile tekrar açıldı.”
• “Kuzey Irak’ta ekonomik gelişme iyi. Burada 120 Türk
inşaat şirketi var. Otel, yol, ev inşaatı yapıyorlar. Kuzeydeki
bölgesel otorite ile çalışıyoruz.” Kendilerine: «3500 terörist için,
bu ekonomik gelişmeyi riske atmayın.» dedim. Kürtlerle işbirliği
ümidi var ama yeterli değil.
• “Mahmur Kampı’nı ziyaret ettim. Mülteci kampı göreceğimi
sandım, ama bir şehirle karşılaştım. Mahmur şehrinin belediye
başkanı aynı zamanda kampın da Belediye Başkanı. Kampa 17
Ocak’ta bir operasyon düzenlendi. Bunun şov amaçlı yapıldığı
söylendi. Ama General Başer ve ben operasyonun bu tarihte
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olacağını Aralık ayında konuşmuştuk. Yani Dışişleri Bakan
Yardımcısı Burns’ün Türkiye ziyareti ile bir ilgisi yok. Kampta şu
an PKK’lı yok. Belki de operasyon öncesi haber aldılar ve kamptan
ayrıldılar. Ama kamp artık ABD askerleri tarafından korunuyor,
bundan sonra geri dönemezler. Kampta 11.500 kişi yaşıyor.
6.000 kadar çocuk var. Geri kalanın çoğu kadın. Çocuklar kampa
400 metre mesafede top mermileri bulmuşlar. Askerlerimiz
onları patlattı. Kampta kalanların çoğu Türkiye’ye dönmek
istiyor. Türkiye, Irak ve BM arasında bir anlaşma var. Bakan Gül
ile görüşeceğim ve neyi garanti edeceğini soracağım. 6000 işsiz
gencin Türkiye’ye gelmesi ne kazandırır? Bana göre iyi olur. Çünkü
bu PKK’ya katılmalarından daha iyi. Bu çocukların PKK tarafından
kandırılmaları çok kolay. Bunların Türk vatandaşlığına dönmeleri,
terörist olmalarının engeller.”
• “General Başer ve ben, terörizmle mücadele, suçluların iadesi
ve askeri tedbirleri konuşuyoruz. Askerî seçenek de dahil, tüm
opsiyonlar masada. Türkiye egemen bir ülke. Kendi kararlarını
kendi verir. Türkiye’nin Irak’ı işgaline gerek kalmayacak bir çözüm
bulmalıyız.”
• “ABD, PKK’nın finansmanını kesmek için, AB ülkelerine
heyet gönderdi. PKK, Almanya, Belçika ve Hollanda’da rahat
hareket ediyor. Sadece terörist oldukları için değil, uyuşturucu ve
kara para trafiğinden dolayı da yakalanmalarını teşvik ediyoruz.”
• “ABD’deki karar vericiler, Türkiye’nin sınır güvenliğinin
önemini anlamaya başladılar. Karar vericiler düzeyinde mesafe
alıyoruz. Geçmişte Barzani ve Talabani ile çalıştınız. Türkiye,
bazı konularda Barzani ile işbirliğine girebilir mi? Barzani’nin
dünyadaki en iyi dostu Türkiye’dir. Türkiye’nin de bölgedeki en iyi
dostu Kuzey Irak’tır. Türk müteahhitler, Kuzey Irak’ta muhteşem
işler yapıyorlar. Her iki tarafta artan ekonomik bağlar, acaba siyasi
olarak da işe yarar mı?”
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• “Kerkük konusunda bir şey söylemeyeceğim. Ancak,
Türkiye, Kerkük konusunda, Irak ile özel, basına, kamuoyuna
kapalı diyaloga geçmeli.”
• “Türk halkının kendilerini oyaladığımızı düşünmesini
anlayışla karşılıyorum. ABD sizi oyalamıyor. Oyaladığını
hissedersem, bunun parçası olmam, istifa ederim.”
Bu mesajlar iki gün önce terörle mücadele koordinatörü
Ralston tarafından, ABD Büyükelçisi Wilson’un rezidansında
verildi. Masanın bir yanında Ralston, Başer ve Wilson vardı. Bizim
tarafta ise, AK Parti’den ben ve Mehmet Dülger, CHP’den de Onur
Öymen ve Esat Canan vardı.
5. ayını dolduran koordinatörlüğün aldığı mesafe işte bu.
•••
Oysa 5 aylık bir çalışma sonrasında neler konuşulmazdı ki?
• Mahmur Kampı’nı Türk yetkilerle birlikte denetledik ve TC
pasaportu olanları iade ettik.
• Kuzey Irak’ta PKK’ya ve sivil uzantılarına ait tüm ofisleri
kapattık. Türk yetkililerle denetimi birlikte yapıyoruz.
• Barzani ve Talabani’ye, PKK ile temas sağlamamaları,
teröristlere destek olmamaları konusunda ikazda bulunduk.
• PKK teröristlerinin faaliyet gösterdiği alanların tamamı ABD
askerleri tarafından çevrilmiş durumda. Lojistik yolları kesildi.
Terörist organizasyona bundan böyle para, silah, mühimmat ve
gıda transferi yapılamayacak.
• Terörist organizasyonun tüm iletişim ağı çökertildi. 		
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Telsiz, telefon, internet iletişim imkanları artık yok.
Televizyon yayınlarının kesilmesi için de elektronik karartma
uyguluyoruz.
• Türk istihbaratı ile sürekli iletişim halindeyiz. Bilgi
paylaşıyoruz. PKK’nın Afganistan’dan başlayıp Avrupa’ya kadar
uzanan uyuşturucu trafiğini önleyeceğiz.
• PKK’ya destek olmamaları konusunda Avrupalı
müttefiklerimize baskıları arttırdık. Özellikle para kaynakları
konusunda daha aktif bilgi paylaşımı gerçekleştireceğiz.
• Türkiye’nin sınır güvenliği için, ortak önlem alıyoruz. Sınır
geçişlerinin önlenebilmesi için Türk askerlerine güneyde kontrol
noktaları oluşturduk.
• Türkiye’nin istemiş olduğu terör örgütü liderlerini teslim
ettik. Örgüt üyelerine teslim olmaları için süre verdik. Aksi
hâlde Türkiye ile ortak operasyon yapacağız ve tüm militanları
yakalayacağız.
• Tüm bu önlemlerden sonuç alınamazsa, NATO’nun 5.
maddesinin çalıştırılması için Türkiye’ye destek olacağız.
Bunların hiçbiri söylenmedi, yapılmadı…
Yoksa Türk milletinin acıları, umutları, duyguları, beklentileri
mi koordine ediliyor?
Ya da adım adım gelen sözde Kürdistan ve onun temsilcileri
ile resmi temasların, diyalogların zeminleri mi oluşturuluyor?
Kararı siz verin…
Forum Diplomatik 01.02.2007
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TÜRK SEMALARINA METAL ÇUVAL MI?
24 Mayıs Perşembe günü, ABD’ye ait iki adet F 16 uçağı,
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Hakkâri yakınlarında, Türkiye
hava sahasını dört dakika süreyle ihlal etti.
İhlal, askerlerimizin yoğun olarak bulunduğu sınır
bölgemizde gerçekleşti.
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Wilson; «Bu konuyu inceledik
ve pilot hatası olduğunu belirledik. Pilot, uçuş sırasında
Irak’ın kuzey kısmında, sınırın yerini yanlış anlamış. Konuyu
araştırdık. Biz konuyu kapanmış sayıyoruz.» diyerek olayı bir
anlamda hafife aldı ya da yok saydı.
• Buna pilot hatası demek mümkün değil. Çünkü ortada
pilot değil, pilotlar var.
• F 16 uçaklarının 4 dakikada kat edeceği mesafe AnkaraEskişehir arasındaki mesafe kadar. İki adet, her türlü teknik
donanıma sahip F 16’nın, bu kadar mesafeyi (80 kilometre
yarıçaplı bir yarım daire çizerek) fark etmeden uçtuğuna
inanmaksa, herhâlde fazlasıyla safdillik olur.
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Bu bir hata değilse (ki değil), sınır ihlali neden yapıldı?
• Sınır ötesi operasyon yapmaya hazırlanan Türk Silahlı
Kuvvetleri’ne ve Türkiye’ye mesaj vermek için mi?
• Sınırda bulunan askerlerimizin daha yakından
görüntülerini almak için mi?
İkisi de mümkün ve doğru.
Ama bana göre, gerçek amaç başka.
• Celal Talabani'nin oğlu Kubad Talabani, ABD Senatosu
Dış İlişkiler Komitesi’nin bir oturumunda geçtiğimiz aylarda
yaptığı konuşmada; «Kürt bölgesinin korunacağına dair
garanti istiyoruz.» demişti. ABD, yaptığı sınır ihlali ile bir bakıma;
«Sizi koruyacak gücümüz var. Merak etmeyin, bu konuda
kararlıyız.» demek istedi.
Benim önemsediğim asıl ayrıntı ise, açıklamada, kullanılan;
«pilot sınırın yerini yanlış anlamış» ifadesi.
Bu ifadenin, olayı basite almanın, muhatabı küçümsemenin
ötesinde ne mânâsı olabilir diye epey kafa yordum.
Iraklı Kürtlerin mesajı nasıl algıladığını araştırdım.
İnternet sitelerinde, karşıma bakın hangi yazılar çıktı?
• ABD, Kürdistan’ın bir parçasının özgürleşmesine
öncülük etmiştir.
• Sınırların çizildiği ülkenin sahibi Kürtler (!) içerisinde
yapılacak bir kamuoyu yoklamasında, nüfusun % 90-95’lere varan
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bir çoğunluğu, ABD tarafından yapılan «sınır ihlallerini» gayet
olumlu karşılar ve cân-ı gönülden bu sınırların, ABD tarafından
ihlal edilmesi iznini verir.
• Türklerin sınır dedikleri şey tamamen geçersizdir.
Kürdistan, halkı Türk, İran, Irak ve Suriye sınırlarının
kaldırılması iznini ABD’ye vermiştir.
İşte Türk hava sahasının başına geçirilmek istenen metal
çuval ile Iraklı Kürtlerin aldığı mesaj bu. «Kürt kökenli nüfusun
yaşadığı İran, Irak, Suriye ve Türkiye arasındaki sınırlar,
gerçekçi değil!»
Derin kodları çözüldüğünde, Türkiye’de öfke ile
karşılanan bu tavrın, Kürtler nezdindeki karşılığı işte bu.
Şimdi geri dönüp bir bakalım…
• ABD istedi diye, bizimle hiç ilgisi olmayan Kore Savaşı’na
katıldık ve şehitler verdik. (Şehitlerden biri de benim akrabam.)
• ABD istedi diye, BM Barış Gücü adı altında askerimizi
Somali’ye gönderdik.
• ABD istedi diye, 11 Eylül saldırılarının ardından askerimizi
Afganistan’a gönderdik.
• ABD istedi diye, İsrail’in güvenliğini sağlamak için
askerimizi (ABD kendi askerlerini gönderemediği hâlde) Lübnan’a
gönderdik.
Peki karşılığında ne yapıldı?
•

Kıbrıs Türkü’nü, Rum çetelerin katliamından korumak
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için çıkartma yapmaya niyetlendik, ABD başkanı Johnson’un
sert ve kaba mektubu ile karşılaştık.
•

Kıbrıs’ta katliamlar dayanılmaz olunca, Barış Harekâtı

yaptık, ardından ABD’nin silâh ambargosu ile karşılaştık.
•

Çekiç Güç’e destek verdik, sözde Kürdistan’ın sınırlarını

çizdirdik.
• «40 bin canımıza mal olmuş, bölücü terör örgütü, senin
işgal ettiğin topraklardan besleniyor, orada yaşıyor.» dedik,
ciddî ve ortak tavır yerine, emekli bir generalle oyalandık.
•

ABD Deniz Kuvvetleri tarafından tatbikat esnasında

füze ile vurulan Muavenet Muhribi’ni ve Süleymaniye’de Türk
askerinin başına çuval geçirilerek taciz edilmesini ise, bunlardan
ayrı tutuyorum.
Sevgili okuyucularım…
Sınır ihlali, Türk semalarına bir metal çuval geçirme
girişimidir. Bunun başka yorumu olamaz.
ABD ile aramızdaki ilişkinin, amir-memur düzeyinden,
iki eşit statülü devlet ve karşılıklı çıkar ilişkileri boyutuna
taşınmasının zamanı gelmiştir.
Bu itibarla;
•

Habur Sınır Kapısı, derhâl kapatılmalıdır ve Ovaköy

kapısı açılana kadar kapalı tutulmalıdır.
•
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ve ABD özür dileyinceye kadar kalkış izni verilmemelidir.
•

Kuzey Irak’a verilen elektrik kesilmelidir.

Bunu yapacak güç ve kudrete sahibiz.
Bugün bunu yapamazsak, bir daha olursa düşünürüz
dersek, inanın daha çok çuval geçirirler bize…
www.haberturk.com 30.05.2007
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İNCİRLİK ÜSSÜ’NDE SÜRE KARŞILIKSIZ UZATILMAMALI…
İncirlik Üssü, 1954’te, Türkiye’de bulunan Amerikan yardım
personeline, «NATO kuvvetlerinin statüsü antlaşmasının
tatbik edileceğine dair antlaşma» çerçevesinde kuruldu.
Üssün kullanım gerekçesi, zaman içinde «yasal açıdan» değişse
de, 1954’ten beri hep ABD’liler tarafından kullandı.
ABD, 23 Haziran 2003 tarihinden bu yana, İncirlik üssünü
«BM Güvenlik Konseyi’nin Irak ve Afganistan konusunda
aldığı kararlar çerçevesinde» kullanıyor.
Irak’taki ABD güçlerinin ihtiyacı olan hava kargosunun %
60’ı İncirlik Üssü’nden ulaştırılıyor. C-17’lerle gerçekleştirilen
bu taşıma, ABD’ye her yıl, 160 milyon dolarlık bir tasarruf
sağlıyor.
Yine Ocak ayı başında sağlanan bir mutabakat ile, ABD
F-16 filolarını, eğitim için burada konuşlandırılıyor. (1991
yılından beri, Irak’ta 36. paralelin kuzeyinde uçuşa yasak bölgeyi
denetlemek için görev yapan bu filo, 1 Mart tezkeresinin reddinden
sonra ayrılmak zorunda kalmıştı.)
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İncirlik, Ortadoğu başta olmak üzere, ABD’nin Karadeniz,
Kafkaslar ve Orta Asya’daki çıkarları için stratejik öneme ve
değere sahip.
BM sözleşmesini resmen kabul etmiş olan Türkiye, bugüne
kadar, Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararlar çerçevesinde, «yeni
bir parlamento onayına gerek duymadan», üssün kullanımına,
Bakanlar Kurulu kararıyla onay verdi.
Bakanlar Kurulu’nun İncirlik kararnameleri «1 yıllık» olarak
belirlendiğinden, her yıl bu kararnamenin yenilenmesi
gerekiyor.
Üssün, 23 Haziran 2007 tarihinden sonraki kullanımı
için, Bakanlar Kurulu yeni bir karar alacak.
Bölücü terör örgütü PKK’nın, terörist saldırılarını
artırdığı son dönemde, Irak’ın kuzeyindeki varlığının,
bu coğrafyada yaşayan aşiretlerce ve yabancı odaklarca
müsamaha ile karşılandığı ve desteklendiği biliniyor.
Irak’ı işgal eden ABD’nin sorumluluk alanında bulunan bu
coğrafyadan, kendisine yönelmiş olan bu tehdit için, Türkiye,
taleplerini daha açık bir dille ifade etmeli ve buna dair
yaptırımlar uygulamalıdır.
Bu bakımdan:
• 23 Haziran 2007 tarihi itibarı ile İncirlik Üssü ile ilgili
alınacak karar, TBMM’de görüşülmelidir.
• İncirlik Üssü’nün kullanımı ile ilgili verilecek yeni izinle
birlikte, ABD’den açık ve süreli talepler ortaya konmalıdır.
Bu talepler şöyle sıralanabilir:
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• Uluslararası medya kuruluşları ile basın toplantıları yapan
ve Irak’ın kuzeyindeki hem yerel hem de ABD’li otoriteler
tarafından yerleri bilinen PKK’nın lider kadroları Türkiye’ye
teslim edilmelidir.
• ABD, Irak’ın kuzeyindeki yerel Kürt otoritelerin
liderlerine, PKK’nın hamiliğini yapmamaları ve Türkiye’nin
verdiği terörle mücadeleye destek olmaları konusunda yaptırım
uygulamalıdır.
• Irak’ın kuzeyinde yaşam alanı bulan 4000 civarındaki
teröristin, kamplarına giden yollar kesilmeli, lojistik
destekleri (gıda, mühimmat, silah vs.) engellenmeli ve
bunların denetimini, Türk yetkililer nezaretinde ABD askerleri
tarafından yapılmalıdır.
• Bölücü terör örgütü PKK’nın tüm iletişimleri (GSM,
telsiz, telefon, internet) engellenmeli, bulundukları bölgeye
yapılan radyo ve televizyon yayınları elektronik karartma ile
kesilmelidir. Bununla ilgili yapılacak teknik çalışmalara ABD tam
destek vermelidir.
• Bölücü terör örgütü PKK ve uzantıları ile ilgili istihbarî
bilgilerin paylaşımı zamanında, tam ve doğru olarak
yapılamalıdır ve ABD bu konuda Türkiye’ye tam destek
vermelidir.
• Türkiye’nin Irak sınırının güvenliği için, Irak tarafında
bazı karakolların ve kontrol noktalarının kurulması önemlidir.
ABD bu konuda Türkiye’ye tam destek olmalıdır.
• PKK’nın para transferlerinin önüne geçilmesi için,
ABD üzerine düşeni yapmalıdır.
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• Bölücü terör örgütü PKK’yı hâlâ, terörist örgüt olarak
kabul etmeyen Irak Hükümeti’ne, ABD gerekli yaptırımı
uygulamalı ve bu kararı almasını sağlamalıdır.
• Irak sınırından itibaren 75 km’lik bir güvenlik bölgesi
oluşturulmalı. (Bu, Irak sınırının belirlendiği 1926 Ankara
Anlaşması ile de öngörülmüştü) ve bu bölgede Türk Silahlı
Kuvvetleri’ne ait uçaklara, 24 saat uçuş hakkı verilmelidir.
•

Kerkük referandumu ertelenmelidir.

Türkiye, İncirlik Üssü’nün kullanımının uzatılması ile ilgili
süreçte, ABD’ye bu talepleri iletmeli ve olumlu yanıt aldığı takdirde,
kullanım süresi uzatılmalıdır.
Bu yapılmadığı takdirde, Türkiye’nin terörle mücadelede
girdiği riskli dönemde zorlukları artacak ve ABD ile olan
(stratejik müttefiklik!) ilişki, geçmişte olduğu gibi âmirmemur düzeyinde devam edecektir.
Bunu bugün öngöremeyen ve gerekli adımları atamayan
siyasî otorite, tarih önünde sorgulanacak ve Türk milleti de
ne yazık ki, ağır bedeller ödeyecektir.
İki ABD uçağının sınırımızı ihlal ettiği için ABD’ye
verdiğimiz notanın ciddiyetini, İncirlik Üssü’nün iznini
uzatan kararnamede de görmek istiyoruz…
www.haberturk.com 14.06.2007
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ÖZGÜVEN SORUNU…
2004 yılında, Musul’da şehit edilen emniyet mensuplarımızla
ilgili mecliste bir basın toplantısı düzenlemiş ve işgalci ABD’yi
sert bir dille eleştirmiştim…
Çok geçmeden, ABD Büyükelçiliği’nde görevli bir müsteşar
görüşme talep etti.
Geldiğinde lâfı hiç dolaştırmadan konuya girdi ve yaptığım
açıklamadan, Washington’un büyük bir rahatsızlık
duyduğunu söyledi.
Hükümetin bu konuda ABD’yi rahatsız edecek bir tepkisinin
olmadığını, hattâ Genelkurmay Başkanı Sayın Hilmi
ÖZKÖK’ün, şehitlerin cenazelerinin naklinde gösterdiği
kolaylık nedeni ile ABD’ye bir teşekkür mektubu yazdığını
söyledi. (Bir yanlışlık varsa, zamanın hükümete bağlı Genelkurmay
Başkanı Sayın ÖZKÖK sanırım bunu düzeltecektir!)
Kendisine, «ABD’li bir kongre üyesinin yaptığı şahsî
açıklama nedeni ile Türk Büyükelçiliği’nden bir diplomat
gelse ve uyarıda bulunsa bunu doğal karşılar mısınız?» diye
sordum ve ardından görüşmenin bittiğini söyledim…
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•••
Bunu neden anlattım?
Birkaç gündür, bir senaryo tartışmasıdır gidiyor.
Meclis Başkanı’ndan, Başbakan’a, Dışişleri Bakanı’ndan,
Hükümet sözcüsüne, sokaktaki vatandaştan, gazete manşetlerine,
herkes dehşet senaryosundan bahsediyor.
Nasıl olur da, bir düşünce kuruluşu, ortaya attığı paranoid
senaryolarla koskoca bir ülkenin gündemini teslim alır?
• Küresel güçlerin psikolojik operasyonlarının arka bahçesi
hâline gelmiş bir ülkeyseniz,
• Hollywood kültürü hayatınızın her evresinde derin izler
bıraktıysa,
Elbette teslim alır…
• Özgüvenden yoksunsanız, ülkeyi realitelerle değil de
sanrılarla yönetmeye çalışırsanız,
Elbette teslim alır.
•••
Göremediğimiz şu…
Amerika, artık eski Amerika değil…
Bunu, Sovyetlerin dağıldığı dönemi okuyamadığımız gibi
okuyamaz ve atlarsak, büyük yanlış yaparız.
Neden eski Amerika değil?
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1950-1990 yılları arasında iki kutuplu bir dünya ve gerginliğe
dayalı caydırıcı bir denge stratejisi vardı (Soğuk Savaş dönemi).
1990’dan sonra ABD’nin tartışılmaz bir hegemonyası
başladı.
Bu hegemonyayı, biçimlendirici bir güç olarak kullanmak
istedi, yani dünyayı yeniden dizayn etmeye kalktı.
Güç sarhoşu neo-conlar öyle açıldılar ki, öyle hatalar yaptılar
ki, artık ne yaparlarsa yapsınlar düzeltme şansları, geri dönüş
şansları yok.
İşte bu nedenle,
2015’li yıllardan sonra dünyanın
yeniden uygar (çok kutuplu) bir denge düzlemine oturacağı
hesaplanıyor.
Tabiî ABD’nin, ciddî itibar ve güç kaybıyla birlikte.
ABD’nin bugün dünya arenasındaki genel durumuna bir
bakalım:
• Arka bahçesi Lâtin Amerika’yı tamamen kaybetti. Artık
güneyde, ABD politikalarına boyun eğmeyen, dik duruşlu liderler
hâkim.
• Belarus, Ukrayna ve Gürcistan’da, renkli devrimler işe
yaramadı, ABD’nin istediği neticeyi vermedi.
• Orta Asya’da önemli merkezlerden biri olan Özbekistan’a
sözünü geçiremedi ve üslerini koruyamadı. Kırgızistan’da istediğini
yaptıramadı.
• Filistin’de Hamas’ın direncini kıramadı ve istediği düzeni
kuramadı.
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• İsrail-Hizbullah savaşını, Hizbullah kazandı ve (BM barış
gücü operasyonunu saymazsak) ABD’nin istediği olmadı.
• Irak kan gölü. Kuzeyi dışında, ABD tam bir batakta. Bırakın
Bağdat’ı, Kerkük’te bile, ABD askerleri sokaklarda dolaşamaz hâle
geldi. Büyük Orta Doğu Projesi’nin ham bir hayal ve ABD’nin kendi
çıkarlarının projesi olduğu açıkça ortaya çıktı ve artık gerçekleşme
şansı yok.
• Kuzey Kore’nin nükleer
kullanamadı, sözünü dinletemedi.

programında

inisiyatif

• İran’ın nükleer programında ise, kendi arzu ettiği hiçbir
neticeyi alamadı, yaptırım uygulatamadı.
• Karadeniz’de (NATO üzerinden) söz sahibi olma
politikalarından sonuç alamadı.
Bir de ekonomik boyutu var.
• Ekonomistlerin yaptığı projeksiyona göre, 2020 yılında
Çin’in satın alma gücü ABD’yi geçecek. (2020 yılında, Çin’in SGPGSYH’si 57 trilyon 706,1 milyar dolar, ABD’nin 31 trilyon 799,1
milyar dolar olacağı hesaplanıyor.)
• Çin’le (Lâtin Amerika’daki en önemli rakibi) Brezilya
arasındaki ticaret hacmi, son dört yılda dört kat arttı.
• ABD büyümesinin hızı (Çin’deki hızlı büyümenin aksine)
giderek düşüyor. Merkez Bankası’nın faizleri yükseliyor.
• ABD’nin dış borcu giderek artıyor. Bunun da en büyük
alıcısı Çin.
Bu manzaraya baktığınızda, görülüyor ki, hakkında dehşet
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senaryoları kurgulanması gereken ülke ABD.
Şimdi Türkiye’deki stratejik araştırma kuruluşlarına düşen, ABD ile ilgili yüz tane senaryo üretmek ve projeksiyonlar yapmak.

Sevgili Okuyucularım…
•

Artık şu özgüven sorunumuzu aşalım…

• Kendimizi küçümsemekten ve bize biçilen rolleri
oynamaktan vazgeçelim.
•

Ne olduğumuzun farkına varalım…

• Birilerinin elimizden tutup, bilmediğimiz yerlere bizi
savurmasına izin vermeyelim…
•

Geleceğimizi kendimiz planlayalım.

•

Kendi oyunumuzu kendimiz kurgulayalım.

Unutmayalım ki, biz kendimizi maraba gibi görmekten
vazgeçmezsek, gelen geçen bize efendilik taslar…
www.haberturk.com 19.06.20007
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BİR AVUÇ HAİN
1984 yılında yaşanan kanlı Şemdinli ve Eruh baskınları ile Türkiye; bölücü terörün korkunç yüzüyle tanıştı. O günlerde, rahmetli Özal,
bu eylemi yapanlar için bir avuç hain tanımlamasını kullanmıştı.
Küçümsenen ve kodları çözülemeyen bu eylemlerin maliyeti ise yıllar içinde çok ağır oldu.
Bir avuç hainin 20 yıllık Türkiye bilançosu; 30 000 can ve 100
milyar dolar paraydı.
Bu, ölçülebilen ve okunabilen bir fatura. Oysa; sürecin başımıza bela ettiği gerçek fatura bambaşka.
Asıl faturayı gazete haberlerinden okuyalım ve deşifresini birlikte yapalım;
 21-28 Mart tarihleri arasında yedi günlük bir sözde ulusal
kahramanlık haftası ilan edildi ve öldürülen PKK militanları
için anma törenleri düzenlendi. Silopi ve Mardin’de düzenlenen
törenlerde Öcalan’ın ve öldürülen PKK militanlarının posterleri taşındı, sloganlar atıldı.
 Almanya’dan gelen PKK sempatizanı 25 kişi, İstanbul’da
bazı sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek, halaylar eşliğinde
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Diyarbakır’a hareket etti. Amaçları, PKK’ya operasyon yapan Türk
Silahlı Kuvvetleri’ne karşı bedenlerini siper etmek ve sözde
canlı kalkan olmak.
 Operasyonlarda öldürülen PKK militanları için düzenlenen
cenaze törenlerine binlerce kişi katıldı. Yürüyüş yapan kalabalık
terör örgütü lehine sloganlar attı. DEHAP’lı belediye başkanları
ise, bu törenler için araç tahsis ederek, katılanlara yardım etti. Törenlere, parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve belediye başkanları katılarak, teröristlerin ailelerine başsağlığı dilediler.
 Terör örgütü lideri Öcalan, İmralı’dan yeni politikaları
hakkında talimatlar yağdırıyor. Örgüt dergilerinde makaleler yayınlatan bölücübaşının görüşme notları en ince ayrıntısına kadar
internet sitelerinde yayınlanıyor. Bir anlamda örgütünü yönetiyor.
Bunu nasıl yaptığı sorulduğunda ise, çaresizce, «avukatları aracılığı» ile cevabı veriliyor. Bir suçlunun avukatları ile görüşme hakkının, sadece hukukî konularda sınırlı kalması gereği tartışılmıyor ve
bununla ilgili önlemler AB baskısından korkularak alınamıyor.
 Yurt genelinde düzenlenen Nevruz kutlamaları bölücü gösteriye dönüştü. Birçok ilde PKK’nın sözde bayrakları ve liderinin posterleri taşındı. Sözde Kürdistan haritasının da taşındığı gösterilerde,
Zana, bebek katilinin ablasının elini öperek sözde bazı mesajlar verdi.
 Bölücübaşı Öcalan’ın 56. doğum günü, Adana’da Seyhan
Nehri’ne karanfiller atılarak kutlandı. Diyarbakır ve Urfa’da ise,
binlerce barış fidanı dikilerek Öcalan adına hatıra ormanı oluşturuldu. Halaylar eşliğinde kutlanan doğum günü etkinliklerine
DEHAP’lı belediyeler de destek verdi.
 Bazı DEHAP’lı belediyeler devletin kendilerine gönderdiği
yardım paraları ile öldürülen PKK militanları için sözde şehitlikler oluşturuyor ve bölge halkının ziyaret etmesi için teşvik ediyor.
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 Çok sayıda yabancı diplomat ve bakan Ankara ziyaretinin
hemen ardından soluğu Diyarbakır’da alıyor. Belediye Başkanı Aydemir de her fırsatta Türkiye’nin ve Diyarbakır’ın Avrupa Birliği
ile entegrasyonunda herkesten katkı ve destek beklediğini söyleyerek, mesajlarını iletiyor.
Ankara’nın âcilen okuyarak uzun vâdeli bir dizi gerçekçi çözüm ortaya koyması gereken tablo bu.
Psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve stratejik, tüm boyutlarıyla deşifresinin yapılması ve tedbir alınması gerekiyor.
Bu manzaranın oluşturduğu kamusal-kitlesel hassasiyet
de, çok iyi görülmeli. Türkiye’nin her köşesinden gelen irili-ufaklı gerginlik atmosferleri de çok iyi irdelenmeli ve madalyonun öbür
yüzüne de çok iyi bakılmalı.
Hassasiyetlerin temel nedeni, yukarıdaki haberlerin, Türk
insanının ruhunda açtığı derin ve fark edilmeyen yaralardır. Reaktif davranışları doğuransa, devlet otoritesinden beklenenlerin
gerçekleşmediği inancıdır.
Derinleşen bu yaraya çare olacak açılımlar bulunamazsa, sorun daha da içinden çıkılamaz hal alacaktır.
 Provokasyonlara gelmeyin!» türünden açıklamalarla bu
olaylara çözüm bulmak, sadece polisiye tedbirlerle günü kurtarmaya çalışmak, yarınlar için faturayı daha da kabartacaktır.
Öcalan’ın yeniden yargılanma sürecini düşünmek bile istemiyorum. 30.000 şehidin henüz kanı kurumamışken, böyle bir sürecin, Türkiye’de açacağı derin tahribatı bugünden okuyamamak,
büyük bir aymazlık olur.
Akşam Gazetesi 13.04.2005
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KÜRT SORUNU, KİMİN SORUNU?
Türkiye son günlerde Kürt sorununa kilitlendi.
Bu yeni söylemle ilgili çok şey konuşuldu, ancak hâlâ ne kastedildiği tam olarak anlaşılabilmiş değil.
Acaba Kürtlerin sorunları mı ifade edildi?
Yoksa sorunu olan Kürtlerden mi bahsedildi?
Ya da sorun olan Kürtler mi ifade edilmek istendi?
Bunlardan hangisinin doğru olduğunu zaman gösterecek.
Ama bir gerçek var ki, bu kavramın tartışmaya açılması beraberinde yeni siyasal gelişmeleri tetikleyecek.
•••
Peki, bu kavram tartışması gerçekte ne zaman başladı?
05.01.2005 tarihinde İmralı’da görüşme yapan avukatlar,
Öcalan’a hitaben bakın ne diyor:
“Sizin on maddelik çözüme ilişkin perspektifinizin bütün Avrupa
Devlet Başkanları’na ve Avrupa Parlamentosu’na gönderildiği, önemli
bir duyarlılık yaratıldığı, Avrupa Parlamentosu’nun raporunda bunla192
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rın büyük bir kısmının yer aldığını, ancak Avrupa Konseyi’nin raporunda direkt Kürt sorununa ilişkin net bir belirlemenin olmadığını, ama
kapalı kapılar ardında bu sorunun tartışıldığını belirtiyorlar.”
23.02.2005 tarihinde görüşmeye gelen avukatlara ise, Öcalan
aynen şöyle diyor:
“Devlet Kürt sorununda bir açmazla karşı karşıya, ilkel milliyetçilik moda oldu.”
Belli ki, birileri bu kavramı bizden çok önce tartışmaya
başlamış.
•••
Kürt sorunu tartışmalarının hız kazanmasının hemen ardından, PKK; «Bir aylık eylemsizlik kararı alarak, pasif savunmaya geçtiklerini, sürenin ancak yeni koşullar oluşturulursa
uzatılabileceğini» açıkladı.
Eş zamanlı olarak Özgür Yurttaşlar Girişimi adında bir sivil
inisiyatifle, «Öcalan’ı siyasî iradem olarak kabul ediyorum.»
imza kampanyası başlatıldı. Kampanyanın bir yıl süreceği, bir referandum niteliği taşıdığı ve Öcalan’ın tek muhatap olarak kabul edilmesinin hedeflendiği, yine kendi yayın organlarında ifade
ediliyor.
Bu arada, planlı olduğu açıkça belli olan «Sayın Öcalan!» hitapları da, özellikle kullanılmaya başlandı.
Bu gelişmeleri ülkedeki demokratik açılımların bir sonucu
olarak görmek herhalde safdillik olsa gerek.
Türkiye, kavramlar üzerinden tartışma ortamları oluşturarak
bir yere varamaz. Kürt sorunu tartışmalarını gündeme taşıyarak
günü kurtarma kolaycılığına kaçamaz.
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Kısa, orta ve uzun vâdeli ulusal politikaların oluşturulması,
bunların sabır ve dikkatle uygulanması şarttır.
Türkiye’nin;
 Gelir dağılımındaki dengesizliği ortadan kaldıracak politikalara ihtiyacı var.
 Bölgeler arası dengesizliği ve ayrışmayı ortadan kaldıracak
politikalara ihtiyacı var.
 Hedef kitlesi tüm Türkiye olan, sosyal barışı ve ulusal refahı
temel kabul eden politikalara ihtiyacı var.
 Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, tarımda yeni vizyonlara ihtiyacı var.
 Sadece siyasal iktidarlara değil tüm ülkeye ait olan politikalara ihtiyacı var.
20 yıl önce kanlı bir eylemle adını duyuran PKK’nın bugün
geldiği noktayı değerlendirmek ve akılcı projeksiyonlar yaparak
rasyonel politikalar üretmek için zamanımızın giderek azaldığı
çok açık.
Yankı Dergisi Eylül 2005
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GÜNEYDOĞU GERÇEĞİ
ve GELİNEN NOKTA
Türkiye son iki aydır üzüntü verici gelişmelere sahne oluyor.
Bir yanda yeniden baş gösteren terör eylemleri, öte yanda
özel günler bahane edilerek yapılan izinsiz sokak gösterileri ve
bunların neden olduğu kaos ortamı.
Ve hepsinden önemlisi toplumun neredeyse tamamını teslim
almak üzere olan bir endişe atmosferi.
Şüphesiz ki ülke; bu girdap görüntüsünden kurtulacak ve bizler bu sıkıntılı günleri birer ibret vesikası olarak hatırlayacağız.
Ancak yaşananlardan ders almak, gerçek nedenleri tüm açıklığı ile tartışmak ve çözüm üretmek mecburiyetindeyiz.
•••
Önce olayın tanımından başlayalım.
Ortada bir Kürt sorunu mu var? Yoksa bir terör sorunu ve
Güneydoğu gerçeği ile mi karşı karşıyayız?
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Daha ortaya atıldığı ilk gün, itiraz ettiğim Kürt sorunu kavramını yine reddedeceğim.
Ama bir Güneydoğu gerçeği ile karşı karşıyayız ve bunu çok
iyi tanımlamalıyız:
 PKK terörizmi ve onun desteklediği ayrılıkçı Kürt siyasal
akımı.
 Geri kalmışlık (gelir dağılımında aldığı payda yetersizlik).
 Altyapı ve istihdam sorunları
 Aşiret yapısı
 Çok eşlilik
 Töre cinayetleri
 Yüksek nüfus artışı
 Göç
 Uyuşturucu-kaçakçılık
Bölgenin gerçek sorunları.
Terörün uzun yıllar tehdit ettiği bölgede, halkın etnik kimliği üzerinden yapılan provokasyonlar ve psikolojik operasyonlar netice vermiş ve son haftalarda yaşadığımız üzüntü ve huzursuzluk verici tablolar ortaya çıkmıştır.
•••
Şimdi bir de AB gerçeğine bakalım.
Acaba medeniyet projesi olarak takdim ettiğimiz AB’nin, Güneydoğu gerçeği ile ilgili vizyonu ne?
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 AP’nin 1992 tarihinde aldığı bir kararla; Kürt sorunu kavramı tartışmaya açılmış ve «Türkiye’nin Güneydoğu’sunda sürmekte
olan OHAL derhal kaldırılmalı, Türkiye’deki Kürt sorunu ile ilgili
olarak bir uluslararası konferans düzenlenmelidir.» denerek 14
yıl önce niyetler ortaya konmuştur.
 Bundan bir yıl sonra alınan kararla, ilk kez idarî özerklikten bahsedilmiş ve «Türk devletinin bütünlüğü, yalnızca Kürtlerin kendi dillerini kullanma ve öğrenme hakkıyla gelenek ve göreneklerinin varlığını sürdürmesiyle değil, fakat aynı zamanda; uygun düzeyde idarî özerklikle de uyumlu olabilmelidir.» denerek
taleplerin sadece kültürel haklarla sınırlı kalmayacağının mesajları
verilmiştir.
 1996 yılında alınan kararda ise, «AP, Türk yetkililerden
Türkiye’de bulunan tüm Kürtlerin haklarını tanımasını ister.»
diyerek net tavrını ortaya koymuştur.
 Yine aynı yıl AP bugünlere ışık tutacak bir karar almış ve
«AP, çıkmazı aşmak ve sorunun barışçıl biçimde siyasî bir çözüme doğru gidebilmesi için ülkenin Güneydoğu’sundaki askerî
operasyonları durdurması ve tüm Kürt örgütlerle görüşmelere başlaması için Türk hükûmetine çağrıda bulunur.» demiştir.
Yani siyasallaşmanın ilk sinyallerini vermiştir.
 2000 yılında aldığı kararında ise, AP; «Türk yetkililere,
Kürt toplumunun siyasal temsilcileriyle, özellikle de, ülkelerinin
Güneydoğu’sundaki kentlerin belediye başkanlarıyla diyaloga girmeleri çağrısında bulunur.» diyerek, açık bir ayrımcılık tavrı ortaya koymuştur. Bahse konu belediye başkanları da; yine bir
AB ülkesi olan Danimarka üzerinden yayın yapan ve terör örgütü
PKK’nın yayın organı olan Roj TV’nin kapatılmaması için toplu bir
talepte bulunmuşlardır.
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 PKK’nın 7. ve 8. kongre kararları ile, AB’nin 2001 Türkiye
ilerleme raporunda yer alan eleştiriler büyük bir paralellik arz etmektedir.
 AB 2004 ilerleme raporunda Kürt kökenli Türk vatandaşlarını Lozan Antlaşması hükümlerinin aksine azınlık başlığı
altında ele almış ve niyetlerini ortaya koymuştur.
 AB, kategorik bir ayrışma ve kamplaşmayı açıkça teşvik eden
bir yaklaşım ortaya koymuş ve aynı yıl alınan bir kararla Türk ve
Kürt siyasî güçlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, dinî örgütlerin; sürece katılması istenmiştir.
Resmî belgelere geçmiş bu açık durum AB’nin gerçek vizyonunu gözler önüne sermektedir.
Bunun dışında;
 PKK’nın pek çok faaliyetine ve özellikle bölücü gösterilere
izin verilmesi, hatta desteklenmesi,
 BBC gibi ciddî bir yayın kuruluşunun Diyarbakır’ı bölgesel
başkent olarak tanımlaması,
 AKPM’nin özel oturumlarına DTP’nin davet edilmesi, sözde
Kürt sorunu hakkında bilgi istenmesi,
 Bir gurup AP milletvekilinin, Başbakan Erdoğan’a bir mektup göndererek, Diyarbakır’da yaşanan olaylar için kınaması ve
sorumluluğu devlet yetkililerine ve askere yüklemesi,
Bana göre son derece önemli ayrıntılardır.
Eğer bana gelen bilgi doğruysa, bölücübaşının doğum günü
için Rusya’da düzenlenen resepsiyona, parlamento alt kanadı
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Duma temsilcileri, öğretim üyeleri ve generaller katılarak, destek
mesajları vermiştir.
Dış cepheyi anlatmak için sanırım daha fazla belge ve örneğe
gerek yok.
•••
Gelelim stratejik ortağımız ABD’ye.
I. Körfez harekatından sonra 36. paralelin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgede beslenen terör örgütüne hiçbir yaptırım
uygulanmamış ve Irak Savaşı sonrasında ise Kandil Dağı bir kurtarılmış bölge haline gelmiştir.
Stratejik ortağımızdan bugüne kadar PKK konusunda destek
alamadığımız gibi, bundan sonra da alacağımıza dair bir işaret yok.
Bir süre önce, ATC toplantısı için gittiğim Washington’da
kendisine soru yönelttiğim Amerikalı Amiral William Sullivan,
şimdilik PKK’ya bir operasyon yapma imkanlarının bulunmadığını, terör örgütünün lojistik yollarının kesilmesi, gıda, para ve
mühimmat ikmâlinin engellenmesi için yeterince askerlerinin olmadığını söyledi. Kendisine; «ikmâl yollarının kesilmesi için KDP
ve KYB’ye neden talimat vermiyorsunuz?» sorusunu yönelttiğimde ise, bu konuyu üstlerine taşıyacağını söyleyerek, duyarsızlıklarını ortaya koydu.
•••
Batı dünyasındaki gerçeği iyi görmeli ve doğru değerlendirmeliyiz.
Tarih ileriye doğru yaşanır ama geriye doğru anlaşılır.
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Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra imzalanan Ayastefenos Anlaşması ve Berlin Anlaşması’nda Osmanlı devleti içinde yaşayan
ve kendilerine millet-i sâdıka denen Ermeniler için reform talepleri vardı.
Berlin Anlaşması’nın 61. maddesine; Babıâli, Ermenilerin
yaşadığı eyaletlerde, yerel ihtiyaçların gerektirdiği reformları geciktirmeden yapmayı taahhüt eder hükmü konmuş ve
hatta bunların uygulanmasını denetlemek üzere asker konsoloslar
görevlendirilmişti. İngilizler, gönderdikleri konsoloslara;
• Anadolu ahalisinin çeşitli sınıfları üzerinde araştırmalar
yapmak,
• Yerel Türk yöneticilere öğütler vermek,
• Anadolu’da yapılacak reformların uygulanmasını gözetlemek ve bu uygulamanın hakkıyla yapılmasını sağlamak görevini
vermiş, bunun ardından da Ermeni isyanları başlamıştı.
Bu küçük tarihî notu, bugünlere ışık tutması için sizlerle paylaştım.
Görünen o ki, asırlardır niyetler ve yaklaşımlar hiç değişmemiş.
•••
Şunu hiçbir zaman unutmamalı.
Etnik kıvılcım, ayrılıkçı anlayış ve ırk milliyetçiliği bir
toplumda filizlendiğinde, onun izlerini silmek asırlar ister ve
nesiller boyu çaba gerektirir.
Tarih bunun örnekleriyle doludur.
Peki ne yapmalıyız?
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1. Dış çevrelerin desteklediği terör faaliyetleri ve etnik provokasyonlar sonucu ortaya çıkan;
 Kürt kimliğinin tanınması
 Kürt kimliğinin yasal-anayasal güvence altına alınması
 Kürtçenin eğitim dili olması
 Genel af ilan edilmesi
 Kürtlerin Türklerle birlikte kurucu unsur olduklarının Anayasaya geçirilmesi
 Özerklik
gibi talepler, şartlar ne olursa olsun, reddedilmeli.
AB ile bu konularda asla pazarlığa girmemeli.
2. Güneydoğu gerçeği iyi okunmalı. Bunun için, sosyologlar,
antropologlar ve psikologlar bölgede geniş çaplı bilimsel araştırmalar
yapmalı ve doğru algıyı ortaya koymalı. Ortaya çıkan veriler çerçevesinde bölgenin kanaat önderleri ile gerçekçi ve uzun vâdeli çalışmalar
yapılmalı. Eylemlere destek veren halk bilerek ve isteyerek mi destek
veriyor? Bilmeden, toplum psikolojisi ile mi destek veriyor? Zorla mı
destek veriyor? Bunlar araştırılmalı.
3. Daima, uzlaşı, birlik-beraberlik ve ulus bütünlüğünü teyit
edecek politikalar ortaya konmalı.
4. Bölgenin; işsizlik, geri kalmışlık ve altyapı sorunları özgün, gerçekçi, verimli ve uzun vâdeli politikalarla çözülmeli.
5. Türkiye bir ulus devlettir ve bundan asla taviz verilemez. Etnik-ırk milliyetçiliğine karşı ulus milliyetçiliğinin tavır değişikliğine
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girmesi ve karşıt milliyetçilik haline dönmesi de bir başka tehlikedir. Bölünme endişesi taşıyan çoğunluk zaman zaman aşırı davranışlar göstermeye meyillidir. (Taksim’de eylemcilere saldıran esnaf örneğinde olduğu gibi.) Ayrılıklar genellikle azınlıklardan değil, çoğunluklardan olur. Ulus milliyetçiliğinin-vatanseverliğin, toplumun
tamamını kucaklayıcı bir formasyonda gelişmesini temin etmek
için, siyasîler, medya, üniversiteler, aydınlar ve STK’lar özen göstermeli, çaba harcamalı.
6. Her ne kadar TCK’daki hükümler yeterli gibi görünse de, Terörle Mücadele Yasası, Türkiye’nin kendine özgü koşulları dikkate
alınarak süratle hayata geçirilmeli.
7. Terörü içeride bitirecek operasyonların yanında, dış desteklerinin de kesilmesi için, diplomatik tüm çaba ve yöntemler
ortaya konmalı.
Tüm bunlar rasyonel bir yaklaşımla, uzun vâdeli bir perspektifle ele alınırsa, kimsenin şüphesi olamasın ki, olumlu sonuç alınacaktır.
•••
Evet,
Türkiye çok kritik bir dönemden geçiyor.
Yolumuza güvenle devam edebilmemizin için tehditlere ve
risklere açık olan bu dönemi hasarsız atlatabilmemiz şart.
Bunun yolu da sağduyulu, sabırlı ve dikkatli olmaktan geçiyor.
 Bu dönemde siyasîlerin daha olgun, daha uzlaştırıcı, birleştirici mesajlar vermesi çok önemlidir.
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 Sivil toplum örgütleri ve medyanın daha yapıcı, moral
ve motivasyonu yükseltici yaklaşım sergilemesi gereklidir.
 Hiç şüphesiz bu kritik dönemin, krize ve huzursuzluğa yol
açmaması için de kurumların ve güç merkezlerinin uyumlu çalışması, birbirleriyle sinerji oluşturması ve aynı ufka bakabilmesi vazgeçilmez koşuldur.
•••
Bir olma, birlikte olma ve güçlü olma iradesi için hepimize
çok ama çok önemli sorumluluklar düşüyor.
Yankı Dergisi Nisan 2006
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SINIR AŞAN SULARIMIZ
ve STRATEJİK DEĞERİ
Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik ve jeo-stratejik konumu
dünyanın ilgi odağı olması için tek neden değil kuşkusuz. Doğu ile
Batı arasında geçiş köprüsü olması, medeniyetlerin buluştuğu bir
coğrafyada bulunması, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti
olması aynı zamanda NATO üyesi Müslüman bir ülke kimliğine
sahip olması, geçmişteki devlet deneyimi ve sahip olduğu kültür ve
tarih mirası nedeniyle bölgesinde lider olma potansiyelinin bulunması ve dünyanın enerji havzalarına çok yakın bulunması; önemi
ve ilgi odağı olması için yeterli nedenler olsa gerek.
Yıllardır sahip olduğu bu stratejik değerler Türkiye’nin zor ve dar
bir koridora sıkıştırılmasına neden olsa da, iyi bir strateji yönetimi ve
uzak görüş sayesinde bu değerler önemli bir güç haline gelebilir.
Bulunduğumuz coğrafyadaki gelişmeler, Türkiye’nin daha
uzun süre stratejik anlamını koruyacağının işaretleri gibi görünüyor. Ama iyi yönetilemeyen stratejik değerlerin zamanla anlamını
yitirip yeni boyutlara taşınması ve sınırımızın güneyinde yeniden
şekillenmesi ihtimali de çok uzak değil.
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“Gürcistan Rusya’nın güney ucu değil, Türkiye’nin kuzey
ucudur.” diyen Şevardnadze kadife devrimle ülkesini terk etmek
zorunda kaldı. Kafkas petrollerinin dünyaya taşınacağı Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın geçeceği ülke olan Gürcistan, yeni bir koridora sokuldu. Kafkasların yaşlı tilkisi, atlattığı suikastlara, yaşadığı engin deneyimlere rağmen yanında yetiştirdiği gençlere teslim
oldu ve artık Gürcistan yepyeni gelişmelere gebe. Kuşkusuz yaşananlar birilerinin işine gelse de birilerini rahatsız etti. Ve rahatsız
olanlar Acarya, Abhazya ve Güney Osetya’yı Gürcistan’dan ayırmak için yeni çabaların içine girebilirler. Gürcistan’ın genç liderleri
ise ortaya koydukları politikaları ve söylemleri ile ülke bütünlüğü
için gereken her şeyi yapabileceklerinin işaretlerini veriyorlar.
Irak’ta yaşananlar ve muhtemel gelişmeler, Türkiye’nin gözünü Bağdat kadar Kuzey Irak’a çevirmesini gerektiriyor. İlk günden
beri kırmızıçizgilerinin altını çizen Türkiye, bu çizgilerin altını biraz daha kalın bir çizgiyle belirginleştirmek ya da farklı tonlarda
yeni çizgiler çizmek zorunda. Kuzey Irak’ta sağlanan istikrar dünya kamuoyuna gösterilip, orta bölgedeki kaos için BM Irak’a davet
edilir ve bu durumdan yeni bir federatif yapı ortaya çıkarsa Türkiye bu durumdan hiç memnun olmayacaktır. Ve yeni politikalar
oluşturmak zorunda kalacaktır. Irak coğrafyası dünya kamuoyunu
daha uzun süre meşgul edeceğe benziyor ve önemli gelişmelere
gebe gibi görünüyor.
AB ilerleme raporunun yankıları hâlâ bitmedi. Kıbrıs ile ilgili
gelişmeler; Türkiye’nin iç dinamikleri ile konsensüs sağlayan yeni,
gerçekçi, çözüme yönelik stratejiler üretmesi için zamanının azalmakta olduğunun göstergesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki
seçimler ve Mayıs 2004’te Güney Kıbrıs’ın AB’ye alınması ile ilgili süreç, Türk-Yunan ilişkileri için de yeni bir dönemin başlangıcı
olacaktır. 2004 Olimpiyatları’nın ardından Türkiye ile Yunanistan
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arasında yeni bir dönemin başlayacağı ve ilişkilerin yeni boyut kazanacağı azımsanacak bir ihtimal değil.
İran ve Suriye ile ilgili yapılan açıklamalar, her iki sınır komşumuzun da önümüzdeki dönemde sıcak ve hareketli saatler yaşacağını gösteriyor. Bu hareketli saatlerin boyutunu ve zamanını
kestirmek şimdilik zor olsa da; Türkiye’nin bunu yakından hissedeceği çok açık.
Ermenistan ile sağlıklı ve düzeyli ilişki kurma çabası içinde
olan Türkiye, ABD veya AB cephesinden gelecek yeni bir tasarı ile
bu ilişkilerini kolaylıkla soğumaya alabilir.
Bu kadar güzel bir coğrafyada, dar ve zor bir koridorda bulunan Türkiye’de tek partinin iktidarda olması önemli bir şanstır.
Etrafımızda yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen ülkede yakalanan istikrar ve güven ortamının korunması son derece önemlidir.
Türkiye bu kadar ince ve derin stratejik hesapların odağında olunca pek çok denklemin de belirleyicisi konumunda oluyor
kuşkusuz. Bu da Türkiye üzerinde yapılan planların tehlikeli ve
acımasız boyutlara taşınmasına neden oluyor. Şekil değiştiren ve
daha da acımasız boyut alan uluslararası terörün sahnelendiği bir
coğrafya haline getirilmek isteniyor ülkemiz. Tüm bu yaşananlar
Türkiye’nin sahip olduğu değerleri daha dikkatli, zamanında ve
doğru bir şekilde kullanmasını gerektiriyor.
Bu anlamda pek çok stratejik zenginliğimizin yanında; önümüzdeki dönemin en önemli stratejik değerlerinden olan su kaynaklarımızı çok akıllı kullanma ve planlama zorunluluğumuz ortaya çıkıyor.
1900-1995 yılları arasında dünya nüfusunun iki kat artmasına karşılık su kullanımının altı kat arttığını göz önüne alırsak
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2025 yılında nüfusun önemli bir kısmının su sıkıntısı ile karşı karşıya kalacağını var sayabiliriz. Tarım, sanayi ve enerji gibi uygar
yaşamın en önemli alanlarında temel öğe olan su; gelecek dönemlerde uluslararası politikaların da vazgeçilmez argümanı olacaktır.
Dünyada 260’tan fazla nehir havzasında bulunan suların, birden
fazla ülkenin egemenlik sahalarında bulunduğu biliniyor. Yukarıda
sözü edilen gerekçe ile 21. yüzyılın savaşlarının temel nedeninin
bu olacağı ihtimalinden söz ediliyor. Gelişmiş toplumların su kaynaklarını işbirliği içinde kullandıklarını ve karşılıklı dayanışma ile
değerlendirdiklerini; geri kalmış toplumların ise polemik konusu
yaparak gerginlik zemini oluşturduklarını göz önünde bulundurursak; sınır aşan suların önemli ölçüde membası durumundaki
ülkemizin ne kadar dikkatli olması gerektiğini anlayabiliriz.
Ortadoğu’da günümüzde kişi başına yıllık ortalama su miktarı
3.300 metreküp civarındadır. 2025 yılında bu rakamın 650 metreküpe düşeceği tahmin edilmektedir. Bu rakamsal gerçeğe ek olarak
Ortadoğu’nun pek çok çatışmanın merkezi durumunda olduğu,
bölgedeki ideolojik yapılanma ve rejimin devamlılığı için kırsal bölgelere ve sulu tarıma ağırlık veren politikalar ortaya konacağı da
hesaba katılırsa, Türkiye’nin öneminin daha da artacağı anlaşılabilir. Kuzey Irak’taki gelişmeler dikkate alındığında yukarı kıyı ülke
konumumuzun önemi ve değeri daha çok ortaya çıkacaktır.
Ortadoğu ülkelerinin ihtiyaç duydukları buğdaya daha önceden ton başına 100 dolar öderken bu rakamın 1995-1997 yılları
arasında 175 dolara çıkması, haklı olarak üretime dayalı politikalar zorunluluğunu ortaya koymuştur. Bu da önümüzdeki yıllarda
artan nüfusla birlikte yeni yaklaşımları zorunlu kılacaktır.
Sınır aşan su kaynaklarımız ve stratejik değeri sadece suladığımız coğrafya ile de sınırlı kalmıyor. Atina’da Mayıs 2003’te
yapılan «kalıcı barış için sürdürülebilir kalkınma, paylaşılan
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sular, paylaşılan gelecek ve paylaşılan bilgi» adlı konferansta
alınan kararlar, Yunan hükûmetinin önümüzdeki dönemde sınır
aşan sular konusunda aktif bir politika izleyeceğinin göstergesi.
Yunanistan’ın aldığı pozisyon, AB su hukukundaki gelişmeler,
suya erişimin temel insan hakkı kabul edilmesi ve AB’ye katılım
şartları da dikkate alınırsa; yeni bir ulusal sınır aşan sular politikası oluşturmamızın önemi ortaya çıkar.
Önümüzdeki dönemde; Irak’la başlayan sürecin tüm
Ortadoğu’yu etkileyeceği ve özellikle İsrail sorununa çözüm için
Türkiye’nin sınır aşan sularından çözüm üretilme ihtimali de uzak
görünmüyor. İsrail’in su kaynaklarının İsrail’de kalması karşılığında Golan Tepeleri’ni Suriye’ye iade etmesi ve Türkiye’den de
Suriye’ye daha fazla su bırakması talebi gündeme gelebilir.
Bütün bunlar gösteriyor ki; sularımızın sınır komşularımızın
çok ötelerine taşınan stratejik değeri var.
O halde ne yapmalıyız?
Yeni koşullara uygun ulusal bir sınır aşan su politikası üretecek bir grup oluşturulmalıdır. Bu grup sahip olduğumuz tüm su
kaynaklarını hem ekonomik hem de stratejik değer olarak en uygun nasıl kullanılacağı konusunda rasyonel politikalar üretmelidir.
Ve bu çalışma grubu sayesinde sınır aşan sularla ilgili uluslararası
sivil toplum örgütlerinde Türkiye’nin nüfuzunu artırmalıdır.
Türk akademisyenler konuyla ilgili araştırma ve yayınlarına
hız vermeli ve bu konuda teşvik edilmelidirler.
Türkiye’de sınır aşan sular konusunda dünya çapında toplantılar yapılmalı ve bu sayede Türkiye’nin hem tanıtımı hem de etkinliği artırılmalıdır.
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Bu politikalar suyun metreküp değerinden çok kullanımındaki modernizasyon ve karşılıklı işbirliğine dayalı politikalar olmalıdır ki bu sayede suyun katma değeri daha da artsın. Sınır komşularımızla çözüme ve işbirliğine yönelik olarak yapılacak yeni
anlaşmalarla Türkiye’nin bulunduğu coğrafyadaki değeri daha
da artacaktır. Özellikle Irak’ın yeniden yapılanma sürecinde ortaya konacak proaktif su politikaları çok anlam ifade etmektedir.
GAP sulamalarının hızla hayata geçmesi ve Ilısu Barajı’nın inşası
Türkiye’nin Ortadoğu politikalarında farklı bir güç kazanmasına
neden olacaktır. Ilısu Barajı için atılacak adımlar, sadece üretilecek enerji ya da sağlanacak yaklaşık 20.000 kişilik yeni iş sahası
anlamını ihtiva etmiyor. Konunun Irak coğrafyası için de stratejik
değeri çok büyük.
Türkiye çok zengin bir ülke. Artık bu zenginliklerinin farkına
varmalı, değerini bilmeli, bunlarla ilgili dünya gerçeklerine uygun
stratejik politikalar üretmeli yarınlara daha güçlü ve emin adımlarla yürümelidir.
www.turhancomez.com 24.11.2003
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KUM SAATİ ÇALIŞIYOR…
Bilinen altı bin yıllık tarihi boyunca, pek çok medeniyetlerin
ve kavgaların beşiği olmuş Mezopotamya, yeni bir kaotik dönemi
yaşıyor.
Bu dönem, belli ki; sadece bir nesli değil, birkaç nesli etkileyecek
gelişmelere gebe. Son derece karmaşık etnik yapı, doğal zenginlikler,
demokratikleşme projeleri ve olaya taraf konumundaki pek çok ülkenin çıkar hesapları, ortaya çok karmaşık bir denklem koyuyor.
Bu denklemin sonucu, kimleri memnun eder, ya da kimler
zarar görür, bugünden bilinmez. Ancak kesin olan bir şey var ki,
yaşanan ve yaşanacak olanlar, arkasında hep gözyaşı bırakacak.
Kanunî Sultan Süleyman’ın Bağdat Seferi ile başlayan dört
asırlık huzur dönemi, belli ki bu coğrafyada, daha çok aranacak.
ABD, İngiltere, İsrail, İran, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye’nin pozisyonları bölgedeki gelişmelerin kaderini
tayin edecek en önemli parametreler. Ancak, Şiîlerin, Sünnîlerin, Kürtlerin ve Türkmenlerin ülke sınırları içindeki tavırları,
birbirleri ile olan ilişkileri ve güç merkezlerinin bu etnik yapılar üzerindeki stratejileri de olayın seyrine yön verecektir.
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Kuşkusuz, ilgili her ülke, bu oyundan en az hasarla ve en fazla
kazanımla çıkabilmenin hesaplarını yapıyor.
Şiîler, 1920’de İngilizlere isyan etmenin bedelini yönetimden
uzak kalmakla ödedikleri için, bugün, ABD’nin yanında olmakla
ülkenin yönetimini ele geçirme hesapları yapıyor.
Sünnî Araplar, Saddam dönemindeki hâkim güç özelliklerini
kaybetmenin ezikliğini ve paniğini yaşıyorlar. Bir yandan güç arayışı öte yandan direniş çabası içindeler.
Türkmenler, Irak’ın kurucu unsuru olmalarına rağmen, bugüne kadar hiçbir siyasal varlık gösterememiş olmanın acısını çekiyorlar.
Kürtler ise, uzun yıllar sürdürdükleri ısrarlı politikaların meyvelerini topluyor.

Anayasanın Kabulü Kırılma Noktasıdır
Yeni Anayasa ile Irak geçici Anayasasının 53. maddesinin c
bendi yani, Kerkük’ün özel statüsü ortadan kalktı. Geçici yasanın 58. maddesi gereği Saddam döneminde yerlerinden zorla
göç ettirilenler, yerlerine dönmeye devam ediyor. 149. madde ile de normalleşme sürecinin ardından (yani Kerkük’e yerleştirilecek Kürtlerin taşınması bittikten sonra) 31 Aralık 2007’de
referandum yapılacak. Kerkük’te yapılacak olan referandumun
sonucunu şimdiden ilan etmek mümkün. Kuzey’de oluşturulan
gevşek federatif Kürt yapısına Kerkük ve zenginliklerinin dâhil
edilmesi ise ana kırılma noktası olacak. Yılık 12 milyar dolarlık
petrol gelirinin, orta ve uzun vâdeli, 3,5 milyon nüfuslu federal
Kürt yapısına tahsisi kuzeyde yeni gelişmeleri tetikleyecektir. Zaten yıllardır desteklenen ve korunan bu bölge için Kerkük ve zenginliklerinin katılması bir sıçrama noktası olacaktır. Hava alanları,
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üniversiteleri, tüm bayındırlık hizmetleri, güvenlik güçleri ve parlamentosu ile devletleşme yolunda ilerleyen yapı bu destekle çok
önemli mesafe alacaktır.
Kuzey Irak’ta Kürtleşmemiş tek bölge olan Telafer’e yapılan
ikinci operasyondan sonra burada yaşayan 300.000 Türkmen de
göçe zorlandığı için bir sonraki gelişmeye zemin hazırlanmıştır.
Suriye’de bulunan 1.300.000 Kürt ile Irak’ta yaşayan 3,5 milyon
Kürt arasındaki tek coğrafî engel olan Türkmen bölgesi de bu operasyonlarla boşaltılmıştır. Bir süre sonra İran’ın Kuzistan bölgesi
de gelişmelere ilave olursa yıllar sonrasının Kürdistan’ı için her
şey hazır olacaktır. Barzani’nin Oval Ofis’te peşmerge kıyafetleriyle başkan sıfatı vurgulanarak karşılanması herhalde bu projeksiyon için bir işaretti. Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa’nın ilk
kez yaptığı Kuzey Irak ziyaretinde «Irak Kürdistan’ı çok önemli»
demesi de, Arap Birliğine verilen bir mesaj olsa gerek.

Irak’taki Kürtlerin Avantajları Neydi?
Irak’ta yaşayan Kürtleri bu noktaya taşıyan önemli avantajları
vardı. Kürtlerin siyasal liderleri, ne istediklerini çok iyi bildiler
ve siyasal konjonktürü çok iyi değerlendirdiler. Uluslararası
toplumla iyi ilişki kurmaları, örgütlü ve birleşik bir tavır sergilemeleri ve bunu uzun yıllar istikrarla sürdürmeleri kendilerine ciddî bir güç kazandırdı. Buna, Saddam’a karşı yürüttükleri
dış destekli silahlı mücadele de eklenince ortaya çok önemli fırsat ve avantajlar çıktı.

Suriye İçin Düğmeye Basıldı mı?
Ortadoğu istikrarı için kilit ülke olarak kabul edilen Suriye’de
hareketli saatler yaşanıyor. Eski Lübnan Başbakanı Harirî’nin öldürülmesi şimdilik Suriye’nin Lübnan’daki 30 yıllık askerî var212
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lığının sona ermesiyle neticelendi. Ancak BM’nin Harirî suikasti
ile ilgili raporu belli ki yeni gelişmeleri tetikleyecek. Irak’taki hatasını tekrarlamak istemeyen ABD, Suriye için, uluslararası toplumun
desteğini alma çabasında. Bu çerçevede alınacak BM kararları ile
Suriye’de rejim değişikliğinin ya da rejimin tavır değişikliğinin zemini oluşturulabilir. Suriye hep inkar etse de, sınırları içinde barınan İslamî Cihat, Hamas gibi örgütlerin ve Zarkavî’nin
adamlarının sınır dışı edilme süreci başlayabilir. Kezâ, Irak’ta olduğu gibi uçuşa yasak bölge, uluslararası uçuşlarda sınırlama ve
ekonomik ambargo gibi tedbirler de gelebilir. Bunun sonucu ise
Suriye’de iç karışıklığın tetiklenmesidir. Böyle bir gelişme ile ilk
ortaya çıkacak olan Kürtlerin isyanıdır. Bunun küçük bir denemesi
Suriye’nin Kürt bölgelerinden biri olan Kamışlı’da yaşandı ve çok sayıda insan hayatını kaybetti. Bu gelişmeler, bir süre sonra, boşalan
Telafer’in de dâhil edilmesiyle, Suriye-Irak Kürtleri’nin birleşmesi neticesini getirebilir.

Türkiye’nin Stratejik Kartları
Ortadoğu ile olan tarihî, ekonomik, kültürel ve dinî ilişkilerimiz
son derece önemli avantajlarımızdır. Habur Sınır Kapısı ve sınır aşan
sularımız da olayların şekil almasında belirleyici olabilecek önemli
avantajlardır. Türkiye bunları ve diğer fırsatları nasıl değerlendirir
ve ulusal çıkar hanesine kaydeder mi bilinmez. Ancak ulusal çıkarların sadece hamasî söylemlerle, edilgen politikalarla ve içe dönük
dayanaksız kırmızı çizgi politikaları ile korunamayacağı çok açık.

Sınır Aşan Sularımız ve Geleceği
Türkiye’nin sınır aşan sularının ilerleyen yıllarda çok önem
kazanacağı herkesin kabul ettiği bir gerçek. Bugün Irak’ta su sorunu olmasa da on yıllar içinde arz-talep dengesindeki değişiklikler
nedeniyle ciddî bir ihtiyacın ortaya çıkacağı biliniyor.
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Kuzey Irak’ta Dicle üzerinde inşa edilen Bekhme Barajı’na bu
yüzden çok önem veriliyor. Türkiye sınırları içinden çıkan Dicle,
Kuzey Irak’ın temel su kaynağını oluşturuyor. Ancak Dicle ile ilgili asıl talep belki de yıllar sonra İsrail’den gelecek. İsrail’in,
Golan Tepeleri, Batı Şeria ve Gazze’deki yeraltı su kaynaklarıyla,
Şeria Nehri su kapasitesinin toplamı yıllık 1 milyar metreküp. Son
derece sınırlı olan su kaynaklarının, gelecekte İsrail’e yetmeyeceği
de biliniyor. Oysa Dicle’nin su kapasitesi yıllık 50 milyar metreküp. Dolayısıyla, sınır aşan sularımız, hem Irak, hem de İsrail için
gelecek yıllarda önem kazanacak.

AB ve Sınır Aşan Sularımız
Avrupa Toplulukları Komisyonu 06.10.2004 tarihli etki
raporunda ifadeler aynen şöyle:
Ortadoğu su konusunun stratejik önemi önümüzdeki
yıllarda artacaktır. Türkiye’nin katılımıyla birlikte su kaynaklarının ve alt yapı projelerinin uluslararası yönetimi (Fırat ve Dicle havzaları üzerindeki barajlar ve sulama projeleri,
İsrail ve komşuları arasında su alanında sınır ötesi işbirliği)
AB açısından önemli bir konu haline gelebilecektir.
Avrupa Parlamentosu’nun 15 Aralık 2004 tarihli oturumunda kabul ettiği ilke kararı ile şöyle bir talep ortaya konuyor:
Bölgesel istikrarın geliştirilmesi ve komşularla iyi ilişkiler
kurulmasına devam edilmesi kapsamında, Türkiye’nin, komşu
ülkelerin, özellikle Atatürk Barajı’nın inşa edilmesi sonrasında
su akımının önemli ölçüde azaldığını, Irak ve İran’ın aşağı Mezopotamya Bölgesi’ndeki su ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı olmasını ve
Suriye’nin de dâhil olduğu komşu ülkelerle, Türkiye’den doğan ve
bu ülkelere akan nehirlerdeki suyun âdil ve eşit dağıtımının sağlanması konumunda çalışma gruplarının oluşturulmasını ister.
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14 Nisan 2003 tarihinde AB Konseyi tarafından kabul edilen Türkiye için katılım ortaklığı belgesinde ise: Çevresel Etki
Değerlendirilmesi Direktifi’nin etkili biçimde uygulanması
(yukarıdaki etki raporu) isteniyor ve sınır aşan sulara ilişkin işbirliğinin, su çerçeve direktifi ve AB’nin taraf olduğu uluslararası
sözleşmelere (1992 Helsinki Sınır Aşan Sular Sözleşmesi ve bunu
tamamlayan protokolleri) uygun olarak geliştirilmesine devam
edilmesi isteniyor.
Her üçünün de bugün için hukukî bağlayıcılığı yok. Ancak,
gelecek yıllarda hukukî olarak bağlayıcılığı olan dayatmaların önümüze konacağını kestirmek için daha fazla veriye sanırım ihtiyacımız yok.

Türkiye Güçlü ve Belirleyen Bir Ülkedir
Türkiye sahip olduğu gücü ve stratejik avantajları çok
iyi bilmeli, değerlendirmeli ve ulusal çıkarları için kullanmalıdır. Eldeki fırsatlar kaçtıktan sonra hiçbir anlam ifade etmez.
Olayların önünde gitmek, olaylara yön vermek, geniş bir vizyona
sahip olmak ve yarınların hesabını yapmak bizim için artık hayatî
öneme sahiptir. Ulusal konularda, sığ politikalarla günü kaybetmeden, gelecek hesapları yapmalı ve gerçekleri tartışabilme olgunluğuna sahip olmalıyız.
Kum saati çalışmaya başlayınca zaman çok hızlı akıyor.
Yankı Dergisi Kasım 2005
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AHMEDİNECAD’I KİM SEÇTİ?
Tahran yakınlarındaki Germsar’da 1956’da bir nalbandın oğlu
olarak doğan Ahmedinecad’ın adını iki sene öncesine kadar kimse
bilmiyordu. 2003 baharında Tahran Belediye Başkanlığı’na seçildiği zaman da, tanınmış bir siyasetçi değildi.
Göreve gelir-gelmez halkla çok yakın bir diyalog kurdu. Sade
bir hayat sürmesi ve yolsuzlukla mücadele kampanyalarıyla,
kısa sürede tanınan, sevilen ve güvenilen bir isim oldu.
Devrim Muhafızları’nın eski bir üyesiydi ve belediye başkanı olduğunda kendisinden önceki ılımlıların getirdiği pek çok
reformu uygulamadan kaldırdı.
Batı tarzı fast-food restoranları kapattı, belediye çalışanlarından uzun kollu gömlekler giymelerini ve sakal bırakmalarını
istedi. Belediye binalarında kadınlar ve erkekler için ayrı asansör
uygulamasını getirdi, kültür merkezlerini kapattı. 1979 devriminden bu yana ülkede ilk kez bir Batılının, İngiliz futbolcu David
Beckham’ın yer aldığı bir reklam kampanyasını da durdurdu.
İkinci nesil devrimciler olarak tanımlanan ve kendilerine Abadgeran (kalkınmacı) adını veren genç siyasetçilerce desteklendi.
(Bu genç muhafazakar kesim İran Meclisinde de güçlü)
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Görev süresini dolduran Cumhurbaşkanı Hatemî, (normalde
Tahran Belediye Başkanları’na sağlanan bir ayrıcalık olmasına rağmen) Ahmedinecad’ı radikal tutumu nedeniyle, kabine toplantılarına katılmaktan men etti.
Kendini Merdümyâr (halkın dostu) olarak tanımlayan
Ahmedinecad, bugüne kadar popülist eğilimlerini hep ön
planda tuttu.
1979’da Amerikan elçiliğini basan öğrenci sendikasının kurucuları arasında yer aldı ve kısa süre sonra da Devrim
Muhafızları’na katıldı. Bu dönemde Irak’ta gizli operasyonlara
katıldığı da söyleniyor.
Ülkesinin nükleer programını da destekliyor. “Kolayca
ilerlememize izin vermeyecekler ama biz de onlara teslim olmayacağız!” diyerek, bu konudaki politik kararlılığını da ortaya koyuyor.
1979’da Amerika ile kesilen ilişkileri yeniden kurmak konusunda
ise, ihtiyatlı. “Amerika İran ile ilişkilerini kesmekte özgürdü, ama
şimdi bu ilişkileri yeniden kurmak İran’ın kararıyla olabilir.” diyor.
Seçim kampanyası için hemen hiç para harcamadı. Muhafazakar kesimin özellikle camileri seferber ederek sağladığı destek,
seçimin sonucunu belirledi. Kampanyasını ayrımcılık, yolsuzluk
ve yoksullukla mücadele üzerine bina etti. Kendinden önceki sekiz cumhurbaşkanı güçlü siyasî çevrelerce desteklenirken, Ahmedinecad hemen hiçbir çevreden ciddî destek görmedi. Özellikle
kırsal kesimde yaşayan dindarlara verdiği basit mesajlar ve
mütevazı tavır, onu zirveye taşıdı.
Tahran’da geçen hafta Cuma namazını kıldıran Ayetullah
Ahmed Cennetî, İran halkının sabahın erken saatlerinden itiba217
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ren sandık başlarına gitmesinin Amerika ve diğer düşmanların
umutlarının suya düşmesine ve oyunlarının bozulmasına neden
olduğunu söyledi. Kullanılan her bir oyun düşmanın gözüne isabet eden kurşun olduğunu söyleyen Cennetî, seçmenin büyük bir
katılımla sandığa koşmasının İslam nizamının asıl sahibi ve bekçisinin İran halkı olduğunu gösterdiğini söyledi.
Oyların % 61.6’sını alarak sürpriz bir şekilde seçimi kazanan Ahmedinecad’a ilk tepki ABD’den geldi. Washington,
«İran’ın, Ortadoğu’nun diğer bölgelerinde, özellikle Irak, Afganistan ve Lübnan’da bariz şekilde esen özgürlük ve demokrasi rüzgârlarının dışında kaldığını» vurgulayarak açıkça rahatsızlığını ortaya
koydu. Dinî lider Ayetullah Ali Hamaney ise, İran halkının, devlet başkanlığı seçimlerinde gösterdiği demokratik şeffaflıkla
ABD’yi küçük düşürdüğünü söyledi.
İngiltere seçimlerde büyük kusurların olduğunu söylerken,
Almanya ve Fransa, nükleer programa vurgu yaptı.
Avrupa Birliği, insan hakları, nükleer program ve diğer
konularla ilgili gelişmelere açık her türlü İran hükûmetiyle
çalışmaya hazır olduğunu açıklayarak önyargılı olmadığının mesajını verdi.
Seçimlerle ilgili en sıcak mesaj Moskova’dan geldi. Putin, Ahmedinecad’a gönderdiği mektubunda, Buşehr Nükleer
Santrali’nin inşaatını tamamlamasından sonra, bu alanda
Rusya-İran işbirliğini sürdürmeyi önerdi.
Bu satırları kaleme aldığım ana kadar Türkiye’den seçim sonuçlarına dair bir yorum duymadık. Belli ki Türkiye her zaman
olduğu gibi, bekleyip görmeyi ve ona göre pozisyon almayı
uygun bulmuş. Oysa sınır komşumuzdaki bu tarihî seçimle ilgili
Türkiye’nin daha etkin ve kararlı olması çok önemli.
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Sürpriz Sonuç... Neden?
Reform yanlıları hiç beklemedikleri bir yenilgi aldılar.
Bu sonuçlarla, sekiz yıl önce başlayan reform sürecinin sona
erdiğine ve bu sürece duyulan güvenin yeniden canlandırılabilmesinin çok zor olduğuna inanılıyor. Özellikle ilerleyen günlerde ifade özgürlüğü konusunda sıkıntılar çekileceği endişesi taşınıyor.
Peki, bu sürpriz sonucun asıl sebebi ne?
Sürpriz sonuçta en büyük etkenin ABD olduğunu söylemek yanlış olmaz.
 İran’ın ulusal onuru haline gelmiş nükleer programıyla ilgili
ABD’nin sert tavrı,
 Sınır komşusu Irak’ın ABD tarafından işgal edilmiş olması,
 İran’ın ABD tarafından despotizmin kalelerinden biri olarak
ilan edilmesi,
 Büyük Ortadoğu Projesi’nin hayata geçirilmesiyle ilgili kararlılık,
 ABD ile ilintili olduğu kabul edilen kadife devrimler,
seçim sonuçlarında önemli belirleyici faktörler olmuştur. Yani
İran halkı, dünya konjonktüründe ABD orijinli gelişmelere reaktif
bir tavırla yanıt vermiştir.

Bundan Sonra Ne Olacak?
İran ile ABD arasındaki rüzgârların daha da sertleşeceğini
söylemek bir kehanet olmaz. Yeni dönemde İran’ın nükleer programına hız vermesi ve Rusya’nın bunu desteklemesi de beklenen
bir gelişme olacaktır.
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Nükleer programın siyasal yollardan durdurulma ihtimali
azalırken, Türkiye’nin önemi artacaktır.
Türkiye artan bu önemiyle nasıl yeni açılımlar yapacak,
hep birlikte göreceğiz.
Akşam Gazetesi 27.06.2005
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İRAN’IN NÜKLEER GÜÇ OLMA
ÇABALARI BÖLGE BARIŞINI
NASIL ETKİLEYECEK?
İran’ın Nükleer Serüveni Nasıl Başladı?
İran’ın nükleer programı 1957 yılında Tahran Üniversitesi’nde
ABD’nin desteği ile başladı. Bu dönemde komünizmin yayılması
ve SSCB’nin İran’a girmesi endişesi, İran’ın askerî kapasitesinin
artırılması için verilen desteklerin başlıca nedeni idi. Ancak ABD,
sunduğu nükleer desteğin barışçıl amaçlar doğrultusunda olması gereğini hep vurguladı ve İran 1958 yılında Uluslararası Atom
Enerjisi Kurumu’na üye oldu.
1974 yılında Şah Pehlevî, 20 yıl içinde, 20.000 MW(e)’lık güce
sahip, 20 adet nükleer reaktör hedefini ortaya koydu. 1973 yılında
yaşanan petrol krizinin sağladığı ekonomik olanaklar, bu hedefler
için, İran’a yeni fırsatlar sağladı ve çalışmalara hız verildi.
Alman KWU ve Fransız Framatome şirketleri ile anlaşmalar
yapılarak, santral çalışmalarına başlandı. Bu arada İran, Fransız221
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ların, dünyanın en büyük uranyum zenginleştirme şirketi olan
Eurodiff’in % 10 ortağı oldu.
1979’da gerçekleşen İslam Devrimi, nükleer çalışmalara sekte vurdu. Yeni rejimin Batı karşıtı olması ve bu programda Batıya
bağımlı olunması programın durdurulmasında en önemli etkendi. Yine dinî gerekçelerle programın sakıncalı bulunması, İran’ın
zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olması ve İran-Irak
Savaşı, programın kesintiye uğramasının temel nedenleriydi.
Ancak, zamanla, Rafsancânî, programa karşı çıkan Humeynî’yi
ikna etti ve 1985 yılında çalışmalar yeniden başladı. İran’ın, özellikle Irak Savaşı’ndan sonra nükleer çabalara hız vermesinin temel
nedeni, askerî kapasitesini arttırma isteğinden kaynaklanmaktaydı. Nitekim SSCB ile 1992 yılında imzalanan teknolojik, ticarî, ekonomik ve bilimsel işbirliği anlaşması, Buşehr Nükleer Santrali’nin
inşasının, 1995 yılında Rusya’ya verilmesi ile yeni boyut kazandı.
Bu sürecin devamında, Almanya, Arjantin, İspanya, Çin, Kuzey
Kore, Pakistan ve Belçika ile işbirliği çabası içine giren İran, nükleer programını bir ulusal onur olarak kabul etmeye başladı.
İran, nükleer programını sürdürürken, bir yandan da uluslararası anlaşmalara imza koydu. 1970’te, NPT’yi (NÜKLEER SİLAHLARIN YAYILMASININ ÖNLENMESİ ANLAŞMASINI), ardından
da, 1971’de Model Protokolü’nü imzaladı. Ancak, Uluslararası
Atom Enerjisi Ajansı tarafından her şeyin denetlenebileceğine hükmeden, 93+2 Program-Ek Protokolü’nü imzalamakta uzun süre
direndi. Programda alınan mesafeyle birlikte, ek protokolün imzalanması için uluslararası baskılar giderek arttı ve nihayet, 25 Ekim
2003’te ek protokolü imzaladı. İran, bu imzanın, her türlü denetim
için olanak sağladığını ifade etmesine rağmen, günümüze kadar
Meclisinde onaylamadı.
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Son zamanlarda özellikle ABD’den gelen baskılar nedeniyle,
reaktif bir tavır içine giren İran’ın, ulusal onur kabul ettiği nükleer
programla ilgili olarak, ek protokolü Meclisinde onaylatacağına pek
çok çevre ihtimal vermiyor. Nükleer programla ilgili politikalarda
etkin olan muhafazakar bloğun, önümüzdeki dönemde, çalışmalara
hız verme isteğinin olduğunu söylemek de, yanlış bir yargı olmaz.

İran’ın Gerçek Niyeti Enerji mi?
Oldukça zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip İran’ın,
bu kadar yüksek maliyetlerle nükleer enerji santralleri kurmaya ihtiyacı var mı?
Bu santraller için harcanan paranın, bilgi teknolojisi, istihdam,
eğitim, sağlık ve altyapı gibi önemli ihtiyaçlara harcanması akıllıca
olmaz mıydı?
1955 yılından beri devam eden programda, bugüne kadar,
enerji amaçlı bir santralin faaliyete geçmemiş olması düşündürücü
değil mi?
Ek protokolün Mecliste onaylanmayışı, sayıları bilinmeyen ve
önemli bir kısmının yeraltında olduğu sanılan reaktörlerin denetime açılmayışı, bu programın enerji dışında başka amaçlarının da
olduğunu düşündürmez mi?
Nükleer silah üretiminde en temel gerek olan uranyum zenginleştirme tesislerinden ısrarla vazgeçmemesi, şüpheleri daha da
arttırmaz mı?
Tüm bunları alt alta koyduğumuzda, şüphesiz, İran’ın nükleer
silah ürettiğine dair bir kanıt ortaya konamaz. Ancak, şeffaflık konusunda sergilenen direnç, nükleer programın barışçıl amaçlı olduğuna dair şüphelerin ortadan kalkmasına da engel olmaktadır.
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İran’ı Bekleyen Gelişmeler
İran ve AB arasında nükleer programla ilgili görüşmeler devam
ediyor. ABD ve İsrail tarafından yapılan açıklamalar ve Rusya’dan
İran’a gelen destek mesajları, AB-İran görüşmelerinin olumlu sonla noktalanma ihtimalini azaltıyor. AB ile memnun edici bir sonuç
elde edilemezse, konunun BM Güvenlik Konseyi’ne taşınacağına
kesin gözüyle bakmak mümkün. Ancak bu süreçte ABD’nin istemediği bir gelişme olursa, bunun da veto edileceği oldukça açık. Bu
kritik noktada, İran’ın önündeki seçenekler de oldukça azalıyor.
İran ya Libya modelini tercih edecek ve tüm nükleer çalışmalarını durdurarak denetim ve kontrollere açacak. Ya da Kuzey Kore
gibi davranacak ve dünyaya, nükleer program konusunda kararlı
olduğu mesajını verecek.
İran kamuoyu, nükleer programa sahip çıktığı ve bunu ulusal
bir onur olarak kabul ettiği için, Libya modelinin tercih edilmesi
pek olası görülmüyor. Henüz, Kuzey Kore gibi nükleer silah üretme kapasitesine ulaşamadığı için, uluslararası baskılara kafa tutacağı da tahmin edilmiyor. En akla yatkın olan ihtimal, uranyum
zenginleştirme ve plütonyum ayrıştırma teknolojilerine son verip,
barışçıl amaçlı programına devam etmesi ve uluslararası denetime
açık olması. Bunun, hem İran hem Türkiye hem de tüm Ortadoğu
için en doğru seçenek olduğunu söylemek mümkün.
İran’ın programdan vazgeçmemesi halinde, bölgede güç dengelerinin değişeceği ve özellikle İsrail için önemli bir tehdit olacağı çok açık. 1991 yılında Körfez Savaşı’nda Saddam’ın attığı Scud
Füzeleri’nin İsrail’i vurduğu ve dar bir coğrafyaya sıkışmış olan
İsrail’in hava savunma sistemlerinin bu saldırıları önlemeye yetmediği hafızalardan silinmedi. İran’ın son yıllarda sahip olduğu
füze teknolojisi ile 1.350 km’yi vuracak kapasitede olduğu ve bun224
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ların denemelerinin de başarılı olduğu bilinen bir gerçek. Eğer İran,
Şahap III Füzeleri’ne nükleer başlık takma kapasitesine ulaşırsa, bu
tüm bölge için ve özellikle İsrail için çok önemli bir tehdit olacaktır.
İsrail’in bu durumda, güvenli bir ön karakola sahip olması ya da
İran’ın programını durdurmasından başka seçeneği görünmüyor.

Türkiye’nin Pozisyonu
Yaşanan süreç Türkiye’nin uzunca bir süre, jeo-stratejik önemini
koruyacağını gösteriyor. Bu süreçte kim ne söylerse söylesin, olayın
aktörleri ile Türkiye’nin ilişkileri bozulmayacaktır. Ancak, kum saatinin işlemeye başladığını da görmek gerek. Bir süre sonra Türkiye’nin
İran ile ilgili bir kriz yönetimine ihtiyacı olacak. Bu süreçte, İran’ın
nükleer programını barışçı bir platforma çekmek için atılacak adımlara Türkiye destek vermelidir. İran’ın kapılarını Uluslararası Atom
Enerjisi Ajansı denetçilerine açması ve programına barışçı bir yön
vermesi, tüm dünyanın arzu ettiği bir gelişme olacaktır.
ABD’nin de sağduyuyu elden bırakmadan, olaylara diplomatik ve barışçı çözümler araması ve bu noktada Türkiye ile işbirliği
yapması kuşkusuz bölge barışı adına katkı sağlayacaktır.
Türkiye, şüphesiz ki, sürecin, barışçıl bir sonla noktalanması için, her türlü çabayı gösterecektir. Ancak, yakın geçmişte İran
tarafından PKK’ya verilen desteğin ve rejim ihracı ile ilgili yapılan
faaliyetlerin de unutulmadığı bilinmelidir.
Bu nedenle, Türkiye, gerek kendi güvenliği, gerekse bölge barışı için, en doğru adımı atmaya ve akılcı bir kriz yönetimine hazır
olmalıdır.
Radikal Gazetesi 04.03.2005
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ENERJİDE SÖMÜRGE DÜZENİ
Enerjide dışa bağımlı olmak, bir ülkeyi pek çok yönden etkiliyor. İran, doğalgaz vanasını biraz kısınca, bunu daha iyi anladık.
Her ne kadar komşumuz, bu konuda tatmin edici bir açıklama yapmasa da, biz kesintinin, onların ifadesiyle Allah’ın takdiri
olmadığını, kendi takdirleri olduğunu çok iyi biliyoruz.
İran bunu neden yaptı?
ABD’nin, nükleer programı için yaptığı baskılara karşılık, bir
mesaj mı vermek istedi?
Cumhurbaşkanı Ahmedinecad’ın Türkiye ziyareti ile ilgili ortaya konan isteksiz tavra bir reaksiyon muydu?
Ya da sözleşmeden kaynaklanan bazı sorunlar nedeniyle mi
kesintiye gitti?
Bunu şimdilik bilmiyoruz.
Ama bildiğimiz bir şey var ki, enerji politikalarını sömürge düzenine teslim eden zihniyet, ülkenin geleceğini gerçek
mânâda tehlikeye atmış, pek çok politik, stratejik konuda elini,
kolunu bağlamış.
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İran her ne kadar sorunu uzatmadıysa da, bazı illerde pek çok
sanayicimiz, birkaç gün ciddî sıkıntılar çekti.
•••
Peki, nedir enerjide durumumuz?
Yıllık yaklaşık 170 milyar KW saat elektrik üretimimiz var.
Doğalgazdan 75, ithal kömürden 10, fuel oil den 5, linyitten
37, hidroelektrik santrallerden ise 39 milyar KW saat elektrik elde
ediyoruz. Geri kalanını ise diğer enerji kaynaklarından sağlıyoruz.
Yıllık doğalgaz tüketimimiz 32 milyar metreküp. 2020 yılında ise tahminlere göre bu rakam 83 milyar metreküpe çıkacak. Ve
büyük oranda dışa bağımlı olacağız.
Mevcut verilere göre, enerji maliyetlerinde dünyanın ilk sıralarında bulunuyoruz. OECD ülkeleri arasında ise en pahalı enerjiyi kullanan ülkeyiz. Benzinin litresi 1.86 dolar, elektriğin KW saati
ise 10 cent. ABD’de benzin 0.59 dolarken, elektrik 5 cent.
Bilinen 10.6 milyar ton kömür rezervi ile dünyada 12. sırada
bulunuyoruz.
Türkiye bu kadar önemli rezervlere rağmen, elektriğinin
% 23’ünü kömürden elde ederken, Çin % 76’sını, Polonya ise %
92’sini kömürden elde ediyor.
Dünya elektrik enerjisinin % 17.4’ü doğalgazdan sağlanırken,
Türk elektriğinin % 45’i doğalgazdan elde ediliyor.
Yıllarca uygulanan sömürge modeli enerji politikaları,
rant anlayışı ile de birleşince ne yazık ki karşımıza bu kahredici rakamlar çıkıyor.
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Su kaynaklarınızın % 65’ini kullanamıyoruz. (hidroelektrik
santrallerden elde edilen elektriğin KW saat maliyeti 1-3 cent iken,
doğalgaz çevrim santrallerinden elde edilen elektriğin ortalama maliyeti 11-13 cent)
Linyit kaynaklarımızın 2/3’üne hiç el sürmüyoruz.
500.000 konutu ısıtacak kadar jeotermal enerji kaynağına sahibiz, ancak bunun çok küçük bir kısmından yararlanabiliyoruz.
Çok önemli bir rüzgâr enerjisi potansiyelimiz var ama bununla ilgili hâlâ rasyonel bir adım atamadık.
Doğalgaz ve petrol kaynaklarımızı kendi millî şirketlerimizle
arayamıyoruz.
Sonra da enerji vanalarını başkalarına teslim edip, dünyanın
en pahalı enerjisini tüketiyoruz.
İtalyanların enerji sahaları satın almak için Kazakistan’a kadar gittiği, Çin’in Sudan ve Nijerya’daki petrol alanlarını neredeyse tamamen kapattığı bir dönemde yaşıyoruz.
Enerji havzalarının uluslararası politikaları belirlediği bir dönemdeyiz.
Ülkelerin varlıklarını sürdürme ve güçlenme çabalarında
enerjinin çok belirleyici olduğu bir dönemde yaşıyoruz.
Böyle hassas bir yol haritasında kaderimizi başkalarının iradesine teslim edersek, geleceğimizi karanlığa mahkûm ederiz.
Bir an önce yakalandığımız şu sanal gündem hastalığından
kurtulmalıyız.
Günübirlik tartışmalardan, anlamsız polemiklerden vazgeçmeli ve uzağı görmeliyiz.
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Zenginliklerimizin farkına varmalıyız.
Beş, on, elli yıllık yol haritalarını önümüze koymalı ve enerji
vanalarını başkalarının elinden almalıyız.
Yeraltında ve yer üstünde bu kadar zengin kaynaklara sahipken, başkalarına teslim olan anlayışları tarih asla affetmez.
Yankı Dergisi Şubat 2006
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NÜKLEER DAYATMA…
Gariplikler ülkesi Türkiye…
Hiçbir şey düzden okunmuyor.
Olayları ya çaprazdan, ye tersinden ya da yukarıdan aşağı
okumak zorundasınız.
Geçen hafta, yine böyle okunması gereken bir olay yaşandı
TBMM’de.
Türk ve ABD büyükelçileri (Ali TUYGAN, Eric EDELMAN) bir
anlaşma imzalamışlar.
Bu anlaşma Meclis Dışişleri Komisyonu’nda görüşülüp kabul
edilmiş.(Ancak komisyon başkanı yurt dışında olduğu için detayını belli ki çok iyi bilmiyor.)
Ve apar topar Meclis’e getirilmiş.
Meclis’teki vekillerin böyle bir anlaşmadan haberleri yok.
(Hoş, haberleri olsa da genel başkan talimatı ya da hükûmet
tasarısı dendi mi nasıl olsa akan sular duruyor, yasalar jet hızıyla
geçiyor ya!)
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Yasanın Meclis’te dağıtılan metninin başlığı aynen şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması İçin İşbirliğine İlişkin
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Siz bir şey anladınız mı? Anlamadınız değil mi?
Haklısınız ben de, benim gibi pek çok arkadaşım da anlayamadı.
Konu özetle şu:
Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi için, ABD
Türkiye’ye (her zaman olduğu gibi) yardım edecek.
Aynen, Türkiye’nin Genişletilmiş Ortadoğu Projesi’nde
ABD’ye yardım ettiği gibi!
Şimdi burada duralım ve birlikte düşünelim.
 Bu yasa iki ülke büyükelçisi tarafından imzalanırken kimlerin bilgisi vardı?
 Yasa metni milletvekillerine özellikle mi gönderilmedi yoksa ellerine ulaşması konusunda biraz gevşek mi davranıldı?
 Dışişleri Komisyon Başkanı Sayın Mehmet DÜLGER, bu
yasayı tüm detayları ile biliyor muydu? Bilmiyorsa, neden
Meclis’te hararetle savundu?
 Yasa görüşülürken, hükûmet adına neden Sayın Abdullah
GÜL değil de Sayın Atilla KOÇ bulunuyordu?
 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Yasası, böylesi antlaşmalar için, TAEK’ten görüş alınması gereğine işaret eder. Acaba,
TAEK’ten konuyla ilgili görüş alındı mı?
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 Türkiye, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi’ne ilişkin antlaşmayı (NPT) zaten imzalamış. Peki neden ABD ile yeni
bir anlaşma imzalama gereği ortaya çıktı? (Bu arada, Türkiye
ile UAEA Arasında NPT Antlaşmasına İlişkin Olarak Güvenlik Denetimi Uygulanmasına Dair bir Antlaşma da var.)
 ABD, NATO üyesi hiçbir ülkeyle böyle bir antlaşma imzalamamışken neden Türkiye ile böyle bir antlaşma imzalama
gereği duyuyor? (ABD ile Türkiye Hükûmeti Arasında Nükleer
Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşması,
zaten var.)
 Türkiye, bugüne kadar nükleer silahların ve ekipmanlarının
ya da radyoaktif maddelerin giriş-çıkışlarını denetleyemiyordu
da, onun için mi böyle bir ihtiyaç ortaya çıktı?
 ABD’ye tam yetki veren bu anlaşmada, ABD’nin Türkiye’ye
sokacağı malzeme ve ekipmanların denetimini kim yapacak?
 Ben bile bu denetimin sınır kapılarına konacak cihazlar ve
uzman elemanlar tarafından kolaylıkla yapılacağını biliyorken,
bilmesi gerekenler, acaba bunun farkında değil miydi? Nitekim
geçenlerde MİT ve CIA yaptığı ortak çalışma ile Gürbulak Sınır
Kapısı’nda İran’a sokulmak üzere bazı nükleer parçaların yakalanmasını sağladı. Gerçi bu parçaların bir kısmının ABD firmalarına
(All Nations Biz Inc. ve Fluke Firması) ait olması da ilginç bir tesadüf (!) oldu ama demek ki, yasa olmadan da denetim yapılabiliyormuş.
 Son olarak, acaba böyle bir antlaşma yerine, mesela, ABD
ile Türkiye arasında, PKK terörünün yayılmasının önlenmesi
ve PKK terörüyle mücadelede işbirliğine ilişkin antlaşma imzalanması düşünülse ne olurdu?
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İran’ın nükleer programının sıkça tartışıldığı şu günlerde
Meclis’ten böylesi yasaların ayaküstü geçirilme çabalarını doğru bulmuyorum.
Allah’tan, sağduyulu ve dikkatli vekiller devreye girdi de, ortalık
karıştı ve yasa görüşülemeden geçen Perşembe Meclis tatil edildi.
•••
Bu arada bendeniz, Millî Savunma Bakanı Sayın Vecdi
GÖNÜL’e bir soru önergesi verdim. Ve aşağıdaki soruların yanıtlarını istedim.
1. Türkiye, ABD’nin nükleer silah (atom bombası, nükleer
başlık, vs) depoladığı NATO ülkelerinden biri midir?
2. Türkiye’de ABD’ye ait 90 adet B61 nükleer bombanın bulunduğu bilgisi doğru mudur?
3. 90 adet bombanın, Adana İncirlik Üssü’ne: 50 adedinin
ABD F16 C/D uçakları tarafından, 40 adedinin ise 4. Ana Jet Üssü
Komutanlığı (Akıncı, Ankara) ve 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı’na
(Balıkesir) ait Türk F16 uçakları tarafından nakledildiği bilgisi
doğru mudur?
4. Halen Balıkesir’de ABD’ye ait nükleer silah var mıdır?
Bakalım Sayın Bakan, heyecan verici bu sorulara ne yanıt verecek?
•••
Son olarak,
Ankara’da Danıştay saldırısının sis perdesi, olanca ağırlığı ile hissedilirken, New York Times’ın, darbe endişesi ile
Washington’u göreve çağırmasını son derece önemli buldum.
233

Büyük Türkiye İçin

 Eski kötü günlerin geri geleceğinden endişe duyan» gazete, «dünya bu riski göze alamaz, Washington da üstüne düşeni yapmalı.» derken, ABD’nin bir anlamda düşünce kodlarını
ortaya koydu.
Tam da Başkan Bush’un, “Türkiye’yi komünizmden biz
kurtardık!” dediği günlerde, böyle bir vurgu yapılması, anlamlı
değil mi sizce?
www.spothaber.com 01.06.2006
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KÜRESEL TERÖRLE MÜCADELEDE
TÜRKİYE’NİN ETKİNLİĞİ
Terör İngiltere’yi çok özel bir günde vurdu. 2012
Olimpiyatları’na ev sahipliği yapabilmek için Paris’le yarışan
Londra, ipi göğüslediğine sevinemedi.
Bombaların G8 Zirvesi’ne meydan okurcasına patlamasının yanında, önemli bir sevinci kabusa dönüştürmesi; terörizmin
psikolojik boyutlarının da ön plana çıkmasına neden oldu. (Terör,
İspanya’da da özel bir gün seçmiş ve üç gün sonra yapılan seçimlerde İspanyollar, Irak işgalini destekleyen Aznar’ın iktidarına son
verip Zapetero’yu iktidara taşımışlardı.)
Önümüzdeki günlerde, olayı kimlerin-nasıl gerçekleştirdiği İngilizlerin gündeminde önemli yer tutacak. Ancak, bana göre
asıl, terör gerekçesiyle kısıtlanması muhtemel bazı özgürlükler
ve İngiltere’nin Irak politikası daha fazla tartışılacak.
Sunday Times yazarlarından Simon JENKİNS yazısında,
Tony BLAİR’i şu satırlarla eleştiriyor;
«Tony BLAİR, Londra’yı bombalamanın, İslam karşı235
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tı duyguları körüklemekten başka bir işe yaramayacağını
söylüyor. Son derece de haklı. Peki, söz konusu olan Irak’ın
bombalanması olduğunda niye aynı mantığı yürütmüyor?
İngiltere’nin Araplara demokrasi getirmek için savaşmasını soylu bir savaş olarak görüyor. Ama birileri de Londra’ya
İslam’ı getirmek istediğinde bu terör oluyor. Tamam, ikisinin
aynı şey olmadığını biliyorum. Ama unutmayın ki, teröre savaş statüsü kazandıran kendisiydi. İşte bu yüzden, düşmanı
da terörü savaş olarak kabul etmeye başlayınca, şikayet etmeye hakkı yok.»
Bu yorumlar, önümüzdeki günlerde, İngilizlerin Irak’tan askerlerini geri çekmesine kadar gidebilecek tartışmaların habercisi
gibi görünüyor.
•••

El Kaide
Zengin bir Suudî ailesine mensup Usame Bin Ladin, silahlı
mücadeleye ilk kez 1979 yılında başladı. Afganistan’ın Sovyet
işgaline karşı direnişinin 8. yılında Filistinli Abdullah Azzam ile
birlikte CIA’nin desteği ile Hizmet Bürosu’nu kurdu.
Aralarında ABD’nin de bulunduğu 50 ülkede temsilcilik açan
örgüt, Pakistan Gizli Servisi ile ilişkiye girerek, Afganistan’daki
direniş için dünyanın pek çok yerinden gönüllüler topladı. 1986
yılında kendi kamplarını kuran Bin Ladin, iki yıl içinde örgütü kurumsallaştırmaya başladı ve kendi veri tabanını oluşturdu.
Sovyet işgalinden sonra, Afganistan’da hangi grubun destekleneceği konusunda fikir ayrılığı yaşadığı Azzam’dan ayrılan Bin
Ladin, Hikmetyar’ı destekleme kararı aldı ve El Kaide’yi kurdu. Bir
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süre sonra Azzam’ın öldürülmesi ile onun adamları da El Kaide’ye
katıldı ve örgüt güçlenmeye başladı.
Sovyet işgalinin sona ermesiyle, Pakistan’da yer bulamayan binlerce cihat savaşçısı, Sudan ve Yemen’e yerleşti. 1996’da
ABD’nin yoğun baskısı üzerine Sudan’dan çıkarılan Bin Ladin
Afganistan’a geri döndü ve faaliyetlerine orada devam etti.
Örgütün ekonomik beslenme ağının geniş bir alana yayıldığı
sanılıyor. Dünyanın pek çok bankasındaki servetinin yanı sıra Bin
Ladin’in ortağı olduğu şirketlerin yaptığı yatırımların önemli beslenme kanalları olduğu tahmin ediliyor.
El Kaide dünya çapında geniş ve gevşek bir örgütlenme ağına sahip. Lübnan’dan Bangladeş’e, İngiltere’den Tacikistan’a,
Libya’dan Bosna’ya, Kanada’dan Ürdün’e kadar pek çok değişik
profildeki ülkede bağlantılı hücreleri bulunan örgütün, şemsiye
modeli ile çalıştığı, başka örgütlerle de işbirliği yaptığı biliniyor.
Askerî, malî ve dinî komitelerinin yanı sıra, dünya ile bağlantıyı
sağlayan bir medya komitesi de var. Mısırlı bilgisayar uzmanlarının dünya çapında web, e-posta ve elektronik yayınlar ağı kurduğu
ve bilgi alışverişi yaptıkları belirtiliyor.
Geniş bir alana yayılması, gevşek bir örgütlenme yapısının
olması, diğer örgütlerle yakın temaslarının bulunması ve emirkomuta zinciri dışında çalışması nedeniyle, Bin Ladin’in (örgüt
için çok önemli olmakla birlikte) ortadan kaldırılmasıyla örgüt faaliyetlerinin önüne geçilemeyeceği düşünülüyor.
•••
Londra’da yaşanan terör eylemlerinin El Kaide ile ilişkisi henüz
ortaya konmadı. Sonuç ne olursa olsun, bu eylem El Kaide ve onunla ilişkili örgütleri uzunca bir süre dünya gündeminde tutacak.
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Bu durumda Türkiye ne yapmalı?
Olayı nefretle kınamakla yetinmeli mi?
İslamcı terör ifadesine tepki mi vermeli?
Yoksa terörün dini-milliyeti olmaz diyerek küresel terör olgusunu mu tartışmalı?
Ya da yıllardır terörden çektiği acıları dünyanın anlaması
için sesini biraz daha mı yükseltmeli?
Kuşkusuz bunların hepsi bakış açısına göre doğru olabilir.
Ama bence Türkiye başka bir şey yapmalı.
Laik-demokratik-sosyal-hukuk devleti-NATO üyesi-AB ile
müzakerelere başlayan-Müslüman ülke kimliği ile yeni bir vizyon ortaya koymalı.
İSLAM (ÜLKELERİ) VE KÜRESEL TERÖR’ün tartışılacağı bir zirveye ev sahipliği yapmalı.
Tüm İslam ülkelerini davet etmeli ve küresel terörü tartışmaya
açmalı.
Dünyanın gözü önünde alınacak kararlarla, küresel terörle
mücadelede etkin ve belirleyici bir bölgesel güç olduğunu ortaya koymalı.
Ancak böyle davranırsa bulunduğu coğrafyada bir güç merkezi ve lider olabilir.
Söylemek ya da söylenmekle lider olunmaz.
Yankı Dergisi Ağustos 2005
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YENİ DÜNYA DÜZENİ ve
TÜRKİYE’NİN YOL HARİTASI
Türkiye’yi son derece kritik bir, on yıl bekliyor.
Peki, neden zor on yıl?
Bizler içeride sanal gündemlerle zaman kaybederken dünya aynı
hızla devam ediyor ve her an baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor.
Türkiye’nin önündeki on yılı değerlendirmek için, dört farklı
bakış açısına sahip olmamız gerek.
Öncelikle Türkiye’ye içerisinden bakmak, sonra da dünyanın her yerinden bakmak zorundayız. Öte yandan dünyaya
Türkiye’den bakarken, dünyanın farklı yerlerinden bütün coğrafyaları, ülkeleri, gelişmeleri, dengeleri ve güç odaklarını da gözlemek ve anlamak mecburiyetindeyiz.
Dünyadaki ve Türkiye’deki muhtemel gelişmeleri iyi okursak,
önümüzdeki on yılın oldukça hareketli ve zor geçeceğini söyleyebiliriz.
Peki, neden zor on yıl?
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Önümüzdeki on yıl, uluslararası düzenin değişeceği, dünyanın yeniden şekilleneceği bir dönem olacak ve Türkiye (önemli
bir) belirleyen ya da belirlenen ülke olacak. AB süreci ile ilgili tartışmalar ilerleyen yıllarda hız kazanacak ve sonuçları (kazanımları-kayıpları) belirginleşecek. Dünyanın yeniden şekillendiği bu
zaman diliminde, Türkiye’nin komşu coğrafyalarında (istenen-istenmeyen) sistematik değişiklikler yaşanacak. Yine Sözde Ermeni
soykırım iddiaları muhtemeldir ki, hız kazanacak ve 100’üncü yıl
hedefleri için dünyanın her yerinde önemli çabalar harcanacak.
Yeni dünya düzenine ve dengelerine adapte olan (ya da olamayan) Türkiye’yi bekleyen ekonomik-siyasal-sosyal-stratejik sorunlar
ve bunların tetikleyeceği son derece önemli gelişmeler yaşanacak.
Bu yüzden, önümüzdeki on yıl Türkiye için çok önemli, hassas bir zaman dilimi olacak ve şüphesiz gelecek on yılların belirleyici olacak.
Bugün sizlerle, dünyanın dengelerini etkileyecek gelişmeleri
ve Türkiye’nin pozisyonunu konuşacağız.
Küresel tehdit unsurları neler olacak?
Küresel tehdit algısı zaman geçtikçe farklılaşıyor ve ülkelerin
pozisyonlarına göre değişiklikler gösteriyor. Ancak genel olarak,
küresel terör, etnik çatışmalar, radikal akımlar, ekonomik istikrarsızlıklar, yeni versiyon kitle imha silahları, uyuşturucu, kaçakçılık, insan ticareti, yasa dışı göçler, mafya, küresel ısınma, iklim
mülteciliği ve pandemiler önümüzdeki on yılın tehditleri olarak
sayabiliriz. Şüphesiz ki, bunlardan en önemlisi artık günlük konuşmalarımızın bile ana gündemi haline gelen küresel terördür.
Dünya bugün küresel terörle ilgili değiştirilmesi oldukça güç bir ön
kabule sahip. İsrail’in güvenlik ekipmanları ihracatında 2002’den
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bu yana % 22’lik bir artışın olduğunu, küresel boyutta, anti-terör
malzemeleri ve danışmanlık sektörünün hacminin bugün 49 milyar doları bulduğunu göz önünde bulundurursak, olayın boyutlarını kolaylıkla kestirebiliriz. 2015’te, anti-terör sektörünün dünya
ölçeğinde 180 milyar doları bulacağı tahminleri de, önümüzdeki
on yılda dünyanın yine küresel terör tehdidi ya da algısıyla yaşayacağını ortaya koyuyor.
Şüphesiz, küresel terör kavramı, mevcut kriz alanlarının boyut değiştirmesi ya da bu alanlara yenilerinin eklenmesi ile de yeni
anlamlar kazanacak. Sudan, Etiyopya, Kongo, Somali, Burundi,
Fildişi, Togo, Nijerya, Ruanda, Angola, Zimbabwe, Uganda, Haiti,
Kolombiya, Filistin, İran, Irak, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Afganistan, Hindistan, Pakistan, Endonezya, Nepal, Tayland,
Sri Lanka, Kuzey Kore, Türk Cumhuriyetleri, Kosova, Makedonya, Bosna Hersek ve daha pek çok yerde derinleşen ya da boyut
değiştiren krizlerle karşı karşıya olacağız.
2005-2015 sürecinde yaşanacak ekonomik, sosyal, siyasal
krizler, yeni tehditler ve sonuçları; 2050 yılının yeni dünya düzenini şekillendirecektir.
Peki dünya 2015’ten sonra nasıl bir düzleme oturacak, ya da
nasıl şekillenecek?
Biraz gerilere gidip, bugünleri analiz etmek ve geleceği öyle
yorumlamak sanırım en doğru olanı.
1950-1990 yılları arasında iki kutuplu bir dünyada, gerginliğe
dayalı, caydırıcı denge stratejisin hâkim olduğu soğuk savaş dönemini yaşadık.
1990’dan sonra ise ABD’nin tek biçimlendirici-belirleyici-hegemon devlet olarak tartışmasız üstünlüğünün olduğu tek kutup241
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lu, dünya düzeni ortaya çıktı. Anlaşılan o ki, 2015 yılına kadar bu
süreç inişli-çıkışlı olarak devam edecek.
Ancak, pek çok otoritenin kabul ettiği şekliyle, 2015’li yıllardan sonra dünya yeniden iki merkezli bir denge üzerinde yoluna
devam edecek. Bu denge stratejisinin bir ucunda ABD, diğer ucunda ise ÇİN olacak. Ancak bu kez iki kutuplu dünya düzeninden
farklı olarak, tahminlere göre, bu iki ucu dengeleyen yeni güç merkezleri ortaya çıkacak. Bu güç merkezlerinin ise, AB, Latin Amerika Ülkeleri, Rusya, Japonya ve Hindistan olacağını şimdiden
kestirmek zor olmasa gerek. 2015-2050 yılları arasında küresel
ekonominin, sosyal liberalizmin ve uygar bir denge stratejisinin
hâkim olacağı dünya düzeninde yaşayacağız.
Yankı Dergisi Mart 2006
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FERGANA VADİSİ NEDEN ÖNEMLİ?
Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan sınırları içinde bulunan Fergana Vadisi, Türkistan’ın kalbidir. Türk dünyası için sosyal-ekonomik-siyasal-kültürel ve dinî olarak ayrıcalıklı bir konuma sahiptir.
Tanrı Dağları ile Pamir Dağları arasında bulunan 300 km. uzunluğundaki vadi, verimli toprakları ve akarsuları ile tarihin ilk devirlerinden
beri insanlığa hayat kaynağı olmuştur.
Tarih boyunca toplumlar İpek Yolu üzerinde bulunan bu stratejik
vadiye sahip olabilmek için pek çok savaş yapmışlardır.
Bölgede, yoğun olarak Özbekler, Kırgızlar ve Tacikler yaşar.
II. Dünya Savaşı sırasında Kırım ve Kafkasya’da yaşayan Kırım Tatar
Türkleri ve Ahıska Türkleri, bölgelerinden sürgün edilerek buraya yerleştirildi.
Ülke sınırları ve etnik yapılar oldukça karmaşık bir şekilde
birbiri içine girmiştir. Örneğin Kırgızistan’ın Oş ile Celal-Abad şehirleri arasında Özbekistan’a ait gümrük noktası vardır ve sürekli sorun
olmaktadır. Yine Oş bölgesinde yaşayan çok sayıda Özbek nüfus Kırgızistan için ciddî bir etnik problemdir.
Sovyet rejimi 1960’lı yıllarda bölgede pamuk ekimini teşvik etmiş
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ve su kaynaklarını ekili arazilere yönlendirmiştir. O yıllardan sonra Aral
Gölü’ne ulaşan su miktarının giderek azalması ve Sovyetlerin nükleer-biyolojik silah denemeleri nedeniyle bölgede ciddî bir ekolojik
tehdit baş göstermiştir.
Sovyetlerin dağılmasından sonra bölgede bulunan ülkeler
arasında sınır aşan su sorunları ortaya çıkmıştır. Suyun önemli bir kısmına sahip olan Tacikistan ve Kırgızistan’ın ekilebilir arazileri azdır. Özbekistan ve Türkmenistan içinse durum tam tersidir.
Başka bir zenginliği bulunmayan Kırgızistan, Özbekistan’a
gaz karşılığı su vermektedir. Takasta yaşanan sorunlar her iki ülke
arasında sık sık gerginliğe neden olmaktadır.
İslam dininin yayıldığı ilk günden beri Hanefî Mezhebi’ni
(ehl-i sünnet) tercih eden bölgede pek çok din âlimi yetişmiştir.
Komünist rejimlerin dayatmaları, halkın dinini yaşamasını belli
ölçüde engellese de örf, âdet ve gelenekler korunmuştur.
Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte bölge Hıristiyan misyonerler, Vahhabîler, Şiî gruplar ve Taliban’ın ilgi odağı olmuş
ve uzun yıllar baskıcı rejim altında ezilen halkın dinî inançla ilgili
talepleri, bu grupların faaliyetleri için zemin hazırlamıştır.
Afganistan’da üretilen ve Fergana Vadisi üzerinden diğer
ülkelere ulaştırılan uyuşturucu maddeler için genellikle Bedahşan ve Oş güzergâhı kullanılmaktadır.
Etnik sorunlar, su tartışmaları, ekolojik problemler,
marjinal-radikal faaliyetler ve uyuşturucu transferi bölgedeki kavgalar ve terörist faaliyetler için ciddî bir zemin oluşturmaktadır.
1930’lu yıllarda, Sovyet Rejimi’ne karşı silahlı mücadele
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yürüten Basmacı Hareketi’ne de ev sahipliği yapan Fergana Vadisi, 1990-91 yıllarında, Özbek-Ahıska ve Özbek-Kırgız çatışmalarına sahne oldu. 1992 yılında başlayan ve binlerce kişinin
ölümü ile sonuçlanan Tacikistan İç Savaşı bu vadiden beslendi.
Yine geçtiğimiz Mart ayında Kırgızistan’da yaşanan devrim buraya sınırdaş bölgeden başladı. Son olarak Özbekistan’da yaşanan isyana burası lokomotif olmuştur.
Özbek İsyanının Sonuçları
Orta Asya’nın en güçlü ordusuna ve en baskıcı rejimine sahip
olan İslam KERİMOV, olayları ne pahasına olursa olsun bastıracaktır.
11 Eylül’den sonra ABD ile kısa bir dönem iyi ilişkiler geliştiren Kerimov, Gürcistan ve Ukrayna’da yaşanan devrimlerden
etkilenerek ABD’nin sivil toplum örgütlerini yasakladı ve RusyaÇin eksenli bir politika benimsedi. Bu nedenle, askerî üs vermiş
olmasına rağmen, ABD tarafından tercih edilmeyen ve değiştirilmesi gereken bir rejim olarak kabul ediliyor ve AB ülkeleri
tarafından da baskıcı karakteri nedeniyle haz edilmiyor.
Öte yandan Hizbu’t-Tahrir (HuT) ve diğer radikal örgütler de Batı tarafından tehdit olarak algılandığı için, açıktan
desteklenmesi mümkün görünmüyor.
Bu durumda rejim ve rejim muhalifleri arasında uzun sürecek çatışma ortamının her iki tarafa güç kaybettirmesi ve bu
zeminde yeni bir yönetimin ortaya çıkması Batı tarafından arzulanan bir gelişme olabilir.
Türkiye’nin Pozisyonu
 Misyoner faaliyetleri ve radikal dinî akımlar bölge barışı
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için ciddî bir risktir.
 Artarak devam eden su uzlaşmazlıkları ve etnik sorunlar
gerek iç savaş, gerekse bölge ülkeleri arasındaki savaşa zemin hazırlamaktadır.
 Uyuşturucu trafiği ve kargaşa, mevcut terör örgütlerinin
beslenmesine ve yenilerinin ortaya çıkmasına neden olacaktır.
Her üç neden de ulusal çıkarlarımız için önemli tehditlerdir.
AB ve ABD ilişkilerinden başı dönen Türkiye’nin süratli bir
şekilde bu coğrafyayla ilgilenmesi ve yeni politikalar üretmesi
şarttır.
Yıllar önce karış karış gezdiğim Fergana Vadisi ile ilgili bu gözlemler umarım dış politika yapıcılarının dikkatini çeker.
Akşam Gazetesi 25.05.2005
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AB DAYATIRSA, NE YAPARIZ?
Önümüzdeki günlerde AB tartışmaları hızlanacağa benziyor.
Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın «AB’de birçok dayatmalar olduğu doğrudur. Hatta bizi parçalamaya yönelik gayretler içerisinde önümüze tezler geldiği de oluyor. Ama sizin
orada dik durmanız halinde kimsenin kalkıp da ülkemizin
üzerinde böyle bir tasarruf yapması mümkün değildir.” demesi, son derece önemlidir.
Yine Sayın Başbakanın: «Lamı-cimi yok, AB’yi hazmedeceğiz.» demesi de, sürece yepyeni anlamlar yüklüyor.
Yani bir yandan AB dayatmalarına karşı dik duracağız, öte
yandan hazmedeceğiz...
Peki, AB bizi hazmedecek mi? Türkiye’nin son derece hassas
olduğu özel şartlarına olgunlukla yaklaşıp, çözüm için pozitif bakabilecek mi?
Bu konuda, umutlu konuşmak için, ne yazık ki elimizde çok
olumlu veriler yok.
Fransa’da, 29 Mayıs’ta yapılacak referandum öncesi kamuoyu yoklamalarında «HAYIR» oylarının yüzde 56’lara yüksel247
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mesi üzerine devreye giren Chirac’ın, AB Anayasası’nın kabul
edilmesi için televizyonda yaptığı çağrı «inandırıcı» bulunmadı.
Yani Fransa’da olumsuz hava giderek yayılıyor. Aynı olumsuzluğun diğer AB ülkelerine de yayıldığını herkes kabul ediyor.
Anayasa kabul edilmezse, AB içindeki büyük devletlerin ağırlığı korunacak ve Türkiye, AB politikalarını bu devletlere göre şekillendirmek zorunda kalacak. Bu durumda, Sayın Başbakan’ın
bahsettiği dayatmaların artacağı, Türkiye-AB ilişkilerinin olumsuz etkileneceği, hatta bir süre dondurulacağı ifade ediliyor.
Chirac’ın TF1 televizyonunda “Türkiye, şu andaki değerleri, gelenekleri, görenekleri ve işleyişiyle Avrupalı değil.
Bunları düzeltirse «gelin» diyoruz, düzeltmezse, kendisi bilir… Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği hakkındaki son karar,
Fransız halkının olacak.” demesi, Türkiye’ye bakışı özetliyor.
O halde, bu işaretleri okumak ve yeni projeksiyonlar yapmak
zorundayız.
Benim mesleğimde bir kural vardır. Yapacağınız operasyonlarda, alternatifleriniz yoksa hem kendinizi hem de hastanızı riske
atarsınız. Alternatifsizlik, panik ve hata yaptırır.
AB sürecine karşı değilim. Bu sürecin mutlaka başarıyla sonuçlanmasından yanayım. AB ile entegre olmuş bir Türkiye’nin
geleceğinin daha iyi olacağına da inanıyorum. Ancak, Türkiye’nin
birlik ve bütünlüğünü tehdit eden dayatmalara karşıyım ve
bunlara dik durulması gerektiğini ısrarla savunuyorum.
Peki, Türkiye alternatifsiz mi? B planı yok mu?
Bu dayatmalar periyodu devam ederse ne yapmalı? Vizyonumuz ne olmalı?
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Kuşkusuz, Türkiye sahip olduğu insan gücü, özgüven, dinamizm, jeopolitik konum, tarihsel derinlik ve birikimiyle, asla alternatifsiz olamaz.
Bu noktada Türkiye’nin, daraltılmış AB koridoru dışına çıkarak, yeni perspektifler ve ilişkiler sağlayabilmesi, farklı vizyonlar ortaya koyabilmesi gerekliliğine inanıyorum.

Yeni Dünyalar Keşfetmeliyiz...
II. Dünya Savaşı’ndan sonra, ekonomik kuralları tek başına
yazacak güce sahip olan ABD’nin önümüzdeki dönemde, böyle bir
hareket serbestîsinin olamayacağını herkes biliyor?
AB ekonomisi son 10 yılda, zayıf bir büyüme gösterdi. Euro
Bölgesi imalat sanayindeki yavaşlama eğilimi, görülmeyen bir
endişeye neden oluyor. Chirac’ın AB Anayasası konusunda gösterdiği gayretin temelinde de, bu yavaşlama ve alternatif ekonomilerdeki (özellikle, Çin ve Hindistan) hareketlenme yatıyor.
Dünya bugünlerde alternatif ekonomileri konuşuyor. En
fazla konuşulansa, BRIC.
BRIC, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in İngilizce isimlerinin baş harfleri.
Geçtiğimiz 20 yılda, Çin’in ortalama büyümesi % 9.5,
Hindistan’ınki ise % 5.7 oldu. Gelecek 25 yılda ise, Çin’in % 7.5
büyümesi bekleniyor. Yine, Çin ve Hindistan’ın önümüzdeki 25
yılda dünya GSMH’sındaki payının iki kat artacağı tahmin ediliyor. OECD’nin 2020 projeksiyonunda ise, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya ve Rusya, topluca, dünya GSMH’sının üçte
birine hükmedecekler.
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ABD, Almanya ve İngiltere’ye yabancı sermaye girişinde
önemli azalmalar yaşanırken, Çin, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının bir numaralı adresi oldu.
Çin ile Brezilya arasındaki ikili ticaret, son dört yılda dört kat
arttı. Brezilya Sanayi ve Ticaret Bakanı Furlan, yakında bunun on
kata çıkacağını ifade ediyor. Çinli iş adamları Brezilya’da dere-tepe
dolaşıp verimli araziler satın alıyor. Buralardan ürettikleri malları
ülkelerine götürmek için, hububat yükleyecekleri limanların inşaatlarına başladılar bile.
Her yıl kırdan kente göç eden on milyonlarca Çinlinin konut
ihtiyacı, beraberinde çelik ihtiyacını da getirmiş. Bugün Çinli iş
adamları, Brezilya’da milyarlarca dolarlık çelik yatırımı yapıyorlar.
Ekonomik ilişkiler, kuşkusuz beraberinde, siyasî avantajları
da getirir. Çin ve Latin Amerika flörtü, ticaret engellerinin kaldırılması için ortak hareket etmekten, BM Güvenlik Konseyi’nde
sürekli üyelik taleplerine kadar, bir dizi temas yoğunluğu şeklinde
de sürüyor.
Brezilya, tek kutuplu dünya düzeninde, söz sahibi olmak için
kolları sıvadı. Çok kutuplu yeni bir düzende önemli bir aktör
olmak istiyor. Brezilya’nın uzay ve nükleer sanayi, Hindistan’ın
bilişim teknolojisi, Güney Afrika’nın silah sanayi, Çin’in ekonomik
gücü ile birleştirilip, Rainbow Ekseni kurulmaya çalışılıyor.
2020’lerin çok kutuplu siyasî ve ekonomik düzeninde, BRIC
ülkelerinin yükselmekte olan yeni güçlerinin belirleyici rollerine dünya artık ikna olmuş durumda.
Fotoğrafın tüm parçalarını bir araya getirmek ve projeksiyonlar yapmak zorundayız.
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Sizce, yeni vizyonlar ortaya koyma ve uzak diyarlara yelken açma zamanı gelmedi mi? AB sürecini yaşarken, başka dünyaları da keşfetmemiz gerekmiyor mu?
Akşam Gazetesi 20.04.2005
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ABD ZİYARETİNDEN BEKLENENLER
Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyet, önümüzdeki hafta yapılacak olan ABD ziyaretine hazırlanıyor.
Herkes konuşulacak konulardan ziyade iki ülke arasındaki
ilişkilerin düzeyi ve yol haritası ile ilgileniyor. Bazı çevrelerde,
ilişkilerin tamir edilemez olduğuna dair konuşmalar yapılırken, The
Washington Post Gazetesi’nde Türkiye için, sıkıntıya girmeye değecek bir dost olduğu yorumu yapıldı. Bu gezinin Türk-Amerikan
ilişkilerinin son yıllarda gördüğü zararın onarılması için bir şans olduğu belirtildi.
Başbakan Erdoğan ziyaret öncesi AP Ajansı’na yaptığı açıklamada; Kuzey Kıbrıs’ın Annan Planı’na «evet» demesine karşın izolasyonların devam ettiğini belirtti ve bu konuda Başkan Bush’tan
yardımcı olmasını isteyeceğini söyledi. PKK militanlarının Kuzey
Irak’ta silah eğitimi gördükten sonra Türkiye’ye sızdıklarını belirten
Erdoğan bu soruna çözüm bulunması gerektiğini vurguladı ve
Türkiye’nin AB üyeliği konularını da gündeme getireceğini söyledi.
Amerikan tarafı öncelikle nelerin ele alınacağına dair ipucu vermese de, ağırlıklı gündemin İran ve Suriye olacağına kesin
gözüyle bakılıyor.
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Geçen hafta, Suriye’nin ateşlediği SCUD Füzeleri’nden birinin Hatay üzerinde patlaması ve parçalarının Türk topraklarına
düşmesi gezi öncesindeki önemli gelişmelerden biri oldu. ABD
yönetiminin Suriye’ye ait füze parçalarının Türk topraklarına
düşmesinin Şam yönetiminin Ortadoğu barış sürecine katılmadığını gösterdiğini açıklaması ve İsrailli yetkililerin Esad’ın
«ABD’ye meydan okuduğunu» söylemesi dikkate değer bir gelişme oldu.
Bir başka ilgi çekici tarafsa, Washington Büyükelçimiz
Faruk LOĞOĞLU’nun konuya dair deniz aşırı yorumuydu.
Suriye’nin özür dilediğini, olayın teknik bir arıza olduğunu açıkladığını söyleyen Loğoğlu bir anlamda Bush-Erdoğan görüşmesi için güney komşumuzla ilgili ılımlı bir zemin hazırladı.
Bir ABD heyetinin Rum tarafının tüm karşı çıkmalarına rağmen, Kuzey Kıbrıs’a gitmesi gezi öncesinde Türkiye’ye bir iyi niyet
gösterisi olarak algılandı.
Başbakan’ın beklentilere dair verdiği net mesajlar ve
ABD’nin küçük jestleriyle başlayan bu ziyaretin, öncekilerden
farklı olacağı çok açık.
İran’ın Nükleer Programı
ABD gezisinin belki de en önemli gündemlerinden biri
İran olacak. İran’ın 1957 yılından beri kararlılıkla uyguladığı
nükleer programı zaman zaman kesintiye uğrasa da son yıllarda oldukça hız kazandı.
İran ısrarla programın enerji amaçlı olduğunu söylese de dünya kamuoyu bunu inandırıcı bulmuyor. Çünkü;
 İran oldukça zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip.
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 1957 yılından bu yana çalışılan ve ciddî paralar harcanan
program enerji amaçlı bir santrali hâlâ hayata geçirmemiş.
 23 Ekim 2003’te Nükleer Silahların Önlenmesi Anlaşması’nın
ek protokolünü imzalayan İran bu imzanın her türlü denetime
olanak sağladığını ifade etmesine rağmen, günümüze kadar Meclisinde onaylamadı, dolaysıyla, denetime izin vermiyor.
AB-İran görüşmelerinden memnun edici bir sonuç çıkmayacağı, konunun BM Güvenlik Konseyi’ne taşınacağı, buradan
ABD’nin istemediği bir sonuç çıkması halinde ise veto edileceği
konuşulan en muhtemel senaryo. İran bu noktada ya Libya modelini
tercih edecek ve nükleer çalışmalarını durdurarak denetim ve kontrollere açacak, ya da Kuzey Kore modelini tercih edecek ve dünyaya
kararlı olduğu mesajını vererek yoluna devam edecek.
İran’ın programdan vazgeçmemesi halinde Orta Doğu’da güç
dengelerinin değişeceği ve özellikle İsrail için önemli bir tehdit olacağı ortada. 1991 Körfez Savaşı’nda Saddam’ın attığı SCUD
Füzeleri’nin İsrail’i vurduğu ve dar bir coğrafyaya sıkışmış olan
İsrail’in hava savunma sistemlerinin bu saldırıları önlemeye yetmediği hafızalardan silinmedi.
İran’ın son yıllarda sahip olduğu füze teknolojisi ile 1.350 km’yi
vuracak kapasitede olduğu ve bunların denemelerinin başarılı olduğu da bilinen bir gerçek. Eğer İran Şahap III Füzeleri’ne nükleer
başlık takma kapasitesine ulaşırsa bu, tüm bölge için ve özellikle İsrail için çok önemli bir tehdit olacaktır. İsrail’in bu durumda
güvenli bir ön karakola sahip olması ya da İran’ın programının durdurulmasından başka seçeneği görünmüyor.
Tüm bunların hesabını iyi yapan ABD muhtemeldir ki İran’ın
nükleer programı ile ilgili kartı önümüze çok açık bir şekilde
koyacak ve taraf olmamızı isteyecek.
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İran’ın PKK’ya verdiği destek ve rejim ihraç etme çabaları hafızalardan silinmedi. Nükleer programını istediği noktaya
getirdikten sonra takınacağı tavrı ise bugünden kestirmek zor
olmasa gerek. Bu durumda Türkiye’nin ABD’ye; PKK ve Kıbrıs
konusunda ısrarcı olması ve İran’ın nükleer programının denetime açılması için alınacak siyasî ve ekonomik tedbirlere destek
vermesi en akıllıca yol görünüyor.
Başbakan’ın önüne İran kartının konması ve «ya bizdensin
ya da değilsin.» denmesi halinde Türkiye’nin alacağı pozisyon
son derece önemli.
Akşam Gazetesi 06.06.2005
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BU YIL EKİM SICAK GEÇECEK
Türkiye 3 Ekim’e hazırlanıyor.
Geçen yıl 17 Aralık Cuma günü akşam saatlerine kadar süren
AB Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi Brüksel Zirvesi oldukça heyecanlı dakikalara sahne olmuştu.
Zirvenin ilk gününde Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlanması kararı alınmıştı. Ancak bu
tarih, Yunanistan, Fransa ve Avusturya’nın desteğini alan Rum
Yönetimi’nin talebi üzerine, «Gümrük Birliği’nin Kıbrıs Rum
Yönetimi dâhil 10 yeni üyeye genişletilmesini öngören Ankara Antlaşması’nın ek protokolünün imzalanması» şartına
bağlandı.
Türkiye «zirve bitmeden protokolü parafe etme» şartını
reddetti. Bunun üzerine görüşmeler kilitlendi. Uzun süren müzakerelerden sonra Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın «zirveyi
terk» resti üzerine, tekrar görüşmelere başlandı.
Türkiye, protokolü Brüksel’de parafe etmeyeceğini, ancak 3
Ekim 2005’te «müzakereler başlamadan» önce imzalayacağını teyit etti.
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Ve 3 Ekim 2005 için müzakere tarihi alındı.
Bu sonuç üzerine Türkiye’de bir bayram havası estirildi.
Bunun orta-uzun vâdeli nasıl şekilleneceğini ve gerçek bir
bayram olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz.
Ek protokol tartışmaları önümüzdeki dönemde gündemi fazlasıyla meşgul edecek. Buna dair düşüncelerimi ilerleyen günlerde
sizlerle paylaşacağım. Ama bugünden ifade etmeliyim ki, ek protokol, onay için TBMM’ye geldiğinde oldukça sıcak saatler
yaşanacaktır.
Bugün Zirve Sonuç Bildirisi’ndeki iki önemli ayrıntıyı tartışmaya açmak istiyorum.
•••
Bildirideki önemli paragraflardan biri;
 Özgürlük, demokrasi, insan haklarına, temel özgürlüklere
saygı ve hukukun üstünlüğü gibi, birliğin üzerine kurulduğu değerlerin bir aday ülkede ciddî ve sürekli ihlal edilmesi durumunda, Komisyon kendi girişimi ya da üye ülkelerin üçte birinin
talebiyle müzakerelerin askıya alınıp alınmamasını tavsiye
edebilir ve müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için gerekli koşulları önerebilir.
 Konsey, aday ülkeye söz hakkı verdikten sonra, müzakerelerin askıya alınması ve yeniden başlatılması koşullarına ilişkin Komisyon önerisi ile ilgili kararını nitelikli çoğunlukla alacaktır.
Avrupalı dostlarımızın insan hakları konusunda Türkiye’ye
nasıl baktığını bilmeyen yok. Geldiklerinde ziyaret ettikleri yerler ve satır aralarından verdikleri mesajlar da herkesin malumu.
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O halde, bu paragraftan sizce ne anlamalıyız?
Bence anlamamız gereken şey çok açık.
Komisyon ya da üye ülkelerin üçte biri (gerekli gördüğü durumlarda) müzakerelerin askıya alınmasını teklif edecek, bununla
ilgili karar da nitelikli çoğunlukla alınacak.
Bölücübaşının yargılanmasını âdil bulmayanlar, PKK bayraklarıyla gösteri yapılmasını insan hakkı sayarlarsa ve bir karar alırlarsa o zaman ne olacak?
Öldürülen teröristlerin cenazelerinde yapılan gösteriler insan
haklarından sayılırsa ne yapacağız?
Bana göre bu bölüm 3 Ekim’den sonra başımızı çok ağrıtacak.
Umarım karar verici mekanizma bu ayrıntılar üzerinde yeteri
kadar çalışmıştır.
•••
Bir diğer önemli paragraf;
 Avrupa Birliği Konseyi, iyi komşuluk ilişkileri kurulmasına yönelik açık taahhütler verilmesi gereğinin altını çizerek,
Türkiye’nin komşularıyla ilişkilerini geliştirmesini ve bekleyen sınır uyuşmazlıklarının Birleşmiş Milletler Şartı’nın uyuşmazlıkların barışçı çözümü ilkesine uygun bir şekilde çözüme
kavuşturulması için, ilgili üye ülke ile işbirliğine devam etmeye
hazır olmasını memnuniyetle karşılamaktadır.
 Bu bağlamda, katılım sürecini sekteye uğratabilecek
nitelikteki çözümlenmemiş uyuşmazlıkların, gerektiği takdirde, sonuçlandırılmak için Uluslararası Adalet Dîvânı’na
götürülebileceği yönündeki görüşünü teyit etmektedir.
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Siz sınır uyuşmazlığı içinde olduğumuz bir ülke biliyor musunuz?
Ben bilmiyorum.
Ama Ermenistan’a göre sınır uyuşmazlığımız var.
Anlaşılan AB Konseyi’ne göre de var.
İki hafta önce, AB Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel
Kurulu’ndaki tartışmada söz alan Türk Heyeti Başkanı ve AK Parti
Eskişehir Milletvekili Murat MERCAN; Ermenistan anayasasının giriş bölümünde yer alan ve «Batı Ermenistan» ifadesiyle
Türkiye’den toprak talep eden bölümü gündeme getirdi. Mercan, “Ermenistan’ın uluslararası hukuk ve iyi komşuluk isterken, aynı zamanda Türkiye ile sınırını tanımadığını” söyledi
Türk ve Azerî parlamenterlerin girişimi ile hazırlanan «Erivan yönetiminin, mevcut uluslararası anlaşmalara uygun
olarak komşularıyla uluslararası sınırını tanıması gerektiği
çağrısında bulunan değişiklik önergesi» genel kurulda 21 evet
oyuna karşılık 38 hayır oyu ile reddedildi.
Demek ki Ermenistan’a ve AKPM’ye göre sınırlarımızda
sorun var.
Peki, bu durumda, böyle bir madde ne ifade ediyor?
Bir süre sonra birileri sınırlarımızla ilgili (sözde) sorunları
gündeme alıp, bir süreç çerçevesinde Lahey Adalet Dîvânı’na
gitmeye kalkarsa ne yapacağız?
(Ermenistan’ın siyasî elitleri ile konuştuğumda, bu maddenin
kendilerini fazlasıyla heyecanlandırdığına tanık oldum.)
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Bu ayrıntının da ilerleyen yıllarda Türkiye’nin başına önemli
dertler açabileceği, umarım fark ediliyordur.
(Bu arada birkaç gün önce, Avrupa Ermeni Federasyonu’ndan
AB’ye bir uyarı yapıldı. 21 ülkeden 350 organizasyon ve politik
şahsiyetin imzasını taşıyan uyarıda, müzakereler için sözde soykırımın kabul edilmesinin şart koşulması istendi.)
•••
3 Ekim’le başlayan süreç belli ki çok tartışılacak. Özellikle Ek
Protokol’le ilgili gelişmeler Ekim ayını bir hayli ısıtacak.
Avrupalı dostlarımızın iyi niyetlerine olan inancımızın pekişmesi için sanıyorum ilerleyen zamanda daha fazla veriye ihtiyacımız olacak.
•••
AK Parti Ağrı Milletvekili Melik ÖZMEN, Hakk’a yürüdü,
Zamansız gittin sevgili Melik.
Kişiliğinle, dostluğunla, adam gibi adamdın.
Doğruları hep cesaretle haykırdın.
Sevdalıydın sen de bu güzel ülkeye.
Hak senden râzı olsun.
Mekanın cennet olsun.
Akşam Gazetesi 11.07.2005
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OTUZBEŞ YILLIK HİKÂYELER
ve ALINACAK DERSLER
Cumhuriyet ilan edileli henüz 16 ay olmuş. Ülkede açlık, yokluk, sefalet kol geziyor.
Atatürk: Bütün tayyarelerimizin ve motorlarının memleketimizde yapılması ve hava harp sanayinin de bu esasa göre inkişâf ettirilmesi îcap eder.» diyor ve «Türk Tayyare Cemiyeti»nin
kurulması için talimat veriyor.
İstikbâlin göklerde olduğunu bilen Ulu Önder, semalarımızda
Türk yapımı uçakların uçmasını hedefliyor ve büyük bir heyecan
ve inançla kollar sıvanıyor.
•••
I. Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle çıkan Almanya, Versay
Antlaşması’nı imzalamış ve uçak imalatları kısıtlanmıştır. Havacılık
çalışmalarını sürdürmekte kararlı olan Almanlar, ellerindeki birikimlerini eski müttefiki olan Türkiye ile paylaşmak isterler. 1925 yılında
Junkers Firması ile Türk Tayyare Cemiyeti ortaklaşa TOMTAŞ’ı
(Tayyare Otomobil ve Motor Türk Anonim Şirketi) kurarlar.
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Yapılan anlaşma sonucu Türk Hava Kuvvetleri’nin ihtiyacı
olan uçaklar ve motorları üretilecek, revizyonları yapılacak ve her
türlü aksamı Junkers Firması tarafından karşılanacaktır.
Bir yıl sonra «Kayseri Uçak ve Eskişehir Bakım Tesisleri» kurulur. Bunlar, zamanın en modern koşullarına göre dizayn
edilmiştir. Hemen ardından «Tayyare Makinist Mektebi» açılır.
Fransa ve Almanya’ya uçak mühendisliği öğrenimi için öğrenciler gönderilir.
Çalışmalar aralıksız sürer ve 1932 yılına kadar 15 adet Junkers A 20 bombardıman uçağı imal edilir.
Almanların hisselerini THK’ya devretmesinden birkaç yıl
sonra, Amerikan Curtis-Wright Grubu’yla anlaşma yapılır. Anlaşmaya göre bu gruptan hem uçak alınacak hem de ortak uçak
montajı yapılacaktır.
1939’a kadar süren ortaklık sonrasında, fabrikanın uçak üretim
bakım ve revizyon hakkı tamamen Türk Hava Kuvvetleri’ne verilir.
II. Dünya Savaşı’na kadar, 112 adet değişik tipte uçak
îmal edilir.
Savaş sonrasında ABD Hükûmeti’nin Marshall Planı devreye girer ve Türkiye’ye uygulanan ekonomik yardım çerçevesinde uçak ve motor verilmeye başlanır.
Türkiye emek harcamadan gelen yardımlara ve hazıra çabuk
alışır. Dönemin idarecileri artık uçak ve motor fabrikalarının üretim faaliyetlerine gerek olmadığını düşünürler.
Fabrikalar art arda Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na
devredilir.
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Motor fabrikası 1955’te traktör îmal etmeye başlar. Uçak fabrikasında ise 1959’da üretim tamamen durdurulur.
Böylece Atatürk’ün koyduğu hedef ve o muhteşem vizyon
35 yıl içinde yok olur gider.
•••
Gelelim dünyanın öbür ucundaki hikayemize.
Bundan tam 35 yıl önce Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinin
Jose Dos Campos kasabasında bir havacılık okulu kuruldu.
ABD’de dönemin en üst teknoloji merkezi olan MIT’e (Massachusetts Instıtute Of Technology) kurdurulan bu okula, ülkenin
her tarafından en zeki öğrenciler alındı.
Parası olmayan öğrencilere burslar verildi ve Boston’da bulunan MIT ile bu okul arasında öğrenci değişim programları
uygulandı.
Brezilya Hükûmeti Embraer Şirketi’ni kurdu ve mezun
olan öğrencilerin en başarılı ve en yetenekli olanlarını kurulan şirkete dâhil etti.
Bir gün, en iyi uçağı yapacaklarına inanan gençler, semalarda
Brezilya uçağını uçurmaya kararlıydılar.
Bu kararlılıkla yola çıkıldı ve küçük bir atölyede başlayan macera, 35 yıl sonra 12.000 çalışanıyla 285.000 metrekare alana yayılmış muhteşem bir fabrikaya dönüştü.
Bu şirket bugün dünyanın koltuk ve uçuş maliyeti olarak
en ucuz uçağını üretiyor ve semalarda uçan 5.500 uçağı var.
•••
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Geçen yıl Embraer 190 modelinin hangardan çıkış töreni için
Brezilya’ya gitmiştim. Törende Devlet Başkanı Lula bir konuşma
yaptı ve: «Bu uçağın havalanabilmesi için hükûmetimin bütün
üyeleri bir Embraer işçisi gibi gayret ettiler. Dünya bugüne
kadar Brezilya’yı hammadde ve tarım ürünleri ile tanıyordu.
Bundan sonra teknoloji ürünleri ile tanıyacak. Bu uçakların
satılması Embraer’e değil, ülkeme kazandıracak. Yoksulluk
ve açlıkla mücadele için kaynak yaratacak. Bugün Brezilya
bir uçak ihracatı ile 800.000 ton gıda ihracatına eşit bir gelir
elde ediyor. Tanrı Embraer’i korusun!» dedi.
Dev Brezilya bayrakları arasından süzülerek çıkan Embraer
190, 35 yıl önce başlayan kararlı yolculuğun, haklı gururunu temsil ediyordu.
•••
Her iki şirketin de başlangıç hedefleri aynı.
Yola çıkılan ruh aynı.
Heyecan aynı.
Kuruluş çalışmaları aynı.
35 yılın sonunda ise, biri ABD’den aldığı yardımların büyüsüne kapılıp kapısına kilit vurdu.
Diğeri ise inancını yitirmedi, azmetti. Çalıştı. Ve bugün
American Airlines da dâhil dünyanın pek çok havayoluna
uçak satıyor.
Birinde hüsran, diğerinde zafer.
•••
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Dostlar,
35 yıllık iki öyküden alacağımız çok dersler var.
Planlı olmalıyız.
Sabırlı olmalıyız.
Kararlı olmalıyız.
İnanmalıyız.
Kendimize güvenmeli ve çalışmalıyız.
Aksi halde, dünyayı pençesinde tutmaya çalışan teknik
donanımlı gladyatörlere teslim olmak zorunda kalırız.
Akşam Gazetesi 30.05.2005
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BİR GARİP PROJE ve UÇUP
GİDEN TRİLYONLAR
Hikaye 15 yıl önce başladı.
Sosyal riski azaltmak, fakirliğin kökünü kazımak için çözüm
arayan devrin hükûmeti harika bir yol buldu. İhaleyle temin ettiği arı kovanlarını köylüye dağıtacak, böylece hem halkın gözüne
girecek, hem de ekonomiye katma değer sağlayacaktı.
Hazırlıklar tamamlandı, paralar bulundu, ihaleler yapıldı ve
kovanlar dağıtıldı. Gösterişli törenlerde dönemin siyasetçileri bol
bol nutuklar attı. Bu projeye katkı sağlayan herkes mutluydu.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın öncülük ettiği projeye sonraları, ORKÖY, Özel İdareler ve lokal vakıflar da
katıldılar.
Sonraki hükûmetler de bu işi çok sevdiler. Ucuz yoldan siyaset
yapmanın, arı kovanı dağıtıp halkın gözüne girmenin tadına vardılar.
Proje 10 yıl devam etti ve tam 700.000 kovan dağıtıldı. (Bugünkü bedeli ile 100 milyon YTL para harcandı.)
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Kimse dağıtılan kovanların âkıbetini merak etmedi. Dağıtım yapılan aileleri araştırmadı. Yani geri dönüp bakmadı.
2000 yılında birileri durumdaki garipliği fark etti ve kovan
projesi sessiz sedasız gündemden kaldırıldı. Çünkü dağıtılan
kovanların % 90’ı ortada yoktu. (Oysa tedarikçi birkaç firma, kısa
sürede zengin oldu ve mutlu bir şekilde varlıklarını sürdürüyor.)
•••
Peki böylesine iyi niyetli bir proje neden başarıya ulaşmadı?
Bunun birkaç nedeni var.
 Kovanlar, arıcılık konusunda deneyimi olanlara verilmedi
ve politik kaygılar ön plana çıktı (Aslında, para verilmediği için kıymetleri de pek bilinmedi.)
 Kovanların dağıtıldığı köylüler, eğitimden geçirilmediler,
önlerine hedefler konmadı ve daha sonra takip edilmediler.
 Dağıtılan arıların kalitesi kontrol edilemedi ve genellikle
sağlıksız koloniler köylülere verildi.
 Temin edilen kolonilerin bölgeleri dikkate alınmadan dağıtım yapıldı ve adaptasyon sorunu yaşayan arılar kısa sürede öldüler. (Genellikle Muğla’dan temin edilen arılar, diğer bölgelerde yaşayamadılar)
 Dağıtılan arılar, hastalıklarını gittikleri yerlere de taşıdılar ve o bölgenin arıcılığına da önemli zararlar verdiler.
•••
Büyük umutlarla başlatılan proje hiçbir yarar sağlamadığı gibi,
ülke arıcılığına da zarar verdi. Ama her zaman olduğu gibi, sorumluları ortada yok. Hesap soran kimse yok.
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2004’ün sonlarına doğru, birileri tozlu raflardan bu projeyi aldı ve
tekrar uygulamaya koydu. Şu ana kadar, valiliklerin yaptığı 50’den
fazla ihalede, 70.000 kovan dağıtıldığı tahmin ediliyor (Kayıtlar
sağlıklı tutulmadığı için net bilgiye ulaşmak zor). Devamı gelecek.
Geçenlerde, Ankara İl Tarım Müdürlüğü Valilik Özel İdare bütçesinden, 4.000 kovanlık bir ihale yaptı. (Bedeli, 600 milyar TL.
civarında)
(Ankara İl Özel İdaresi’nin 1996 yılından itibaren dağıttığı kolonilerden büyük çoğunluğu yukarıda anlattığım nedenlerle bugün
hayatta değil. Sağ olanların verimliliği ise Türkiye ortalamasının %
30’u düzeyinde)
İddia ediyorum, alınan bu 4.000 kovanın da âkıbeti diğerleriyle aynı olacak.
Projeyi denetlemekle sorumlu olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, üretimi arttırmaya yönelik konulara ağırlık verilmesi ve birliklerin
desteklenmesi için genelgeler yayınlıyor. Bakanlık bürokratları, kovan
dağıtılmaması konusunda îkazda bulunuyorlar.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri kovan dağıtım
çalışmalarını uygun bulmadıklarını söylüyorlar.
Ama ihaleler yapılıyor, dağıtımlar devam ediyor.
İlginç bir ülke Türkiye.
Uyarılara kulak asmak yok.
Geçmiş deneyimlerden ders almak yok.
Projenin verimliliğini dikkate almak yok.
Bilimsel verilere riayet etmek yok.
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Türkiye arıcılık konusunda çok önemli avantajlara sahip. Bilimsel ve stratejik politikalar üretilebilirse, milyarlarca dolarlık bir
ekonomik kazanç elde etmemiz mümkün.
Muğla ve Aydın civarında, 60.000 hektarlık kızılçam alanından yılda 15.000 ton bal elde ediliyor. Dünyanın başka hiçbir yerinde üretilmeyen çam balına Avrupalı tüketici büyük ilgi duyuyor.
Bu bölgenin çamlarında, Basra Böceği (M.Helenicus) adında bir organizma yaşıyor. Bu böcekler, çamın öz suyunu emerek
karbonhidrat oluşturuyor ve vücutlarından dışarı atıyorlar. Vücutlarından salgıladıkları bu karbonhidratla beslenen arılar, çam
balı üretiyorlar. Bu üretim senenin sadece 4 ayında gerçekleşiyor.
Binlerce yıldır bu döngü böylece sürüyor.
Asıl ilginç olanı şu: İskenderun’dan Çanakkale’ye uzanan sahil şeridinde, 2.5 milyon hektar kızılçam alanı var. Bilim adamlarının söylediğine göre çok basit ve ucuz yöntemlerle, Basra
Böceği’ni (doğal ve zararsız) bu alana yaymak mümkün. Geliştirilecek uzun vâdeli bir proje ile de birkaç yıl içinde bunu yaygınlaştırmak ve yılda 500.000 ton bal elde etmek olası. (Geçenlerde Alman Büyükelçiliği Tarım Müsteşarı AB ülkelerinin yılda
250.000 ton bala ihtiyaç duyduklarını söyledi)
Havaya uçan 100 milyon YTL, böyle ciddî bir projeye ayrılsaydı, bugün Türk bal sektörü çok farklı bir noktada olurdu.
Olaylara uzun vâdeli, bilimsel ve geniş açıdan bakmayı bir
gün öğrenir miyiz dersiniz?
Yine arı kovanına çomak soktum sanırım.
Akşam Gazetesi 09.05.2005
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BAL GİBİ OLUR…
Meslek hayatım boyunca, genellikle hastalarıma, bal yemelerini tavsiye ettim.
Ama doğrusunu isterseniz, o mûcizevi imalat şeklinden dolayı kutsal kabul ettiğim balın, sofralarımıza nasıl ulaştığını hiç
düşünmemiştim.
Siyasete atıldıktan sonra, pek çok sektörün olduğu gibi, arı
yetiştiricilerinin de önemli sorunlarının olduğunu öğrendim.
Ve onlarla daha yakın çalışmaya başladım.
Gördüklerim karşısında hem üzüldüm, hem umutlandım.
Üzüldüm, çünkü;
 Bu sektörle uğraşanlar büyük emekler harcıyorlar, senenin önemli bir bölümünü ailelerinden uzak, başka bölgelerde,
arazide geçiriyorlar.
 Sektörün sorunları yakından bilinmiyor, üzerine gidilmiyor ve bu nedenle de ciddî projeler üretilemiyor. Üretilen projeler ise, popülizm yapan siyasetçilere yarıyor, sektöre yaramıyor.
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(Son 15 yılda köylülere 700 bin arı kovanı dağıtıldı ve buna 100 milyon YTL para harcandı. Ancak kovanların % 90’ı ortada yok.)
 Sektöre yapıldığı sanılan teşvikler gerçekçi değil ve netice
vermiyor. Rasyonel ve uzun vâdeli teşvikler yok.
 Arı yetiştiricileri, gerek politikalardaki yanlışlık, gerekse,
piyasayı istila etmiş sahte ballar nedeniyle mağdur durumdalar; emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Çok ucuza îmal edilen sahte
ballar rafları işgal ederken, emek harcayan üretici gerçek balı satamıyor.
 Arı yetiştiriciliği ve bal sektörü için bir enstitümüz yok.
Oysa Türkiye için oldukça stratejik olan bu alan, çok önemli fırsatlar
içeriyor ve bilimsel desteğe ihtiyacı var.
 Tanıtım ve pazarlamada önemli ölçüde eksiğimiz var. Yurt
içinde balın kıymeti hâlâ bilinmiyor. Yurt dışında ise, geçtiğimiz yıllarda yapılan sahte bal ihraçları nedeniyle itibar kaybımız var.
Sevindim, çünkü Türkiye;
 Kullanabildiği takdirde, çok önemli avantajlara sahip. Sektör, bilimsel ve gerçekçi politikalarla, kısa sürede dünya liderliğini
yakalayabilir.
 Yapılacak akıllı yatırımlarla, kalıcı istihdam olanakları elde
etmek mümkün. (Kalıcı ifadesini özellikle tercih ettim, çünkü bal,
insanlık oldukça, var olacak bir ürün. Piramitlerden çıkan ve hâlâ
tazeliğini koruyan bal petekleri bunun en güzel kanıtı)
 Sahip olduğu coğrafî ayrıcalık nedeniyle aranan bir marka
yaratabilir ve milyonlarca dolarlık ekonomik kazanç elde edebilir.
Tüm bunların olabilmesi için şüphesiz ki, mûcizeye gerek yok.
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Vizyona, akla, bilime, çalışmaya ve üretmeye ihtiyacımız
var.
Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı’na yeni seçilen
Mustafa SARIOĞLU, konulara hâkim, yürekli ve çalışkan biri.
Son aylarda sektörle ilgili yaptığı açılımlar, beni gelecek adına
ümitlendirdi.
İnanıyorum ki, hükûmet, ortaya koyacağı akılcı politikalarla,
sektörü ve birliği desteklerse, çok kısa sürede, ülke olarak önemli
kazanımlar elde edebiliriz.
Bal tutanın parmağını yalamadığı bir siyaset kurumu ile
inanın bunların hepsi bal gibi olur.
Bilgin Arı Dergisi Temmuz 2006
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MERMERDE MİLLİYETÇİLİK OLUR MU?
Son yıllarda doğal taştan elde edilen malzemeler mimar ve
dekoratörler tarafından daha fazla tercih edilmeye başladı. Dünyanın her yerinde, gelişen ve büyüyen yapı sektöründeki bu yeni
anlayış, mermer tüketimini önemli ölçüde artırdı.
Dünya mermer rezervlerinin % 40’ına sahip olan Türkiye, üretimde % 3.1’lik bir payla dokuzuncu. Büyük tehlike, ucuz
ve düşük kaliteli Çin graniti.
Dünyanın en kaliteli ve en zengin doğal taşlarına sahip
olan Türkiye, kendi yapılarında Çin granitini kullanıyor. Denizli Adliye Sarayı’nda, Pamukkale Üniversitesi Kampüsü’nde,
Atatürk Havalimanı’nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Bağdat Caddesi’nde yaptığı düzenlemede Çin graniti kullanılmış. İzmir Adliye Sarayı’nda ise İspanyol graniti tercih edilmiş.
Mermerimiz, yedi yıldızlı Burj Al Arab Oteli’nde, Gloria
Estefan’ın evinde, Fransa Parlamentosu’nda, ABD temsilciler
Meclisi’nde kullanılıyor ama ne acıdır ki, Türk kamu binalarında
tercih edilmiyor.
Bu çelişkinin temel nedeni, acımasız rekabet koşulları.
Çinliler, granitin metrekaresini 4 dolara yerine teslim ederken,
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Türk mermerinin fiyatı 5-20 dolar arasında değişiyor (Türkiye’ye
ithal edilen mermerlerin radyoaktiviteye sahip olması nedeniyle
kanserojen olduğu iddia ediliyor ve Avrupa ve ABD’de yasaklandığı söyleniyor).
Aradaki birkaç dolarlık fark nedeniyle Çin granitinin tercih
edilmesi yerli üreticiyi isyan ettirmiş. Girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı ucuz ürünlerle rekabet edemeyen yerli mermerciler feryât ediyor. Esenboğa Havalimanı’nın ihalesini alan
müteahhit firmanın Çin graniti kullanacağının duyulması ise
bardağı taşıran son damla olmuş.
Konunun uzmanlarına, Ankara’nın dışarıya açılan bu yeni çehresinde Çin granitinin kullanılmasının ne anlama geldiğini sordum.
130.000 metrekare alanda kullanılacak granit için Çin’e
ödeyeceğimiz paranın dışında, bize maliyetinin yaklaşık 4 granit
fabrikası ve ocaklarda çalışacak 1.000 işçinin 1 yıl istihdamı olacağını söylediler. Dünyanın her yerinden gelecek yabancılara hazırladığımız ücretsiz teşhir alanlarının Çin’e sağladığı gizli reklam
avantajı ise bir başka handikap.
Buna derhal bir çözüm bulmak şart.
İtalyanlar kendi sanayicisini korumak için belli oranda
yerli taş kullanımını zorunlu hale getirmiş.
Bizde de hiç olmazsa devlet ihalelerinde şartnamelere konacak özel maddelerle yerli malzeme kullanımı zorunlu hale
getirilmeli ve sektör korunmalı.
Bu küçük tedbir, sadece milyonlarca dolarlık ithalat tasarrufu
sağlamakla kalmayacak aynı zamanda, yerli mermer sektörümüze
yeni istihdam ve yatırım olanakları da hazırlayacak.
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Skandala Tepki Koyun...
Şampiyonlar Ligi finali için hazırlanan İstanbul Şehir
Rehberi’nde Türkiye’ye hakaret ve iftira dolu bölümler olduğu ortaya çıktı.
Ana sponsor Master Card’ın Olimpiyat Stadı’ndaki final için
hazırlattığı kitap, Londra’daki «Lonely Planet Kitabevi»nde
basılmış (I. Dünya Savaşı’nda sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla
ilgili Mavi Kitap da İngilizler tarafından bastırılmıştı).
Kitapta, şehir yaşamıyla ilgili yalan yanlış bilgiler ve incitici
ifadeler bulunuyor. Ama asıl önemli olan, etnik milliyetçilik ve bölücü üslûp.
Kitapta bakın neler var;
 Son bir asırdan beri Kürtler, bağımsızlık için merkezî
otoriteye karşı mücadele ediyor.
 Atatürk, 1924 yılında Kürtleri asimile etmek için Kürt
dilini yasakladı.
 Ermeni nüfusu, Osmanlı’daki etnik milliyetçilik sonucunda artan toplu katliamlar ve göçlerle büyük ölçüde azaldı.
 Anadolu'da ve İstanbul'daki masum Ermeniler de toplu
kıyıma uğradı.
Kitaptaki bu ifadelerin kamuoyunda tepki oluşturduğunu gören Master Card yetkilileri bir açıklama yaparak olaydan üzüntü
duyduklarını ifade etmişler ve: «İstanbul ile ilgili kitabın sadece ilk 16 sayfasında yer alan konuların Master Card tarafından sağlandığını, bunun dışındaki metnin, tamamen Lonely
Planet’e ait olduğunu» söylemişler.
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Böyle bir özrü kabullenmek mümkün mü?
Siz hiç bugüne kadar, Master Card hesap ekstrelerinde: «Geçen ayın ilk 16 gününe ait harcamalarınızı ödeyiniz, diğerleri
bize ait değildir.» diye bir ifadeye rastladınız mı?
Bu satırları okuduğunuzda, yıllardır kullandığım Master
Card’ımı iptal ettirmiş olacağım.
Bizi hafife almak isteyenlere ders vermek için siz de öyle yapın.
Türk kamuoyu bu tablo karşısında sessiz kalmamalı ve
göstereceği toplumsal refleksle, üzerimizde hesapları olanlara bir mesaj vermeli.
Akşam Gazetesi 01.06.2005
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YERLİ MEDİKAL SEKTÖR
DESTEK BEKLİYOR
Yeni düzenlenen ve teşvikli il sayısını 36’dan 49’a çıkarmayı
öngören yasa tasarısı, uzun tartışmalardan sonra Meclis Plan
ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Yapılan son değişiklikle 13 ilimiz daha teşvik kapsamına
alındı.
Teşvik yasası, pek çok ilimize umut olurken, bazıları için
düş kırıklığı yarattı. Kapsama alınan illerde, gelecek yatırımların heyecanı yaşanırken, kapsam dışı kalan illerde, kaçacak
yatırımların kaygısı yaşanmaya başlandı.
Peki, alınan bu tedbirler ülkemiz için gerçekçi sonuçlar
doğuracak mı? Bölgeler ve iller arasındaki gelir dağılım dengesizliği sorunu çözülecek mi? Kapsama alınan illerde yatırımlar artacak mı?
Buna verilecek yanıtın «evet» olması hepimizi mutlu
ederdi.
277

Büyük Türkiye İçin

Ancak, Türkiye’ye özgü bir kalkınma modeli için, millî gelirden çok daha detaylı parametrelerin dikkate alınması gerektiği konusunda pek çok otorite hemfikir. Bu çalışmanın,
bölgesel ve sektörel bazda ele alınması gereğine inanan pek
çok kesim var.
Türkiye’nin bazı bölgeleri ve bazı sektörleri, lokomotif
olacak özellikte. Bunlarla ilgili yapılacak stratejik çalışmalarla, çok yönlü ve alternatifli teşvik politikaları ile Türkiye’nin
koşullarına daha uygun kalkınma modelleri oluşturulabilir.
Türkiye’de öyle sektörler var ki, yapılan son düzenlemeden yararlanma olanağı, hemen hemen hiç yok. Bunların belki de en başında, medikal sektör geliyor.
Türkiye’de medikal alanda kullanılan malzemelerin yıllık tutarının 2.5 milyar doları bulduğu, bunun da, % 15’inin yerli firmalar tarafından karşılandığı tahmin ediliyor.
Net olmamakla birlikte, 180 civarında yerli medikal üreticimiz, 18.000 civarında da ağırlıklı olarak ithal ürünleri satan, medikal şirketimiz var.
Uzmanlık gerektiren bu alan, genellikle ticaretin acımasız rekabet kuralları içinde kaybolup gitmiş ve bugüne kadar da yetkililerin ilgi alanına girmemiş. Dolayısıyla bu yaşamsal öneme sahip
sektör desteklenmemiş.
Bu konuda müteşebbis anlayışa sahip işadamlarımız da, yoğun
bürokratik problemler ve acımasız rekabet koşulları nedeniyle, sektöre soğuk durmuş ve sonuçta Türkiye, medikal malzemede
neredeyse tam olarak dışa bağımlı hale gelmiş.
Türkiye hâlâ enjektörünü Hindistan’dan ithal ediyorsa, ameliyatlarda kullandığı makasını, neşterini Pakistan’dan, dikiş malze278
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melerinin çoğunu Batılı ülkelerden temin ediyorsa, alarm zilleri
çalıyor demektir. İleri teknoloji ürünlerinden hiç söz etmiyorum.
Onlarla ilgili zaten elimiz kolumuz bağlı.
Medikal alanda dışa bağımlı olmak, sadece ekonomik kayıplara neden olmuyor.
Türkiye’de yılda yaklaşık 30.000 açık kalp ameliyatı yapılıyor.
Asıl ihtiyacınsa 80.000 olduğu tahmin ediliyor. Bu ameliyatlarda
kullanılan kateterlerde dışa bağımlı olmamız, ekonomik kayıpların yanında, kontrol edilemez etik sorunları da beraberinde
getiriyor. Neşter davasını biliyorsunuz. Kalitesine ve fiyatına hâkim olamadığınız bu yaşamsal ürünün, pek çok kademeden geçerek kullanılması, beraberinde rant mekanizmasını da harekete
geçiriyor. Sonrası malûm.
İnsan var oldukça yaşayacak, çeşitlenecek ve gelişecek olan bu
sektöre Türkiye bugüne kadar neden önem vermedi bilinmez.
Ama bilinen bir gerçek var ki, bundan sonra da, ilgisizlik devam
eder ve dışa bağımlılık sürerse, sağlık alanında yaşanan sorunlara
sürekli yenileri eklenecektir.
Sektör dertli. Teşvik yasasından yararlanma olanaklarının
olmadığını ifade ediyorlar.
Özellikli bir alan olduğu için, mutlaka ciddî AR-GE çalışmalarına ihtiyaçları var. Büyük hastanelere yakın bölgelerde ve üniversitelerle işbirliği içinde olma zorunlulukları da var.
Peki, böylesine önemli stratejik sektörü, nasıl güçlü bir ulusal sektör haline getirebiliriz? Dışa bağımlı olmaktan nasıl kurtarabiliriz?
Önce teşvik yasasına yeni bir yaklaşım getirmek gerek. Medikal alanda yapılacak yatırımlar için sektörel bir teşvik ve
destek şart.
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Bu yıl hükûmetin Tübitak için ayırdığı 450 trilyon liralık
bütçeden önemli bir kısmının medikal sektör AR-GE çalışmaları
için ayrılması gerekir.
Hastanelerin ve Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı medikal malzeme ihalelerinde genellikle yerli firmalar aleyhine çalışan rekabet ortamının lehte bir iyileştirmeye çevrilmesi de şart.
Bu destekler, umutlarını yitiren medikal sektör için şüphesiz
ki bir heyecan ve motivasyon demek.
Hükûmetimiz, bunu mutlaka önemsemeli.
Akşam Gazetesi 22.04.2005
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MİLLÎ EKONOMİ POLİTİKASI ve
SEKTÖREL BİR ÖRNEK
Türkiye giderek artan bir borç tehdidi ile karşı karşıya.
Toplumu esir alan, üretmeden tüketme kültürü, bu borç
sarmalını daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor.
Geleceği okuyamayan karar vericilerin, yıllardır uyguladığı
hatalı ve günübirlik politikalarla, ne yazık ki pek çok alandaki
avantajımızı dışarıya kaptırdık.
Rekabet şartlarının giderek ağırlaştığı günümüzde, radikal
ve rasyonel kararlar alınamazsa, korkarım ki, önümdeki yıllarda daha fazla mevzî kaybedeceğiz.
Türkiye’nin bölgesel ve sektörel ekonomik haritası çıkarılmadan, her alandaki risk ve fırsatlar tek tek değerlendirilmeden
yapılacak çalışmalardan uzun vâdeli yarar sağlamamız mümkün
değil.
•••
Sorunu gözlükçülük sektörünü değerlendirerek ele alalım…
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Türkiye’de halen gözlük üreten 20 fabrika bulunuyor. Bunların 7 tanesi aktif üretim yapıyor. Diğerleri ise güç durumda,
üretimlerine ara vermek zorunda kalmışlar.
Mevcut yerli fabrikaların üretim kapasitesi yıllık 10 milyon adet. Ancak, halen, yıllık yerli üretim 600 bin adet.
Türkiye’de gözlük tüketimi yıllık 20 milyon adet. Bunların
10 milyonu optik çerçeve, 10 milyonu ise güneş gözlüğü.
Tüm kullanılan gözlüklerin içinde yerlinin payı % 3.
Kullanılan güneş gözlüklerinin tamamı ithal ediliyor. Bunların
1.5 milyonu standartlara uygun, 8.5 milyonu ise standart dışı.
Yıllık tüketilen 10 milyon optik çerçevenin 9 milyon adedinin
ödemesini kamu yapıyor. 1 milyon adedi ise, serbest olarak satılıyor.
Devletin optik çerçeve için yılda ödediği para yaklaşık
250 milyon dolar.
Dünya gözlük piyasasının yıllık hacmi, 130 milyar dolar.
Türkiye’de ise yıllık toplam hacim 1 milyar dolar civarında.
Türkiye’de tüketilen gözlüklerin % 90’ı Çin kaynaklı. Çin, İtalya başta olmak üzere pek çok ülke için fason üretim üssü haline
geldi. Ancak, emek yoğun üretim nedeniyle kalite oldukça düşük.
•••
Mevcut koşullar altında, yerli gözlükçülük sektörünün
ayakta kalması ve kendini geliştirmesi mümkün değil. Yoğun
işten çıkarmaların yaşandığı sektör, koruma - teşvik sağlanarak
desteklenmezse, bir daha canlanamayacak şekilde yok olma riski
ile karşı karşıya.
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Sektörü korumak, istihdamı arttırmak ve ithalatı ihracata çevirebilmek için alınması gereken tek önlem, ithal gözlüğe vergi konması.
İthal gözlüğe 3 yıl süreyle (gözlük başına 3 dolar) vergi konması, sektörün sorunlarını bitirecek ve önemli fırsatlar-avantajlar
sağlayacaktır. Mevzuat buna müsaittir.
Bu gerçekleştiği takdirde:
• Halen kapalı bulunan fabrikalar tekrar açılacak ve yeni istihdam imkanları ortaya çıkacaktır.
• Üretim kapasitesi artacağı için maliyetler düşecek ve Çin’le
rekabet şansı yakalanacaktır.
• Yakınlık ve teknolojik üstünlük nedeni ile rekabet şansı
bulacak olan yerli sektör, bir süre sonra Avrupa için fason üretim
üssü olabilecektir.
• Türkiye’nin toplam ihracatında, ithalatın oranı oldukça yüksek iken, bu sektörde, imalatın % 25’i ithalatla karşılanmaktadır.
Tedbir alındığı takdirde, yeni yatırımlar yapılacak, bu oran düşecek ve ekonomik katma değer artacaktır.
•••
Genç ve dinamik bir nüfusa sahip Türkiye, hem risklere
hem de fırsatlara çok açık bir ülke.
Önemli olan bunun, iş işten geçmeden, görülmesi, değerlendirilmesi.
Küresel eğilimler ve ekonomik modeller, her koşulda ve
her ülkede aynı sonuçları doğurmaz. Türkiye’nin önüne konan
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(ya da dayatılan) modelleri bir an önce terk edip, kendine özgün
modellerini oluşturması ve başının çaresine bakması gerek.
Bunun için, bölgesel ve sektörel çalışmalar yapmak, riskleri ve fırsatları iyi görmek, vizyoner olmak zorundayız.
Kendi dinamiklerimizle hareket etmeden, kendi kararlarımızı kendimiz vermeden (millî ekonomik modelimizi oluşturmadan) mesafe alamayacağımızı görmeliyiz.
www.saglikhaber.net 08.09.2006
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TAYVAN MODELİ
1949’da, Çin Komünist Partisi anakarada, Çin Halk
Cumhuriyeti’ni kurduğu zaman, Milliyetçi Çin hükûmeti, beraberinde 4 milyon insanla birlikte Tayvan Adası’na taşındı. Adada
bulunan 6 milyon insanla bütünleşen göçmenler 10 milyonluk
yeni bir toplum oluşturdular.
Tayvan, yeni bir devlet olma yolunu seçince, ABD dikkatlerini
buraya çevirdi ve büyük miktarda askerî-ekonomik yardım gönderdi.
Bu yardımı iyi değerlendiren Tayvan, öncelikle altyapı ve tarım sektörüne çok önem verdi ve başarılı bir toprak reformu
yaptı. Toprak kiralarını düşürerek, kamu arazilerini halka açtı. Büyük arazi sahiplerinin arazilerini de satın alarak halka dağıttı.
Uygulanan tarım politikaları ile önce kendi kendine yetmeye başladı ve sonra da önemli miktarda, tarım ürünleri ihraç
eder hale geldi.
Ülkede, genel ithalat kısıtlandı ve ithal hammaddeler işlenerek ucuz tüketim malları üretilmeye başlandı. Hafif sanayisi kalkınmaya başlayınca da, ihracat teşvik edildi ve 1970’lerde
Tayvan’ın adı, yeni bir ihracatçı ülke olarak duyulmaya başlandı.
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Bu arada bürokratik engellerden uzak, özel vergi sistemleri ve ihracat serbest bölgeleri oluşturularak, kalkınmanın sürekli ve sistematik bir yapıda olması hedeflendi.
1980’lerin başında Tayvan, dışa açılma politikasını benimsedi ve dünyanın pek çok ülkesine yatırım yapmaya başladı. Bu
sayede, ekonomik olarak tam bağımsızlığı hedefledi.
1979’da ABD’nin Çin Halk Cumhuriyeti’ni diplomatik olarak
tanıması ve Çin Cumhuriyeti ile ilişkilerini kesmesi üzerine Tayvan, uluslararası diplomatik mücadele süreci başlattı.
Nihayet, uzun yıllar verdiği mücadeleden sonuç aldı ve 1 Ocak
2001’de Dünya Ticaret Örgütü’ne üye oldu. Dış politik uygulamalarında duygusallığı tercih etmeyen Tayvan, bu dönemden sonra
kendine tehdit kabul ettiği Çin’e, yatırım yapmaları için işadamlarını teşvik etti. Ve Hong Kong üzerinden Çin’deki ticarî
nüfuzunu arttırdı.
İhracat profilini son yıllarda teknolojik ürünlere kaydıran
ülkede kişi başına millî gelir 15.000 dolara yaklaştı. Halen dünyanın en büyük ilk 15 ihracatçı ve ithalatçı ülkesi arasında.
Önemli döviz rezervlerine sahip ülkenin, sadece ABD ile olan
ticaretinde 10 milyar dolar fazlası var.
Yabancı yatırımcı çekme potansiyeli olarak, dünyada 15. sırada bulunan Tayvan, 2001 yılında ülkesine 32 milyar dolar yabancı yatırım çekerken, sınırları dışında da 54.7 milyar dolarlık yatırım
gerçekleştirmiş.
Ekonomik gelişmişliğin belkemiğini KOBİ’ler oluşturuyor. 2001 istatistiklerine göre ülkedeki kayıtlı 1 milyon 100 bin
şirketin % 98’i KOBİ. Yine toplam iş gücünün % 80’ini KOBİ’ler
istihdam etmekte.
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36.000 km2’lik alanda 22 milyon insanın yaşadığı, yer altı ve
yerüstü zenginlikleri bulunmayan bu sevimli ada ülkesinin, 55 yıllık öyküsü ve geldiği nokta bu.
Aslında Kıbrıs için siyasî model olmaktan öte, Türkiye için
ekonomik model olabilecek bir ülke.

Siyasî Olarak Tayvan Modeli
Son günlerde; Türkiye’nin Güney Kıbrıs ile olan ilişkisinin
Tayvan modeline benzetileceği konuşuluyor.
Bu modelde; örneğin ABD; Tayvan’ı, Çin’in bir parçası kabul
ediyor. Yani siyasî muhatap Çin. Ama aynı zamanda, Tayvan ile
bağımsız ekonomik ilişkileri var. 25 yıldır, ABD’nin burada resmî
büyükelçilik rolünü üstlenen Amerikan Enstitüsü var.
Türkiye de böyle uygulayacak modeli. Güney Kıbrıs ile ekonomik ilişki kurulacak ve Rum malları serbestçe dolaşacak. Ancak
Rum yönetimi tanınmayacak ve siyasî muhatap olarak Yunanistan
kabul edilecek.
Annan Planı’na «hayır» diyen AB üyesi bir Güney Kıbrıs’a,
Türkiye bu modeli uygulamaya hazırlanıyor.
Acaba, plana «evet» diyen KKTC’ye nasıl bir model uygulanacak?
Yoksa biz Kıbrıs’a Tayvan modeli uygulamaya çalışırken, birileri de Irak’ın kuzeyi için bunu mu planlıyor?
Göreceğiz...

Son bir not;
Geçen yıl gitmiştim Tayvan’a.
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Dış İlişkiler Komisyonu Eş Başkanı Chang, eski bir ilkokul
olan Mecliste bizi ağırlarken, mahcup bir tavırla, eskiliğinden ve
küçüklüğünden yakındı. Kuruluşundan beri daha büyük bir meclis binası için para ayıramadıklarını söyledi.
Tüm yatırımlarını ülkenin kalkınmasına ayırmışlar.
Ne demeli?
Uzun yıllar bu ülkenin kaynaklarını hoyratça harcayanlar, milyarlarca dolarlık anlamsız yatırımlara imza atanlar ve bu ülkeyi fildişi kulelerden yönetenler, keşke gidip görselerdi ve ders alsalardı.
Akşam Gazetesi 06.04.2005
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SİZİN ADINIZA SORDUM
Geçen hafta, TBMM Başkanlığı’na Devlet Bakanı Sayın
Beşir ATALAY’ın yazılı olarak yanıtlamasını talep eden bir
soru önergesi verdim.
Önergede şu sorular var:
 2003 ve 2004 yıllarında TRT kanallarında gösterilmek üzere, TRT tarafından satın alınan film ve dizi film sayısı nedir?
 Söz konusu film ve dizi filmler için harcanan para ne kadardır?
 Bu film ve dizi filmlerin satın alındığı şirketler hangileridir?
 Bu alımlar hangi usûllere göre yapılmıştır? Değerlendirmeler nasıl olmuştur?
 Bu film ve dizi filmlerin alındığı şirketlerin eski ortakları
arasında, halen devletin üst kademesinde bürokrat olarak çalışan
kimseler var mıdır?
 Bu film ve dizi filmlerden, kalitesiz olduğu gerekçesiyle, tamamı gösterilmeden arşive kaldırılan var mıdır? Varsa hangileridir?
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 Eğer kalitesiz olduğu gerekçesiyle arşive kaldırılan varsa, bu
alımlara dair soruşturma yapmayı düşünüyor musunuz?
Önümüzdeki günlerde aldığım cevapları da sizinle paylaşacağım.
Diliyorum, gelecek cevaplar, herkesin içini rahatlatır nitelikte olur.
•••
Bu önergeyi verdiğim saatlerde, Sabah Gazetesi’nde yürek
burkan bir haber ilişti gözüme.
Habere göre;
4 yıldır Telekom bayiliği yapan Kilisli Selahattin AKKURT,
Telekom’a ödemesi gereken parayı geciktirmiş. Bu gecikme nedeniyle de bayiliği iptal edilmiş. Bayilik elinden alındıktan sonra
da bazı partililerin yakınlarına verilmiş. Borcu olan ve ekonomik olarak sıkıntıya düşen Akkurt da durumu pek çok resmî
makama iletmiş. Hiç birinden sonuç alamayınca da Başbakanlık’a
bir mektup yazarak derdine çare aramış. 7 ay boyunca yanıt gelmeyince ümitleri tükenmiş ve fare zehiri içerek yaşamına son
vermiş. Üstelik arkasında boynu bükük altı çocuk bırakarak.
Hantal bürokrasi çalışmış ve nihayet mektuba yanıt verilerek
durumun incelendiği, gerekenin yapılacağı söylenmiş.
Mektup, baba Yusuf AKKURT’un eline, Kilisli Selahattin’in
ölümünden 5 gün sonra ulaşmış...
Ba’de harâbi’l-Basra... Yani Basra yok olduktan sonra...
•••
AK Parti Kilis Milletvekili Sayın Veli KAYA ile görüştüm. Selahattin AKKURT’un kendini bir süre önce aradığını, sorunlarını
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anlattığını söyledi ve ekledi: “Akkurt’un intihar ettiğini basından
öğrendim. Birkaç ay önce beni aradı ve yalvardı:
«–Ekmeğimle oynuyorlar, izin vermeyin.» dedi.
Konuyla ilgili müfettiş talebim oldu ancak netice alamadım.”
Sayın Kaya, Meclisin saygın isimlerinden. Son derece üzgün.
•••
Kilisli Selahattin’in yaşamını kaybettiğine mi üzüleyim?
Yazdığı dilekçesinin yanıtını 7 ay beklediğine mi yanayım?
Geride kalan zavallı yetimlerine mi dertleneyim?
Elinden alınan Telekom bayiliğini, partizanca başkalarına veren yaklaşımı mı eleştireyim?
Bilmiyorum.
Ama bunun için yapılması gereken bir şey biliyorum...
•••
Son günlerde herkes Başbakanlık Başdanışmanı Adana Milletvekili Sayın Ömer ÇELİK’in motor koleksiyonunu konuşuyor.
Tercih ettiği Gucci marka takımların, Zegna gömleklerin fiyatlarını tahmin etmeye çalışıyor.
Şimdi Sayın Çelik’in yapması gereken bir şey var.
Harley Davidson motoruna binecek, siyah deri eldivenlerini
ve deri ceketini giyecek ve bu ailenin kapısını çalacak.
Kendisinin de aslında emekli bir işçi ailesinin oğlu olduğundan bahisle, yardıma geldiğini söyleyecek.
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«Kimsesizlerin kimi, sessiz yığınların sesi olmak için
Ankara’da bulunuyoruz. Taşranın gündemini Ankara’ya taşımak için siyaset yapıyoruz. Birkaç milyar borç için yaşamına
son veren Selahattin AKKURT’un acısını paylaşmak için geldik.
Ve 7 ay yanıt veremediğimiz bir dilekçenin sahibinin manevî
huzurunda, devlet adına özür dilemek için geldik.» diyecek.
O zaman belki vicdanlar biraz olsun rahatlar!
Kimse şunu unutmamalı.
Oyun bitince, şah da, piyon da aynı kutuya konur...
Bu hafta Meclis’e başımı öne eğerek gideceğim...
Akşam Gazetesi 25.04.2005
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TOPLUMSAL ŞİDDET
GELECEĞİMİZİ TEHDİT EDİYOR
Ankara Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, geçenlerde kamuoyuna duyuruldu. 50 yerli dizi üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre;
 En çok mafyayı konu alan diziler izleniyor ve bu dizilerde
şiddet içeren görüntüler yer alıyor.
 Kimlik arayışı içinde olan ve şiddet uygulayıcı karakterlerle
özdeşleşen gençler bu dizilerden etkilenerek çete oluşturma
eğilimine giriyor.
 Bu dizilerde genellikle insan ilişkilerindeki sorunlu alanlar
konu ediliyor ancak, olumlu çözümler yerine, şiddet içeren sonuçlar ortaya çıkıyor.
 Toplumsal şiddetin önlenmesi için, medyanın özendirilmesi-yönlendirilmesi ve RTÜK’ün daha etkin olması çok önemli.
Toplumsal şiddet, Türkiye için gittikçe daha ciddî bir sorun
olmaya başladı. Pek çok kanaldan beslenen bu sosyal felaketle
mücadele etmek ne yazık ki her geçen gün biraz daha zorla293
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şıyor. Her gün gazetelerde çeşit çeşit şiddet haberleri okuyoruz.
Fiziksel şiddet, sözel şiddet, duygusal şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet, aile içi (kadına-çocuğa yönelik) şiddet, toplumsal
yaşamın kanıksanan bir olgusu haline geldi.
Bir grup milletvekili, akademisyen, bürokrat ve toplum bilimciyle oluşturduğumuz Şiddeti Önleme Platformu çerçevesinde
yaptığımız bir başka çalışmayı ve sonuçlarını sizlerle paylaşıyorum.
 Şiddet genel olarak bir bireyin diğeri üzerinde uyguladığı
fiziksel-sözel-duygusal-cinsel saldırı olarak tanımlanabilir.
 Şiddetin beslenmesinde ekonomik ve sosyal krizlerin
önemli bir rolü vardır.
 Şiddetin sürekli olması ve yeniden üretilmesinde ise
medyanın ihmal edilemez bir sorumluluğu vardır.
 Bir alanda yaşanan şiddetin yol açacağı zarar, toplumsal
yaşamın diğer alanlarını da etkilemektedir.
 Toplumda yaşanan şiddet olayları cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve meslek statülerine göre farklılıklar göstermektedir.
 Toplumsal şiddette en büyük tehlike, içselleştirilmesi, gelecek nesillere aktarılması ve bu süreç içerisinde, kalıcı ve doğal
sayılmasıdır.
 Şiddete maruz kalan bireyin bu durumu normal kabul etmesi, hatta kendi suçu gibi algılayıp yakınmaması ve yardım talebinde
bulunmaması toplumumuzda sık rastlanan bir durum olmuştur.
 Çocukluğunda şiddeti bir terbiye biçimi olarak yaşayan
ve algılayan bireyler, genellikle aynı yöntemi kendi çocukları için
tercih ederler ya da şiddete maruz kaldıklarında bunu kendi suçla294
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rının doğal bir sonucu olarak kabul ederler.
 Çok farklı kanallardan beslenen bu karmaşık toplumsal sorunun üstesinden gelebilmek için yapılacak en doğru çalışma, yeniden üretim sürecinin kırılmasıdır.

Şiddet-Medya İlişkisi İçin Neler Yapmalı?
 Yazılı ve görsel medyanın üst düzey yöneticileri, senaristler
ve televizyon programlarının üretiminde yer alan tüm medya çalışanlarının şiddete ilişkin duyarlılıkları arttırılmalı.
 Bilinçli izleyiciler oluşturulması ve medya karşısında
farkındalık geliştirilmesi için eğitim programları düzenlenmeli
(medya okur-yazarlığı için medyadan destek alınmalı)
 Tüm öğretim kurumlarında, şiddet ve şiddetin önlenmesine yönelik duyarlılığın arttırılması için, dersler konulmalı, okulaile işbirliği için özel programlar uygulanmalı.
 Şiddete uğramış kişilerin haklarının korunması ile ilgili toplumsal bilincin artırılması için çalışmalar yapılmalı.
 Çocukları televizyonun olumsuz etkilerinden korumak için
aileler mutlaka titiz davranmalı (ailelerin televizyonu çocuklarıyla birlikte izlemesi, şiddet içeren görüntüleri birlikte yorumlaması, şiddet içeren programların izlenmesine izin verilmemesi).
 Toplumun her kesiminde ve alanında şiddet ve şiddete ilişkin algılama biçimleri konusundaki veri eksikliğini gidermek için,
ilgili bilim adamlarıyla alan çalışmaları yapılmalı ve sonuçlarından hareketle politikalar oluşturulmalı.
 Görsel ve yazılı medya kuruluşları şiddet içerikli yayınlar
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konusunda bir özdenetim mekanizması oluşturmalı.
 Sivil toplum kuruluşlarının oluşturacağı medya gözlem
grupları ile toplumsal şiddetle mücadele eden yayınlar desteklenmeli.
 Tüm ulusal kanallarda, toplumun önde gelen sîmaları tarafından hazırlanan şiddet karşıtı-sevgi-uzlaşı-barış içerikli spotlar
yayınlanmalı.
 Şiddet içeren programlarla ilgili aileleri uyarıcı-koruyucu
simge sistemi uygulanmalı ve bu simgeler program kitapçıklarında-gazetelerde açıklanmalı.
Mutlu bir toplum ve huzurlu bir gelecek için şiddetin her çeşidiyle, ulusal bir mücadele zemini oluşturmalıyız. Bunun için
hepimize düşen çok önemli sorumluluklar var.
Akşam Gazetesi 08.06.2005
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GÜVENMEK ve DOKUNMAK
Bir ülkede, yönetenlere duyulan güven, o ülkenin yarınlarının teminatıdır.
Yönetenlerine güvenen halk, aidiyet duygusu ile hareket eder,
fedakarlık yapar ve ortaya konan politikalara sahip çıkar.
Siyaset kurumunun, hak ettiği saygınlık düzeyine ulaşması
için gereken pek çok şart vardır. Bunlardan biri de kamuoyunda
sıkça tartışılan milletvekili dokunulmazlığıdır. Detayları pek
konuşulmayan ve belki de çok fazla bilinmeyen milletvekili dokunulmazlığı, ülkemizde de, medenî dünyadaki şekliyle uygulanmaya başlanırsa, siyasete olan saygı ve güvenin artacağı çok açıktır.
Parlamenter sistemle yönetilen ülkelerde, yasama, denetleme ve temsilcilik görevlerini layıkıyla yapabilmeleri için, parlamento üyelerine bazı haklar ve ayrıcalıklar tanınmıştır. Bu haklar,
görevlerini özgürce yerine getirmeleri ve halk adına karar verirken hiçbir baskı altında kalmamaları için verilmiştir.
Sınırları ve boyutları farklı olmakla birlikte hemen her ülkede bu haklar mevcuttur. Bunların esası, yasama görevini yerine
getirmede sorumsuzluk ve ceza kovuşturmasından koruyan dokunulmazlıktır.
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Dokunulmazlıkların tarihsel kökeni 1397’lere kadar uzanır.
Bu tarihte İngiliz Parlamentosundan Thomas Haxey, hazırladığı
yasa ile, Kral II. Richard’ın yaptığı yanlışlıkların ülkeye olan malî
yüklerini denetim altına almak istedi. Ancak vatana ihanet suçu
ile yargılandı ve ölüme mahkûm edildi. Bunun üzerine Avam Kamarası baskı yaparak Haxey için af çıkarttı. Bu olay parlamento
üyelerine özgürce karar verme hakkı için bir dönüm noktası
oldu.
Bu tarihten sonra, değişik düzeylerde tanınan haklar 1689 yılında kayıt altına alınarak parlamenterlerin tartışma ve eylemleri,
parlamento dışındaki her türlü müdahaleden korunmaya başlandı.
Aynı gereklilik 1789 Devrimi’nden sonra Fransa’da da ortaya
çıktı ve 1790’da çıkarılan bir yasa ile parlamento üyelerinin parlamentonun izni olmadan yargılanamayacağı karara bağlandı.
Yasama sorumsuzluğu ile ilgili tutum, genel olarak tüm
Avrupa ülkelerinde vardır ve benzer niteliktedir. Parlamenterler,
görevlerini yaptıkları sırada ortaya koydukları görüşlerinden, verdikleri oylardan ve bunlarla ilişkili eylemlerden sorumlu tutulamadıkları gibi, kişisel haklara saldırı boyutu taşımayan konuşmalardan da sorumlu tutulamazlar (kürsü dokunulmazlığı).
Yasama dokunulmazlığı ise, Avrupa ülkelerinin hepsinde
olmakla birlikte geniş bir yelpazede farklılıklar gösterir. Genel
yaklaşım tutuklama için meclis kararının gerekliliğidir. Yargılama ile ilgili ise ortak yaklaşım suçüstü durumlarında kısmî
de olsa dokunulmazlıkların kaldırılması ve belli bir süre (bazı ülkelerde 2 yıl) cezayı gerektiren suçlar için meclis kararına ihtiyaç
duyulmadan yargılanabilmesidir.
Bu durumda ortaya çıkacak hukukî yaptırımlar, meclisin
karar vermemesi halinde üyelik bittikten sonra uygulanır.
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Parlamenterlerin sosyal hakları ile ilgili de, ülkelere göre
pek çok farklılıklar vardır.
Milletvekillerinin seçildikten sonra bazı görevleri üstlenememesi ve bazı işleri yapamaması karşılığı sağlanan bu haklar
da kuşkusuz ülkelerin kendi iç dinamikleri ve reel koşulları ile yakından ilgilidir. Maaş, emeklilik sistemi, sigorta, ek ödenekler, özel
ödenekler, devamsızlık kesintisi, görev sonu ödeneği gibi ayrıntıları, genellikle ülkelerin ihtiyaçları ve koşulları belirlemektedir.
Milletvekili dokunulmazlığı ve özlük hakları ile ilgili düzenlemeler, bugün için gereksiz görülebilir. Ancak halkın beklentileri ve sonuç itibarı ile siyaset kurumuna sağlayacağı prestij dikkate alınırsa, bu konunun öncelikle ele alınma gereği ortaya çıkar.
Modern dünyanın gereklerine uygun olarak yapılacak düzenleme,
Türkiye’nin şeffaflaşması ve halkın Ankara’ya bir adım daha
yaklaşması için yararlı olacaktır.
Sosyal haklarla ilgili yapılacak düzenlemeler de yönetenler
ve yönetilenler arasındaki ayrışmayı azaltacak ve parlamenterlerin daha çalışkan ve üretken olmasını teşvik edecek nitelikte olursa; siyaset kurumu daha fazla saygınlık kazanacaktır.
İktidar partisinin ele almayı vaad ettiği bu düzenlemeye, muhalefet kanadından gelecek yapıcı destek, demokratik-parlamenter rejimimize yepyeni bir anlam ve heyecan katacaktır.
Siyaset kurumunun saygın olması bu ülke için çok önemlidir.
Akşam Gazetesi 18.04.2005
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DOKUNULMAZLIK ve ÖZLÜK HAKLARI
Bir ülkede siyaset kurumunun saygınlığı ve güveni, o ülkenin
yönetenleri ve halkı arasındaki iletişimin düzeyi ile yakından ilgilidir. Yönetenlerine güvenen halk, ortaya konan politikalara sahip
çıktığı gibi, yönetenlerin başarısı için topyekûn gayret içinde olur,
fedakarlık yapar ve aidiyet duygusu ile hareket eder.
Ülkemizde 3 Kasım seçimleri ile yenilenen Meclis, profili ve
performansı ile geçmiş dönemlere göre oldukça farklı olduğunu göstermiştir. Ama bu fark siyaset kurumunun gereken saygınlığa ulaşabilmesi için yeterli değildir. Kuşkusuz halkın gündemi ile siyaset
kurumunun gündemi ne kadar çok örtüşürse, yönetenlerle yönetilenler arsındaki ayrışma da o kadar az olacaktır.
Siyaset kurumunun gereken saygınlık düzeyine ulaşması ve
halkın gözünde, hak ettiği itibara kavuşabilmesi için, gerekli pek çok
şart vardır. Bunlardan biri de kamuoyunda sıkça tartışılan milletvekili dokunulmazlığıdır. Detayları pek konuşulmayan ve belki de
çok fazla bilinmeyen milletvekili dokunulmazlığı, ülkemizde de, medenî dünyadaki şekliyle uygulanmaya başlanırsa, siyasete olan saygı
ve güvenin artacağı çok açıktır.
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Parlamenter sistemle yönetilen ülkelerde, yasama, denetleme
ve temsilcilik görevlerini hakkıyla yapabilmeleri için üyelere
bazı haklar ve ayrıcalıklar tanınmıştır. Tanınan bu haklar, görevlerini özgürce yerine getirmeleri ve halk adına karar verirken hiçbir
baskı altında kalmamaları için verilmiştir. Sınırları ve boyutları farklı olmakla birlikte hemen her ülkede bu haklar mevcuttur. Bunların
esası, yasama görevini yerine getirmede sorumsuzluk ve ceza
kovuşturmasından koruyan dokunulmazlıktır.
Türkiye; ne yazık ki hâlâ önyargılardan arınmış bir tartışma
kültürüne sahip olamadığı için, milletvekili dokunulmazlığı ve özlük
hakları, gereken olgunlukta tartışılamamaktadır.
Türkiye’nin içinde bulunduğu bu dar koridorda dokunulmazlıkların ele alınmasını yanlış bulanlar olabilir. Ancak halkın beklentileri ve sonuç itibarı ile siyaset kurumuna sağlayacağı prestij dikkate
alınırsa; zaman zaman kamuoyunun gündemine taşınan ve polemik
konusu yapılan dokunulmazlıkların akılcı bir yaklaşımla bütün toplum kesimlerinin mutlu olacağı bir şekilde düzenleme ihtiyacının
olduğu ortaya çıkar.
Yöneten ve denetleyen demokrasinin kurallarına uygun olarak yapılacak düzenleme, Türkiye’nin şeffaflaşması ve halkın
Ankara’ya bir adım daha yaklaşması için yararlı olacaktır. Sosyal
haklarla ilgili yapılacak düzenlemeler de yönetenler ve yönetilenler
arasındaki ayrışmayı azaltacak ve parlamenterlerin daha çalışkan
ve üretken olmasını teşvik edecek nitelikte olursa; siyaset kurumu
daha fazla saygınlık kazanacaktır.
«Milletvekili ve bakanların yargılanmaları önündeki anayasal
engeller kaldırılacak; dokunulmazlık, tüm kamu görevlilerinin yargılanabilmeleri önündeki engeller ve ayrıcalıklarla birlikte ele alı-
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nacak ve milletvekillerinin Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerine
inhisar ettirilecektir.» diyerek bu vaadi programında taahhüt altına
alan AK PARTİ muhalefetin polemik yapmasına meydan vermeden,
Türkiye’nin koşullarına ve beklentilerine uygun olarak bu düzenlemeyi yapmalıdır.
Bu siyaset kurumuna olan güven ve saygıyı pekiştirecek, yönetenlerle yönetilenler arasındaki ayrışmayı azaltacaktır.
Yankı Dergisi Ocak 2006
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PARLAMENTER SAYGINLIK
Yorgun meclis nihayet tatile girdi.
21. dönemde toplam 386 yasa kabul edilmişti.
Bu dönemin ilk üç yılında ise, 630 yasa kabul edildi.
Son iki gün hızını alamayan Meclis, tam 24 kanunu jet hızıyla
kabul etti. Bunlardan sadece Bankacılık Yasası, 194 madde (99 sayfalık metin) ihtiva ediyor.
Nitekim bu yoğun çalışma temposunu doğru bulmayan CHP,
son üç gün Meclis’i terk etti.
Siyaset boşluk kabul etmiyor. Muhalefet sıraları boş kalınca
bunu da AK PARTİ Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY doldurdu
ve sürece muhalefet etti.
Demokrasinin güzelliği burada.
Sayın Başbakan, henüz AK PARTİ iktidarda değilken yaptığı bir
grup konuşmasında: «Parti içi muhalefete özellikle değer vereceğiz. İktidarlar, tüm rejimlerde vardır. Muhalefet ise sadece
demokrasilerde vardır. Bizim iktidarımızda, milletvekilleri el
kaldırıp, indirme makinesi olmayacak.» demişti.
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Sayın Yarbay, parti içi muhalefeti başarıyla yaptı ama
milletvekilleri ne yazık ki el kaldırıp, indirme makinesi
olmaktan kurtulamadılar.
Vekilleri şimdi daha zor bir sınav bekliyor. Bir yandan tatil yapıp öte yandan halkla buluşacaklar.
İktidar iktidarının, muhalefet de muhalefetinin hesabını verecek. Yapılanlar, yapılamayanlar bir bir karşılarına çıkacak.
Bu nabızları yeni dönem başında alacağız.
•••
I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmışız. İstanbul işgal altındadır. Millî Mücadele’nin büyük önderi, Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı
Ankara’da toplanmaya davet eder. O zamanın Ankara’sı İç
Anadolu’nun ortasında küçük bir bozkır kasabasıdır.
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bir kulübü olarak kullanılan taş
bina, ilk Meclis olarak seçilir. Bina harap haldedir. Toplanan bağışlarla onarılır ve elbirliği ile temizlenir. Çatısındaki eksik kiremitler
Ankara sokakları dolaşılarak evlerden temin edilir.
Okullardan sıralar getirilir.
İşyerlerinden teneke sobalar, kahvehanelerden gaz lambaları,
evlerden halılar getirilir. Konuşma zabıtları için bakkal defterleri
alınır.
İşgal altındaki İstanbul’dan kaçırılan mebuslar gizlice Ankara’ya
gelir.
23 Nisan 1920 Cuma günü dualarla açılan Meclis, Mustafa Kemal Paşa’yı Başkan seçer.
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Bu Meclis, Kurtuluş Savaşı’na başkumandanlık yapacaktır.
Silahtan, cephaneden, her şeyden önemlidir.
Taşıdığı ruh, bağımsızlık heyecanı, azmi, kararlılığı millet iradesinden aldığı gücü ile ülkenin kaderini belirleyecektir.
O gün taş binayı dolduran mebusların iç çekişmesi yoktur.
Tekrar seçilme kaygısı yoktur.
Hükûmet üyesi olma sevdası yoktur.
Rant ve gelecek hesabı yoktur.
Anlamsız gündemler, polemikler ve kavgalarla kaybedecek
zamanları da yoktur.
Tek hedef vardır: Bağımsız bir Türkiye.
İşte bu inançtır ki, başarıyı getirmiştir.
O gün yapılan kanunlar belki bugünkü kadar hacim tutmuyordu.
Ama o Meclis, milletle omuz omuza vermiş, önderlik etmiş
ve bir imparatorluğun küllerinden yeni bir devlet kurmuştu.
•••
Kuşkusuz, Meclisin en önemli iki görevi yasama ve millet adına
denetlemedir.
Ama belki de onlar kadar önemli olan ve görünmeyen bir başka
görevi de millete önderlik etmektir. Doğru bilgilendirmek ve doğru yönlendirmektir.
Bunun gereği gibi olması için de bir anlayış devrimine ihtiyaç
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vardır;
 Siyasî Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu Türkiye’nin ve gelişmiş demokrasilerin şartlarına uygun olarak revize edilmelidir.
 Yasama ve kürsü dokunulmazlığı en üst düzeyde olmalı, ama
yargı dokunulmazlığı Batı standartlarına göre yeniden düzenlenmelidir.
 Milletvekili maaşları yeniden düzenlenmelidir. (Maaşlar asgarî ücret üzerinden belli bir orana sabitlenmeli, görev tazminatları
ve temsil giderleri ayrıca belirlenmelidir)
 Meclisteki tüm kurullar, demokratik usûllere göre belirlenmelidir.
 Yasama çalışmalarına hazırlık aşamasından itibaren sivil toplum temsilcilerinin daha etkin katılımı sağlanmalıdır.
•••
Taş binadaki ruhu yakalamadıkça, demokrasinin tüm kurum ve
kurallarını işler hale getirmedikçe, milletvekilleri el kaldırıp, indirme
makinesi olmaktan kurtulamazlar.
Parlamenter saygınlık, bu ülkenin yarınları için çok
önemlidir.
Akşam Gazetesi 06.07.2005
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AK PARTİ HATAY MİLLETVEKİLİ
FUAT GEÇEN ve
AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ
TURHAN ÇÖMEZ’İN MAL VARLIĞI
İLE İLGİLİ 01.02.2006
TARİHİNDEKİ BASIN BİLDİRİSİ
Türk siyasal yaşamında, partilerin, düşünce ve proje üretmek yerine, iş takibi ve şahsî çıkar aygıtı haline dönüşmesi,
geçmiş dönemlerde, bu millete çok ağır bedeller ödetmiştir.
Bu bedelleri bir daha ödemek istemeyen Türkiye, yepyeni bir
siyasal anlayışı iktidara taşımış ve ona; kendi iktidarı olma misyonunu, yüklemiştir.
Siyaseti doğal zenginlik aracı olarak görenleri, yüce Türk
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milleti, 3 Kasım’da sandığa gömmüş ve bir daha asla çıkmamak
üzere, cezalandırmıştır.
Siyasete girenin nemalanacağı anlayışlar; artık terk edilmiştir.
Bir siyasetçinin hayatının her dönemi, berrak olmalı.
Söyledikleri ve yaptıkları; her zaman açık, anlaşılabilir, îzah
edilebilir, denetlenebilir ve ulaşılabilir olmalı.
Kendi ve yakın çevresi, devlet işlerinden, nüfuz ticaretinden,
daima uzak durmalı.
Bu özlemle sandığa giden millet; seçtiklerine, sadece kendi
adına hizmet etsin, kendi hakkını ve hukukunu korusun diye,
görev verir ve karşılığında, bu görevi layıkıyla yapanlara; gönlünde
saygın bir yer verir.
Son günlerde, kamuoyunda, siyasetçilerin mal beyanı hakkında, önemli tartışmalar yaşanmaya başladı.
Biz, yöneten ve denetleyen demokrasinin, tüm kurum ve kurallarının işlediği, modern toplumlarda,
Böylesi tartışmaların, yaşanmayacağına inanıyoruz.
Türkiye’nin gerçek gündemi; bu tartışmalar olmamalıdır.
AB sürecinde, bizi bekleyen çok önemli sorunlar var.
Türkiye’nin Güneydoğu’sunda sahneye konmak istenen,
oyunlar var.
Etnik provokasyonları, kendine yeni strateji olarak belirlemiş,
bir bölücü örgüt var.
Irak’ın kuzeyinde, ülkemizin geleceğini riske edecek, baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor.
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İran’ın nükleer programı, yakın zamanda, özellikle bizi ilgilendirecek krizlerin, işaretlerini veriyor.
Yabancı portföy yatırımlarının elde ettikleri rantlar ve muhtemel riskler, oldukça önemli düzeylere ulaşmış.
Dış ticaret açığı ve carî açık, pek çok çevrede, önemli bir risk
olarak algılanmaya başlamış.
Kayıt dışı ekonomi ve kaçakçılık, Türk ekonomisini, tehdit
etmeye başlamış.
Halen boğuştuğumuz, işsizlik sorunumuz var.
Suç oranları, beklentilerin üzerinde artış göstermiş.
Hâlâ yönetimimiz; bürokratik oligarşinin esaretinde.
Popüler kültür, özellikle gençlerimizi esareti altına almış ve
Türkiye;
Psikolojik harekatların, oyun bahçesine dönmüş.
Siyaset kurumunun işleyiş mekanizmasında, hâlâ ciddî sorunlar var.
Kurumlar ve güç merkezleri arasındaki uyum; istenen ve
beklenen düzeye, ulaşmamış.
Enerjide, sömürge düzenine, teslim edilmişiz.
Bu koşullar altında, Türkiye’nin;
Sanal gündemlerle,
Anlamsız polemiklerle meşgul edilmesini, doğru bulmuyoruz.
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Mal varlığı polemikleriyle, meydan okumalarla, Türkiye kazanmaz, kaybeder.
Temiz Toplum,
Temiz siyaset ve
Temiz yönetim, yönetenlerle, yönetilenler arasındaki, arz-talep dengesiyle şekillenecektir.
Siyasete girerken, ilkeli olma sözü veren bizler; artan bu kamusal talep karşısında; Türk demokrasisine yakışanı yapıyor ve
bugün, yüce Türk milletinin huzurunda, MAL BEYANINDA bulunuyoruz.
Beyan kavramı, bizim için; kasalara kilitlenen gerçeğin, halkın yüce takdirine arz edilmesi, mânâsını taşır.
Biz biliyoruz ki, siyaset adamlarının zenginliği, Türk toplumunu rahatsız etmez.
Önemli olan; bu zenginliğin, vergilendirilmiş ve ahlakî ölçülerde temin edilmiş olmasıdır.
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DOSTUM LULA
Kuzey Brezilya’da, fakir bir ailenin çocuğu olarak başlayan ve devlet
başkanlığına giden bir yaşamın, başarı ve mücadele dolu öyküsü…

Luiz Inacio Lula da Silva...
1945’te küçük bir köyde doğdu. O yıllarda tüm ülkede hâkim
olan açlık ve sefalet, Lula’nın köyünde daha fazla hissediliyordu. 7
çocuklu ailesine bakamayacağını anlayan baba, köyünden ayrıldı
ve Sao Paulo yakınlarında bir limanda ekmek parası kazanmaya
başladı.
İlk zamanlar ailesine gönderdiği para düzenliydi ve kıt-kanaat
de olsa yetiyordu. Çocuklarını hem büyütmek hem de okutmak
için mücadele eden anne, paranın arkası kesilince, kendini bekleyen sürprizden habersiz, eşinin yanına gitti. Oysa eşi, zavallı aileyi
çoktan terk etmiş, başka bir kadınla yaşamaya başlamıştı.
Bu acı sürprizle yıkılan anne, 7 çocuğunu da yanına alarak
kendi mücadelesini vermeye başladı. En büyük yardımcısı ise, evin
reisliğini üstlenen 8 yaşındaki Lula’ydı.
Aile, Sao Paulo’ya göç etti ve okulu bırakan Lula çalışmaya
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başladı. O yıllarda, bir gün, dünyanın diploması olmayan tek
devlet başkanı olacağı, aklından bile geçmiyordu. Ayakkabı boyacılığı yaptı, simit, şeker ve sakız sattı.
Maden işçiliği yaptığı dönemde, tornada serçe parmağını kaybetti. Bu belki de, sendika başkanlığından, İşçi Partisi liderliğine
oradan da devlet başkanlığına taşınan yaşam öyküsünün en sembolik anılarından biri oldu.
14 yaşında otomobil fabrikasında çalışmaya başladı ve hemen
ardından sendika üyesi oldu. Artık, işçilerin haklarını yüksek sesle
savunan ve dikkat çeken bir gençti. O yıllarda olgunlaşan sempatik, samimî ve keskin karakteri, daha sonra, halkın gönlünde taht
kurmasına neden olacak kişiliğini oluşturmuştu. Başarıları, onu
metal sendikası başkanlığına taşıdı.
Çile ve mücadele dolu yaşamına, cezaevi günleri de eklendi.
1980’de İşçi Partisi’ni kurdu. Ard arda gelen üç seçim yenilgisinden hiç yılmadı. 22 yıllık mücadelesinde insanlar ona inandı ve
27 Ekim 2002’de ikinci turda, oyların % 61.3 ünü alarak devlet
başkanı oldu.
Seçimlerden önce, IMF ve küreselleşme karşıtı sol söylemler, Lula’nın trendini önlenemez bir şekilde yükseltmişti. Aslında trendin yükselmesinde temel neden, ülkedeki yolsuzluk ve
rüşvetin en üst düzeye çıkması, gelir ve refah dağılımındaki
dengesizliğin boyutlarının çok artmasıydı.
İş dünyası, bu yükselişe kayıtsız kalmadı ve Lula ile işbirliğine
gitti. O da bütün ülkenin başkanı olacağının altını çizdi ve en stratejik ittifakını yaparak, muhafazakar eğilimli Liberal Parti ile
el sıkıştı. Bu partinin başkanı Jose Alencar’ı yardımcısı yaparak
liberal zenginlerin güvenini kazandı.
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Seçim yemininde: «Değişim gerçekleşti. İnanç korkuyu yendi. Toplumumuz yeni bir yola sapma zamanı geldiğini gördü.
İşte oldu.» dedi, Brezilya tarihinin bu ilk solcu devlet başkanı.
Seçimlerden önce Cardoso iktidarının tüm IMF uygulamalarını reddedeceğini söyleyen Lula, seçimlerden sonra kendisini eleştirenlere aldırmadan yumuşama ve uyum mesajları verdi.
Hatta IMF ile masaya oturdu ve yeni bir anlaşma yaptı. Bu
anlaşmayla, IMF 6 milyar dolar kredi verdi, ancak Lula bu krediyi,
iyi niyetli ve IMF karşıtı olmadığını vurgulamak için aldığını, iş
dünyasına bir güven mesajı vermek istediğini, ama bu krediyi kullanmaya ihtiyaçlarının olmadığını söyledi. Bu sayede, hem IMF
ile ilişkilerini düzelterek iş dünyasına güven verdi, hem de
sol söylemlerinin gereğini kısmen yapmış oldu.
İktidarının üçüncü yılında ise, ülkesini IMF denetiminden
tamamen kurtardı.
Partizanca bir tutum içine girmeyerek deneyimli-vizyon sahibi
bir ekip kurdu. Yönetim becerisini ön plana aldı ve eski yol arkadaşlarını da ihmal etmedi. Görev verdiği bakanlarını iki yıl denedi
ve performansını yetersiz bulduklarını değiştirmekte cesur davrandı.
Liberal bir başkan yardımcısı tercih etti.
İki eski deneyimli diplomatı Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı yaptı (Savunma Bakanlığı görevini yakın zamanda, Alencar’a
devretti).
Ülkenin en popüler müzisyeni Gilberto Gil’i Kültür Bakanı
yaptı.
Aynı zamanda eski bir lastik işçisi olan Marina Silva’yı Çevre
Bakanı yaptı.
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Bir gecekonduda yaşayan Bayan Benitida da Silva’yı Sosyal
Kalkınma Bakanı yaparak geldiği sosyolojik tabana mesaj verdi ve
süratle sosyal güvenlik reformu yaptı (Sonra bu bakanını da eski
bir belediye başkanı olan Ananias’la değiştirdi).
Büyük toprak sahibi Roberto Rodriguez’i Tarım Bakanı yaparken, seçimlerde Lula’nın muhalifi olmasını, rakibini desteklemesini hiç önemsemedi ve yeteneğe değer verdiğini söyledi (Rodriguez
aynı zamanda, şeker kamışından araç yakıtı üreten büyük işletmelerin sahibi)
Ülkenin en büyük beyaz et şirketinin CEO’su Furlan’ı, Sanayi
Bakanı yaptı.
Eski bir Troçkist olan arkadaşı, tıp doktoru, Antonio Palocci’ye
Maliye Bakanlığı’nı verdi. Ekonomiden hiç anlamadığını söyleyen
Palocci, bunun aslında en büyük avantaj olduğunun altını çizerek,
prensipleri ve yönetim becerisini ortaya koydu.
Lula’nın en büyük mücadelesi, ülkedeki rüşvet, açlık ve yokluk. Sıfır açlık söylemiyle yola çıkan Başkan: «Ülkemde her vatandaşın günde üç öğün yemek yediğini gördüğümde hayatımın görevini yerine getirmiş olacağım.» diyor. 10 milyon
insana yeni iş imkanı sağlamak gibi iddialı bir söylemle yola çıkan
Lula’nın, öncelikli hedef kitlesi kazancı günde 1 doların altında
olan 44 milyon Brezilyalı oldu.
Küreselleşme karşıtı söylemlerini, başka bir dünya mümkün
sloganıyla, sosyalizm söylemlerini de toplumsal sözleşme gibi kavramlarla yumuşattı ve tüm ülkeyi hedef alarak, herkesi kucakladı.
Pek çok farklı etnik kökenden gelen Brezilya halkında, yeni
bir Brezilyalılık ruhu ve heyecanı şekilleniyor. Bunun da en temel nedeni, ulusal onura verilen değer.
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Lula, çok sempatik ve sıcakkanlı bir lider. Geçen yıl, Jose Dos
Campos’ta bir öğle yemeğinde beraber olduk. Görüşmemizde
bana: «Türkiye’yi yakından izliyoruz ve önemsiyoruz. Ülkelerimiz iyi ilişkiler kurmalı. Her iki ülkenin de karşılıklı paylaşacakları çok şey var. Biz Ortadoğu ve Kafkasya’ya sizinle
açılalım. Siz de Latin Amerika’ya bizimle açılın, bakanlarımdan sonra ben de ülkenize geleceğim.» dedi. Bu süreç için benden destek isterken küçük bir espriyi de ihmal etmedi. «Buraya
gelenler genellikle karnaval zamanını tercih ederler. Sen karnaval dışında geldiğine göre ciddî bir adamsın.»
Lula’nın yaşam öyküsünden ve politikalarından alınacak çok
dersler var. Sol söylemlerin, liberal bir potada eritilerek, ulusalcı bir anlayışla hayata geçirilmesi ve ülkedeki her kesimden
takdir görmesi iyi analiz edilmesi gereken bir yaklaşım biçimi.
Bizdeki sol partiler, bu uzun mücadeleyi ve değişimi çok iyi
anlamalılar.
Herkese kucak açan, tüm ülkeyi bağrına basan, halkla iç içe
olan, halkın taleplerini hep ön planda tutan, sürekli değişim ve gelişimi prensip kabul eden, bilgi ve yeteneğe değer veren bu örnekten, hem iktidarın, hem de muhalefetin alacağı çok dersler var...
Yankı Dergisi Mart 2006
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ATLANTİK KIYISINDAKİ
SICAK DOST...
BREZİLYA...
BREZİLYA FEDERAL CUMHURİYETİ
Brezilya 8.5 milyon kilometrekarelik alanı ve 180 milyonluk
nüfusuyla dünyanın en fazla nüfusa sahip beşinci ülkesi.
Dünyanın tüm tatlı su kaynaklarını beşte biri Amazon Bölgesi’nde
bulunuyor. Latin Amerika’nın tek Portekizce konuşulan ülkesi.
Brezilya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu başkanı,
bunun nedenini Osmanlılara bağlıyor ve: «Eğer Osmanlılar bu
kadar geniş bir dünya hâkimiyeti kurmasalardı, Portekizliler de
ticaret için buralara kadar gelmeyeceklerdi.» diyerek espri ve iltifat
ediyor. Ülkenin % 55’i beyaz, % 36’sı melez, %’5 i zenci ve % 4’ü yerli
nüfus. Başkanlık sistemi ile yönetiliyor. 594 temsilcili kongrede
513 temsilciler meclisi üyesi, 81 de senato üyesi bulunuyor.
Temsilciler meclisi seçimleri 4 yılda bir, senato seçimleri ise 7
yılda bir yapılıyor. Gayri safi milli hasılası 500 milyar dolar. Bunun
sektörel dağılımı ise; % 7.5 tarım, % 35.5 sanayi ve % 57 hizmet
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sektörü şeklinde. % 9.2 enflasyon, % 16.5 faiz, 2850 dolarlık kişi
başına milli gelirle Türkiye’ye benzer pek çok yönü var. Yeni dünya
düzeninde bir güç olma çabası içinde olan bu güzel ülkenin sıcak
ve konuksever insanlarını tanımak, bu güzel coğrafyayı keşfetmek
inanıyorum ki, herkes için heyecan verici olacaktır.

BREZİLYA TARİHİ KISA AMA ANLAMLI
Brezilya, 1500 yılında Portekizli denizci Pedro Alvares Cabral
tarafından keşfedilmiş ve 300 yıl boyunca, bir koloni olarak
kalmıştır. 1822 yılında bağımsızlığını ilan eden Brezilya, ilk
önce bir imparatorluk olarak yapılanmış ve 1889’da cumhuriyet
kurulmuştur. Bağımsızlık arayışları 17. yüzyılda Portekiz’e
karşı başlatılmış ancak tam bağımsızlık Napolleon Bonapart’ın
Portekiz’i işgalinden sonra gerçekleşmiştir. Brezilya’ya sürgüne
gönderilen Portekiz kraliyet ailesinden veliaht Dom Pedro,
işgal sonrası Portekiz’e geri dönmemiş ve Brezilya’da kalarak
bağımsızlığını ilan etmiştir. Diğer koloni ülkelerinden farklı
olarak Brezilya’da ırkçılık bir sistem olarak yerleşmemiştir. Yerliler,
Portekiz’den göçen Avrupalılar ve Afrika’dan getirilen zenci köleler
ile 16. yüzyıldan itibaren kaynaşarak bir yandan sağlıklı melez bir
ırk oluşturmuş, diğer yandan da, bütün kültürel farlılıkları bir
potada eriterek, bugünlere taşınan ve ırka bağlı olmayan Brezilya
milliyetçiliğini yaratmışlardır. Brezilya, hala bu anlayışla birbirine
tutkundur. Türkiye’nin binlerce yıldan beri yapmakta olduğu
kültür zenginliğini bir arada yaşatma anlayışını en iyi benimseyen,
Brezilya olmuştur. Brezilya’nın bağımsızlığını ilan eden İmparator
Dom Pedro, 9 yıllık bir saltanattan sonra yerini 1831 yılında
oğlu 2. Dom Pedroya bırakmıştır. 2. Dom Pedro’nun 60 yıllık
iktidarı, aslında modernizasyonun temelini oluşturan bir süreçtir.
Kültürlü, sorgulatıcı ve bir bilimsel gelişme taraftarı olan genç
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İmparator, birçok yurt dışı gezisi yaparak Kuzey Amerika, Avrupa
ve Ortadoğu’yu ziyaret etmiştir. Birçok yönetici ve bilim adamını
da ziyaret eden 2. Dom Pedro 1876 yılında o zamanlar Osmanlı
İmparatorluğu’nun en büyük şehirlerinden Beyrut’a da gelmiştir.
Bugün Brezilya’da «Turco» olarak tanınan Osmanlı pasaportu ile
Brezilya’ya göçen Suriye ve Lübnanlıların ülkeye göçmelerindeki
en önemli etkenlerden biri de bu ziyarettir. 1889’da cumhuriyetin
kurulmasıyla tahttan çekilen 2. Dom Pedro’nun en önemli
amaçlarında biri ülkesini kültür ve bilimde ileriye taşımaktı.

TÜRKİYE-BREZİLYA İLİŞKİLERİ
İki ülke arasında herhangi bir sorun bulunmuyor. Ancak
Brezilya’da görüştüğüm parlamenterler, satır aralarında,
Türkiye’nin AB ve ABD’ye çok sıkı entegre olduğunu, dünyadaki
yeni açılımlarla da ilişkiye geçmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu
ilişkilerin geliştirilmesi için kuşkusuz her iki tarafın atacağı
adımlar var. 2004 yılında bakanlar düzeyinde yürüyen ilişkiler
önümüzdeki yıllarda hızlanacak. Lula’nın görüşmemizde bana:
«Önce bakanlarım ülkenize gitsin, sonra ben de gelmek istiyorum.»
demesi diplomatik trafiğin hızlanacağının işaretleri. Türkiye’de
güçlü bir iktidarın olması ve tabandan gelen başbakanımız Sayın
Erdoğan’ın Lula ile benzerliklerinin bulunması, Brezilya’nın ilgisini
çekmiş. Türk dışişlerinin: «Latin Amerika’ya Açılım» politikası
çerçevesinde hem ekonomik hem de siyasal trafik önümüzdeki
yıllarda hız kazanacak.

BREZİLYA’NIN DIŞ POLİTİK YAKLAŞIMI
Brezilya, bir yandan Latin Amerika ülkeleriyle iyi ilişkiler
kurarken, diğer yandan bölgesel forumlara öncelik vermekte
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ve uluslararası alanda, bölgenin temsilciliğine soyunmakta.
Gelişmekte olan ülkelerin tarım ürünlerinin sübvanse edilmesi
ve gelişmiş ülkelere serbestçe satılması için bir çeşit sözcülük
üstlenmiş. Porto Alegre’deki Davos karşıtı forumu kurması ve
Amerikalar arası serbest ticaret görüşmelerindeki tutumu, Latin
Amerika’nın bundan sonraki liderinin adresini belli ediyor. BM
genel kurulunda yapılan oylamayla, güvenlik konseyi üyeliğine
seçilen Brezilya; Hindistan ve Güney Afrika’nın, BM Güvenlik
Konseyi’ne daimî üye olmaları ve Arap dünyasının da mutlaka
temsil edilmesi gerektiğini savunması uluslararası forumlarda
dikkati çekiyor. Bu tutum, ABD’nin Irak politikaları dikkate alınırsa
oldukça anlamlı görünmekte. Üç kıtanın küresel sorunlarının
topyekûn ele alındığı, Rainbow ekseni (gökkuşağı ekseni) adlı
yeni forum, Brezilya merkezli Hindistan ve Güney Afrika’nın
da katıldığı yeni bir çekim merkezi oluşturmakta. Bu üç ülkenin
şimdilik askerî güç olma iddiası olmadığı, ancak, teknolojik
üstünlük ve ekonomik güçle, kıtalarında bölgesel güç ve lider
olmayı hedefledikleri söylenebilir. Brezilya, komşularıyla güvenlik
sorunu yaşamıyor. Ancak en büyük güvenlik sorunu, Bolivya, Peru
ve Kolombiya’dan gerillaların ülkeye sızması. Sahip olduğu nükleer
teknolojiyi şimdilik askerî değil, enerji amaçlı kullanıyor.
Ülkenin Arap dünyasına ilgisi, sadece ABD’nin Irak politikaları
ile ilişkili değil. Ülkede özellikle Suriye ve Lübnan asıllı 8 milyon
civarında vatandaşın bulunması (bunlar, Brezilya’ya Osmanlı
pasaportu ile göç ettikleri için kendilerine Turco deniyor),
Ortadoğu ilişkilerinin temelini oluşturuyor. Brezilya tüm ikili dış
ilişkilerinin temeline, ticaret hacmini ve ülkeye yabancı sermaye
girişini artırmayı, hedef olarak koymuş.

TABANDAN GELEN EFSANE LİDER, LULA
319

Büyük Türkiye İçin

Luiz Inacio Lula da Silva, Kuzey Breziya’dan, fakir bir ailenin
çocuğu. 8 yaşında Sao Paulo’ya göç etmiş. Ayakkabı boyacılığı,
simit satıcılığı ve maden işçiliği yapmış. Serçe parmağını tornada
kaybeden Lula’nın, belki de, sendika başkanlığından, işçi
partisi liderliğine oradan da devlet başkanlığına taşınan yaşam
öyküsünün en sembolik anılarından biri de bu olmuş. 10 yaşında
okuma yazma öğrenmiş fakat yoksulluk nedeni ile eğitimini
sürdürememiş. Ülkenin en fakir bölgesinden gelen ve uzun yıllar
verdiği mücadeleden sonra dördüncü denemesinde 27 Ekim
2002’de devlet başkanı seçilen bu solcu lider, ilk zamanlar ABD’de
endişeyle karşılandı. Latin Amerika’nın lideri kabul edilen ve
ABD’nin arka bahçesi konumundaki bu ülkede, solcu bir liderin
iktidara gelmesinin bir domino etkisi başlatacağından korkuldu.
Seçimlerden önce IMF ve küreselleşme karşıtı sol söylemler,
Lula’nın trendini önlenemez bir şekilde yükseltti. Gelir ve refah
dağılımındaki dengesizliğin boyutunun çok arttığı ülkede 40
yıldır ilk kez solcu bir liderin bu kadar öne çıkması, Brezilya’da
demokrasiye olan yeni bir inançtı. Lula’nın bu kadar yükselmesine
neden olan, aslında, ülkedeki yolsuzluk ve rüşvetin en üst düzeye
çıkmasıydı. İş dünyası, bu yükselişe kayıtsız kalmadı ve Lula ile
işbirliğine gitti. Lula da bütün ülkenin başkanı olacağının altını
çizdi ve en stratejik ittifakını yaparak, muhafazakâr eğilimli Liberal
Parti ile el sıkıştı. Bu partinin başkanı Jose Alencar’ı yardımcısı
yaparak liberal zenginlerin güvenini kazandı. Seçimlerden önce
Cardosa iktidarının tüm IMF uygulamalarını reddedeceğini
söyleyen Lula, seçimlerden sonra kendisini eleştirenlere
aldırmadan yumuşama ve uyum mesajları verdi. Hatta IMF ile
masaya oturdu ve yeni bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmayla, IMF 6
milyar dolar kredi verdi, ancak Lula bu krediyi, iyi niyetli ve IMF
karşıtı olmadığını vurgulamak için aldığını, iş dünyasına bir güven
mesajı vermek istediğini ama bu krediyi kullanmaya ihtiyaçlarının
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olmadığını söyledi. Bu sayede, hem IMF ile ilişkilerini düzelterek iş
dünyasına güven verdi, hem de sol söylemlerinin gereğini yapmış
oldu. Lula’nın en büyük mücadelesi, ülkedeki rüşvet, açlık, yokluk.
Sıfır açlık söylemiyle yola çıkan Lula: «Ülkemde her vatandaşın
günde üç öğün yemek yediğini gördüğümde hayatımın görevini
yerine getirmiş olacağım.» diyor. 10 milyon insana yeni iş imkanı
sağlamak gibi iddialı bir söylemle yola çıkan Lula’nın, ilk hedef
kitlesi kazancı günde 1 doların altında olan 44 milyon Brezilya’lı.
Küreselleşme karşıtı söylemlerini, başka bir dünya mümkün
sloganıyla, sosyalizm söylemlerini de toplumsal sözleşme gibi
kavramlarla yumuşatan Lula, görünen o ki tüm ülkeyi hedef alırken,
herkesi kucaklamanın gereklerini yerine getiriyor. Lula, deneyimli
ve vizyon sahibi bir ekip kurdu. Liberal bir başkan yardımcısı tercih
etti ve iki eski deneyimli diplomatı Dışişleri Bakanı ve Savunma
Bakanı yaptı. Öte yandan, tabandan gelen ekibini de değerlendirdi.
Ülkenin en popüler müzisyeni Gilberto Gil’i Kültür Bakanı yaptı.
Aynı zamanda eski bir lastik işçisi olan Marina Silva’yı Çevre Bakanı
yaptı. Hala bir gecekonduda yaşayan Benitida da Silva’yı Sosyal
Kalkınma Bakanı yaparak geldiği sosyolojik tabana mesaj verdi.
Ülkenin en büyük beyaz et şirketinin CEO’sunu Sanayi Bakanı
yaptı. Klâsik sol söylemleri terk eden ve yenilikçi bir yaklaşımı tercih
eden Lula’nın politikalarını Brezilya Üniversitesi Siyasal Bilimler
Enstitüsü profesörlerinden David Fleischer, 1997 İngilteresi’nin
politikalarına benzetiyor ve eski kadroların düşünürken bile şok
olacağı reformlar olarak değerlendiriyor. Bu yaklaşım Türkiye’deki
sol anlayışa örnek olmalı.
Lula, çok sempatik ve sıcakkanlı bir lider. Görüşmemizde bana:
«Türkiye’yi yakından izliyor ve önemsiyoruz. Türkiye ile Brezilya
iyi ilişkiler kurmalıdır. Her iki ülkenin de karşılıklı paylaşacakları
çok şey var. Bunun için önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanımı
ülkenize göndereceğim. Başbakanınızın çalışmalarını ve
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performansını takdir ediyoruz. Sizin de buraya kadar gelmeniz
ve iki ülke ilişkilerini geliştirmek için çaba harcamanız çok
sevindirici.» dedi. Dışişleri Bakanı Celso Amorim’in kızı da bir
Türk diplomatla evli.

ABD VATANDAŞLARI İÇİN ÖZEL UYGULAMA
Brezilya’nın kendine özgü duruşunu ve kimliğini, daha
havaalanında uçaktan inerken fark ediyorsunuz. Kendi içinde
ayırımcılığa ve ırkçılığa karşı olduğunu net olarak ortaya koyan ve
insanlarının kendine özgü ulus bilinciyle birbirine tutkun olduğu bu
ülke, ABD’nin diğer ülke vatandaşlarına havaalanlarında uyguladığı
fotoğraf çekme ve parmak izi alma uygulamasına tepki göstermiş
ve aynı uygulamayı ABD için başlatmış. Küreselleşmeyi prensipte
reddetmeyen ama bugünkü tanımına karşı çıkan Brezilya, insanlar
arasındaki kültürel farklılığı bir zenginlik olarak kabul ediyor.
Ülkede; beyaz, zenci, göçmen, yerli, ayrımı hiç yapılmıyor. ABD’de
polisin bir kişinin parmak izini alması için onu suçlayacak kadar
delil ve bilgiye sahip olması gerektiğine dikkat çeken Brezilya’lılar,
aynı uygulamayı sadece ABD’liler için yaparak dünyaya farklı bir
mesaj vermek istiyorlar. ABD’nin başlattığı uygulamaya karşı
mütekabiliyet esasından hareketle Minas Geralis eyaletinden bir
hâkimin verdiği karar daha sonra Brezilya’nın dış politikasına
temel teşkil etmiş. Aynı muamelenin ABD’ye karşı da yapılması
gerektiğine karar veren mahkemeye, Rio’daki bir üst mahkeme
itiraz etmiş ve bir ülkenin dış politikasına hâkimlere karar veremez
demiş. Ancak üst mahkeme kararından bir saat sonra başkan Lula,
bu ABD uygulamasına karşılık verileceğini bunun bir hükümet
politikası olduğunu açıklamış. Konuştuğum tüm Brezilyalılar
verilen karşılıktan oldukça memnun görünüyorlar.
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Not: Bu uygulama bir süre sonra kaldırılmıştır.

BREZİLYA BİYOENERJİYİ TERCİH EDİYOR
Brezilya’da pek çok otomobil biyoenerji kullanıyor.
Şekerkamışından elde edilen alkol, ucuz ve geri dönüşümlü
olması nedeniyle oldukça cazip. Şekerkamışı hem yeni enerji
kaynağı olmuş hem de yeni istihdam imkânları ortaya çıkarmış.
Türkiye için, tropikal bitki olması nedeniyle şeker kamışından
enerji elde etmek zor. Ancak Türkiye şartlarına uygun kanola
bitkisi biyoenerji üretmek için gelecek adına umut vaad edebilir.
Biyoenerji kullanımında, Brezilya, bu konuda Türkiye’ye iyi bir
örnek. Gelecek yıllarda dünyada yenilenebilir enerji kaynağı
kullanmak teşvik edilecek ve belki de kural olacak. Türkiye buna
hazırlanmalı.

EMBRAER BREZİLYA İÇİN HEM BİR SİMGE HEM
DE UMUT
Embraer ismi Brezilya için bir simge. Havacılık sektöründe
yaklaşık 35 yıllık geçmişi olan şirket, diğer dünya devlerine
aldırmadan, kararlı ve dikkatli adımlarla büyümüş ve bugün
dünyadaki dört büyük havacılık şirketi arasına girmiş. 285.000
m2 alanda kurulu bulunan fabrikanın 12.000 çalışanı var. Atılan
adımlara bakılırsa önümüzdeki yıllarda sektörün lideri olacağa
benziyor. Şirket ülkede bir millî takım gibi algılanıyor. Ve herkesin
gururu. Sadece halk değil, siyaset adamları da büyük şirketleriyle
gurur duyuyor ve satış-ihracat yapabilmeleri için her türlü
desteği veriyorlar. Katıldığımız Embraer 190 modelinin doğuşu
(hangardan çıkışı) töreni, ülkede bir bayram coşkusu ile kutlandı.
Bugüne kadar 5.500 uçak üreten ve ülkesine 25 milyar dolar
kazandıran şirketin 22 teknolojik ortağı var. Lula hangardan çıkış
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töreninde yaptığı konuşmada: «Bu uçağın havalanabilmesi için
hükümetimin bütün üyeleri, bir Embraer çalışanı gibi gayret ettiler.
Bugüne kadar dünya Brezilya’yı hammadde ve tarım ürünleri ile
tanıyordu. Ancak bundan sonra teknoloji ürünleri ile tanıyacak.
Bu uçakların satılması sadece Embraer’e kazandırmayacak.
Ülkemdeki yoksulluk ve açlıkla mücadele içinde kaynak
yaratacak. Bugün Brezilya bir uçak ihracatı ile 800.000 ton gıda
ihracatından eşit geliri elde ediyor. Tanrı Embraer’i korusun.»
diyerek şirketlerine sahip çıktığının mesajını verdi.

EMBRAER NASIL BAŞARDI?
Şirketin bu günler gelmesinin temelinde planlama,
özgüven, kararlılık, strateji ve çalışma var. Aslında şirket,
Boeing, Airbus gibi tanınmış ve alternatifsiz gibi görülen
dünya devlerine bir başkaldırı niteliğinde kurulmuş. Şirketi
kuranlar önce altyapısını ve beynini hazırlamışlar ve yıllarca
temel altyapısını sağlıklı bir şekilde kurabilmenin hazırlığını
yapmışlar. Önce Sao Paulo eyaletinin San Jose Dos Campos
şehrinde bir havacılık okulu kurulmuş. Bu okul, ABD’deki o
dönemin en üst teknoloji merkezi olan MIT’ye (Massachusetts
Institute Of Technology) kurdurulmuş. Ve okula, ülkenin
her tarafından en zeki öğrenciler alınmış. Parası olmayanlara
ise devlet özel burslar vermiş. Ve Boston’da bulunan MIT ile
bu okul arasında öğrenci değişim programları uygulanmış.
Şirket burada yetişen öğrencilerin en iyilerini bünyesine
almış ve hepsine bir ruh vermiş. Dünyanın en iyi uçağını
yapabileceklerine inanan öğrenciler bu şirketin temel direği
olmuşlar ve bu başkaldırı ruhu, ulusal bir bilinç ve heyecanla
bütünleşince ortaya bugün dünya semalarında uçan 5.500
uçak çıkmış. Bu çalışma eğer aynı ruh ve heyecanla sürerse çok
uzak olmayan bir zaman diliminde şirket, tüm rakiplerine fark
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atabilecek teknolojiyi de yakalayabilir...

BREZİLYA, SAĞLIKTA REFORM
YAPMAYA HAZIRLANIYOR
Brezilya sağlık sisteminin önemli sorunları var. 180 milyon
nüfusa, 250.000 doktor, 5.500 hastane ve 12 milyar dolarlık
(belediyelerle bütçe 20 milyar dolara çıkıyor) sağlık bütçesi ayrılmış.
Ancak ülkenin coğrafî olarak büyüklüğü ve halkın hala önemli bir
bölümünün yoksul olması, sağlık hizmetini önemli ölçüde etkiliyor.
Brezilya tek bir sağlık örgütü planlamış ve Avrupa’yı kendine örnek
seçmiş. Hedefi, herkese eşit ve ücretsiz bir sağlık hizmeti vermek.
Bu politikanın mimarı ise, ülkede açlıkla mücadele için sosyal ve
ekonomik politikalarına hız veren başkan Lula. Aile doktorluğu,
sağlık hizmetlerinin tek elde toplanması, kademeli olarak sağlık
hizmetlerinin yerel yönetimlere devredilmesi, hastanelerin özerk
olması ama denetimin tek merkezden yapılması, özel sektörle
kontratlar yapılması, genel sağlık sigortasının tabana yayılması
gibi, temelde Türkiye’nin de hedeflediği politikalar, Brezilya’nın
da öncelikli hedefleri. Brezilya bu sisteme SUS (System Unique
de Santé) adını vermiş. Hastanelerin önemli bir kısmı hayır
kurumlarının (% 30). Bunlar bir yandan fakir hastalara ücretsiz
bakarken, diğer yandan da durumu iyi olan hastalardan para
almakta ve devletle özel kontratlar yapmakta. Merkezi hükümet,
federal hükümet ve belediyelerin entegre olduğu sistemin
homojenizasyonu için epey zaman gerekiyor. Tüberküloz ve AIDS
ile mücadele önemli sorun. Tüm ülke görünürde sosyal güvenlik
şemsiyesinde olsa da bunun pek sağlıklı işlediği söylenemez. Bu
yüzden durumu iyi olanlar aynı zamanda özel sağlık sigortası da
yaptırıyorlar. Devletin sosyal sigortaları ilaçlardan sadece kanser,
diyabet gibi kronik hastalıklarda kullanılanları ödüyor. Brezilya
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ilaç pazarının yıllık 14 milyar real olduğu tahmin ediliyor. Bunun
4 milyar reali (1.3 milyar dolar) dışarıdan (AB ve ABD) alınıyor.
İlaç hammaddelerinin çoğu Hindistan’dan geliyor. Şu aralar
başkan Lula, Hindistan ve Çin ile birlikte ortak ilaç üretmek için
çalışma başlatmış. Görünen o ki Brezilya her alanda olduğu gibi
ilaç sektöründe de kendi ayakları üzerinde durmayı hedeflemiş ve
bu alanda da kendine Hindistan ve Çin’i partner seçmiş.

PORTO ALEGRE RUHU
Porto Alegre’de başlayan Anti-Davos ya da daha doğru
tanımıyla küreselleşme karşıtı yaklaşım, aslında önümüzdeki
dönemde dünyada yeni bir güç odağının doğduğunun göstergesi.
Bir yandan açlık, sefalet, sağlık hizmetlerindeki eşitsizlikle
mücadele ederken, diğer yandan küreselleşme sürecine tavır alan
bu yeni yaklaşımın mimarları, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika
Cumhuriyeti. Bu birbirinden çok uzakta ve farklı özelliklere sahip
ama aynı anlayışla hareket eden sacayağı, önümüzdeki 10 yıllık
dönemde oldukça mesafe alacağa benziyor. Çin ile kurdukları
yakın temaslar da, bu güce yeni bir güç katma arzularından
kaynaklanıyor. Brezilya’nın (Ekvator) Amazonlardaki uydu
fırlatma istasyonu ve nükleer teknolojisi, Hindistan’ın nükleer ve
bilişim teknolojisi, Güney Afrika’nın silah sanayii bir araya gelir
ve Çin de buna katılırsa, AB ve ABD’ye karşı yeni ve güçlü bir
blok oluşuyor demektir. Bu yeni yaklaşım, dünyanın önümüzdeki
yıllarda gideceği noktayı etkileyecek gibi görünüyor.

BREZİLYA’DAN JEST
Brezilya Parlamentosu’nda bugüne kadar Türkiye dostluk
grubu hiç kurulmamış. Ziyaretimizden önce yaptığımız temaslar
meyvesini vermiş ve Brezilya Meclis Başkanı bize güzel bir sürpriz
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hazırlamış. Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Milletvekili
Corauci Sobrinho’ya dostluk grubu kurması için görev vermiş.
Sobrinho hukuk profesörü ve Meclis’in çok sevilen isimlerinden.
Eşi Elmara Lucia Bonini Corauci de Sao Paulo Ribeirao Pieto
Estado üniversitede dekan. Grubun kısa sürede 40 üyesi olmuş.
Görünen o ki Türkiye’nin Atlantik Okyanusu kıyısında daha pek
çok dost milletvekili olacak. Kurulan bu dostlukların hem BM
nezdinde hem de Latin Amerika nezdinde ilerleyen yıllarda önemi
çok büyük olacak.

BREZİLYA MECLİS BAŞKANI JOAO PAULO CUNHA
TÜRKİYE İLE SICAK İLİŞKİ KURMAK İSTİYOR
Meclis Başkanı, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini
söylüyor. Vize muafiyeti ile ilgili anlaşmanın Meclis’te kendisinin
gayretiyle yeni onaylandığını, Senato’da oylanması için de gereken
gayreti göstereceğini ifade eden başkan, Türkiye’yi Ortadoğu,
Kafkasya ve Avrupa için bir kapı kabul ettiklerini ifade ediyor.
Vize muafiyetinin Brezilya’dan yılda gelen 25.000 civarındaki
turisti göz önüne aldığımızda önemli bir potansiyeli harekete
geçireceği anlaşılıyor. (Türkiye’den yılda giden turist sayısı
5.000 civarında.) Söz futboldan açılınca Türk milli takımının
başarısını unutmadıklarını, dünya kupası yarı final maçında çok
heyecanlandıklarını sözlerine ekliyor.

BREZİLYA İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİMİZ
Brezilya, Latin Amerika ülkeleri arasında en çok ticaret
hacmine sahip olduğumuz ülke. Sahip olunan potansiyel dikkate
alınırsa, yolun başında olduğumuz ve yapılacak çok daha fazla
işin olduğu görülür. 2003 yılı verilerine göre; ihracatımız 50
milyon dolar, ithalatımız, 300 milyon dolar. Aramızdaki bu ticaret
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açığını gidermek ve Türkiye’nin ihracatını arttırmak için neler
yapılabilir, diye küçük bir araştırma yaptım. Bugüne kadar önemli
bir ticari çalışmanın yapılmadığını gördüm. Brezilya, kuru yemiş ve
kurutulmuş gıdalar için önemli bir pazar. Yine, otomotiv yan sanayii,
bayan ve erkek giyiminde marka olmuş şirketler için şans olabilecek
bir pazar. Ama, alışveriş merkezlerinde nadir olarak gördüğüm
Türk kuru yemişlerinin kalitesi beni hiç mutlu etmedi. Brezilya
stratejik bir kapı olarak ele alınmalı ve buradan bütün Latin Amerika
hedeflenmeli. Latin Amerika’nın ticari başkenti olan Sao Paulo’da
başkonsolosumuz ve ticaret müşavirimiz yok. Halen Brezilyalı bir
fahri konsolos var. Öncelikle buraya bir Türk ticaret ofisi kurulmalı.
Deneyimli ve çalışkan bir ticaret müşaviri atanmalı. Bu ofisin bir
sivil iş örgütü tarafından kurulması gerekir. Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nin bunu yapması en doğru olanı. Portekizce’yi iyi konuşan,
Brezilya’yı iyi tanıyan elemanlar alınmalı ve iyi bir ticaret avukatıyla
da anlaşma yapmalı. Yine Brezilya’daki tüm fuarlar takip edilmeli
ve Türk iş dünyası buralarda en iyi şekilde temsil edilmeli. THY’nin
(temaslarımız sonucunda THY’nin 2006’dan itibaren Brezilya
uçuşlarının başlayacağını öğrendik) Brezilya uçuşları başlatılmalı.
Deniz taşımacılığı için alternatifler üretilmeli. Türkiye, bunları
yaptığı takdirde inanıyorum ki Sao Paulo’dan açılan kapıyla tüm
Latin Amerika’ya nüfuz edecek ve önemli kazanımlar sağlayacaktır.
Op. Dr. Turhan ÇÖMEZ
Türkiye-Brezilya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı
Yeni Şafak 17-18-19.02.2004
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PASİFİK’TE BİR DOST
TAYVAN ÇİN CUMHURİYETİ
Asya’da ilk anayasal cumhuriyet, 1912 yılında Çin Cumhuriyeti
adıyla kuruldu. 1949’da, Çin Komünist Partisi anakarada, Çin Halk
Cumhuriyeti’ni kurduğu zaman, Kuomintang liderliğindeki Milliyetçi
Çin hükümeti, Tayvan Adası’na taşındı. O zamandan sonra Tayvan
boğazının iki yanı, ayrı yönetilmektedir.
86 ada, 36.000 km2’lik alanı ile bu sevimli ülkede, 22 milyon
insan yaşıyor. Kilometrekareye düşen 622 kişi ile dünyanın en
kalabalık ikinci ülkesi olan Tayvan, genç ve üretken nüfusu, taşıdığı
değişim heyecanı ile dünyanın gelişmiş ülkeleri ile yarışmaya
hazırlanıyor.
1978’de devlet başkanı olan Chiang Ching-Kuo ile
demokratikleşme sürecini yaşamaya başlayan Tayvan, yeni ve
modern bir anayasa değişikliği için hazırlık yapıyor (halen 1947
anayasası uygulanıyor). 23 Mart 1996’da, tarihinde ilk defa devlet
başkanının doğrudan seçilmesiyle demokratikleşme sürecini zirveye
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taşıyan Tayvan, önümüzdeki dönemde yeni demokratikleşme
adımları atmaya hazırlanıyor.
Bu sevimli Pasifik ülkesi, dünya ekonomisi için önemli bir güç
olma yolunda...

TBMM SAĞLIK KOMİSYONU
ÜYELERİNE YAPILAN DAVET
Tayvan’ın Ankara’daki kültürel ve ticarî ofisi temsilcisi
Dr. Yih-Min LIN’den, ülkesine aldığım davet önce beni
heyecanlandırmamıştı. Okyanus ötesi, tanımadığım bu ülke,
benim için çok fazla anlam ifade etmiyordu. Ancak yaptığım
ziyaret sonrasında çok farklı duygularla ayrıldım Tayvan’dan. Hem
Tayvan, hem de Türkiye için, paylaşılacak çok şeyin olduğunu
fark ettim. Beraber yolculuk ettiğim beş milletvekili arkadaşım
(Muzaffer Kurtulmuşoğlu, Mahmut Duyan, Mahfuz Güler, Hüseyin
Tanrıverdi, Şükrü Ayalan) da bu ziyaretten çok etkilenmişti.
Ben de, ilk kez geldiğim bu güzel adalar ülkesini size anlatmak,
gördüklerimi sizinle paylaşmak istedim.

UZUN, YORUCU FAKAT
KEYİFLİ BİR YOLCULUKTU
Uzun ve yorucu bir yolculuktu. Ankara, İstanbul, Dubai, Singapur
ve nihayet Taipei’ye ulaşmak, aktarmalarla birlikte 24 saatimizi aldı. Bu
kadar yorucu yolculuğu çekilebilir yapan ise, Singapur Havayolları’nın
verdiği oldukça kaliteli hizmetti. Beraber yola çıktığımız beş milletvekili
arkadaşımızın ortak kanaati aynıydı. Uzakdoğu kültüründen mi
yoksa havayollarının anlayışından mı bilemiyoruz ama yolculara olan
ilgi hepimizi çok mutlu etmişti. Bizim için özel olarak hazırlanmış
Müslüman menüsü de mutluluğumuzu arttırdı.
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Hava alanında karşılamaya gelenlerin yakın ilgisi bizi
sevindirmişti. Rehberimiz Dr. Huang’ın, Türkiye’de altı yıl
kaldığını ve burada Türkçeyi öğrenip Müslüman olduğunu ve
İbrahim adını aldığını öğrenince mutluluğumuz bir kat daha arttı.
Sonradan tanıdığımız ve yine Müslüman olarak Ayşe adını alan
Türk Ticaret Ofisi yetkilisi de son iki gün bize eşlik etti. Gezimiz
için bütün incelikler düşünülmüş, hepimizin odalarına Kur’ân-ı
Kerim konulması dahi ihmal edilmemişti. Gezi boyunca bu ülke
insanının sıcaklığını ve doğallığını hissettik.

UZAKDOĞU’DA YENİ BİR UYANIŞ VAR
Tayvan, tarihi boyunca sırasıyla Portekizlilerin, Hollandalıların,
İspanyolların, Manchurların ve Japonların kontrolünde kaldı. 2.
Dünya savaşında, Japonların yenilgisiyle birlikte tekrar Çinliler
tarafından yönetilmeye başladı ve 1949’da anakarada Çin Halk
Cumhuriyeti kurulunca, Milliyetçi Çin Hükümeti, beraberinde
dört milyon insanla birlikte anakaradan ayrılarak Tayvan’a
yerleşti. Adada bulunan altı milyon insanla bütünleşen göçmenler
on milyonluk yeni bir toplum oluşturdular.
Devlet olabilmenin, geleceğe güvenle yürüyebilmenin önemli
gereklerinden biri olan tarih ve kültürel mirasın değerini bilen
hükümet, saraya ait pek çok kıymetli eşyayı da beraberinde adaya
getirmiş. Ziyaret ettiğimiz müzede, getirilen eserleri gördük. Tarihi
değerinden öte, sanatsal değeri ön planda olan bu eserleri ziyaret
eden çok sayıda insan ve özellikle öğrenci, Tayvan toplumunda
geçmişine sahip çıkma bilincinin, iyice yerleştiğini kanıtlıyordu.

MUCİZEVİ EKONOMİK DÖNÜŞÜM
Tayvan, yeni bir toplum ve devlet olma yolunu seçince, ABD
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dikkatlerini buraya çevirdi. 1951 ile 1965 yılları arasında ABD’den
gelen büyük miktarda askeri ve ekonomik yardımı Tayvan iyi
değerlendirdi. Öncelikle altyapı ve tarım sektörüne çok önem
verildi ve 1953’te tamamlanan başarılı bir toprak reformu programı
ile toprak kiraları çok düşürülerek kamu arazileri halka dağıtıldı.
Büyük arazi sahiplerinin arazileri de satın alındı ve halka dağıtıldı.
Uygulanan tarım politikaları ile ülke önce kendi kendine yetmeye
başladı ve sonra da önemli miktarda, tarım ve yiyecek maddeleri
ihraç eder hale geldi.
Tarım politikalarında elde edilen başarı ile yeni alanlar
hedeflenerek önce genel ithalat kısıtlandı ve ithal hammaddeler
işlenerek ucuz tüketim malları üretilmeye başlandı. Kaynakları sınırlı
ama insan gücü açısından oldukça zengin olan bu ülke, Japonya’yı
model olarak tercih etti ve önce hafif sanayisini kalkındırmaya başladı.
İthal ikame politikası ile üretilen malları ihraç etmek teşvik edildi
ve 1970’lerde Tayvan, dünyada adını yeni bir ihracatçı ülke olarak
duyurmaya başladı. Bu arada bürokratik engellerden uzak, özel vergi
sistemleri ve ihracat serbest bölgeleri oluşturularak kalkınmanın
düzenli, devamlı ve sistematik bir yapıda olması hedeflendi.
1980’lerin başında Tayvan dışa açılma politikasını benimsedi
ve dünyanın pek çok ülkesine yatırım yapmaya başladı. (2001
yılında yalnızca Tayvan iş dünyasının, Çin’de yaptığı yatırım 29
milyar dolar.) Bu sayede Tayvan ekonomik olarak tam bağımsızlığı
hedefledi. Ancak küresel ekonomik durgunluk ve 11 Eylül olayı ile
birlikte ekonomisinde bir gerileme yaşadı ve % 2 civarında küçüldü.
Hükümet küresel gelişmelere adapte olmak ve ekonomisini
canlandırmak için, Ekonomik Gelişim ve İstişare Konferansı
düzenleyerek burada alınan kararları dikkatli bir şekilde uygulamaya
başladı.
Ve Mayıs 2002’de Devrimsel 2008 Ulusal Gelişim Planı
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hazırlayan Tayvan, çabalarının karşılığını alarak, 2002’de pozitif
büyümesini geri kazandı.
Tayvan, ekonomik başarılarını dış politik başarılarla da
destekledi. 1979’da ABD’nin Çin Halk Cumhuriyeti’ni diplomatik
olarak tanıması ve Çin Cumhuriyeti ile ilişkilerini kesmesi ile
Tayvan uluslararası diplomatik mücadele süreci başlattı.
Nihayet, uzun yıllar verdiği mücadeleden sonuç aldı ve 1
Ocak 2001’de Dünya Ticaret Örgütü’ne üye oldu. Dış politik
uygulamalarında duygusallığı tercih etmeyen Tayvan, bu
dönemden sonra kendine tehdit kabul ettiği Çin’e yatırım
yapmaları için işadamlarını teşvik etti.

RAKAMLAR TAYVAN’IN GELECEĞİNİN
PARLAK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR
2001 yılında, GSMH 286.8 milyar dolar, kişi başına düşen
milli geliri 12.876 dolar olan Tayvan, bunun % 32’sini sanayiden,
% 67’sini de hizmet sektöründen sağlamış. Yaşadığı ekonomik
krizi çabuk atlatmış, aynı yıl dünyanın 14. en büyük ihracatçısı
ve 16. en büyük ithalatçısı olmuş ve dünyanın en büyük 3.
döviz rezervine sahip ülke olmuş. Yine 2001 rakamlarına
göre, Tayvan’ın ABD’ye ihracatı 9.44 milyar dolar fazla
yaratarak, toplam 27.67 milyar dolar olmuş. Ticaret politikasını
çeşitlendiren ve hedefini büyüten ülke, Hong Kong üzerinden
Çin pazarına nüfuz etmiş ve AB ülkeleri ile Güneydoğu Asya’yı
da portföyüne alarak büyümeye devam etmiş. 1960’lı yıllardaki
ihracat kalemleri 2000’li yıllarda değişmiş, tarımın yerini artık
sanayi ürünleri almış.
İthalatını ise, genellikle stratejik ürünler, sanayi ağırlıklı
kilit parçalar ve bilgi transferi oluşturuyor.
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Yabancı yatırımcı çekme potansiyeli olarak, dünyada 15.
sırada bulunan Tayvan, 2001 yılında ülkesine 32 milyar dolar
yabancı yatırım çekerken, sınırları dışında da 54.7 milyar dolarlık
yatırım gerçekleştirmiş.
Birçok gelişmiş ülkenin aksine Tayvan’da ekonomik
gelişmişliğin belkemiğini KOBİ’ler oluşturuyor. 2001 istatistiklerine
göre ülkedeki kayıtlı 1milyon 100 bin şirketin % 98’i KOBİ’dir. Yine
toplam iş gücünün % 80’ini KOBİ’ler istihdam etmektedir.
Ekonomik verilere ve ülkenin gelişme konusundaki heyecanına
bakılırsa Tayvan önümüzdeki dönemde dünyada yeni bir ekonomik
güç olmaya aday. Ancak ekonomik reformların ve uygulamaların
tek başına yeterli olmayacağını fark eden ve sosyal politikalar ve
demokratikleşme konularında reformlar yapmaya hazırlanan
Tayvan, özellikle anayasa konusunda çok hassas. Ve ülkenin
şartlarına uygun, bütün toplum kesimlerinin benimseyeceği,
dünya gerçekleri ile örtüşen bir anayasa hazırlamak için oldukça
istekli görünüyor. Ve bizimle yaptıkları görüşmelerden anladığımız
kadarıyla da bunu başaracak kararlılıkta.

TAYVAN VE TÜRKİYE ARASINDAKİ
İLİŞKİLER GELİŞTİRİLMELİDİR.
Tayvan Çin Cumhuriyeti, demokratikleşme konusunda
kararlı adımlar atma yolunda ve önümüzdeki yıl bir referandum
hazırlığına girmiş. Mart’ta, Çin’in Tayvan’a yönlendirilmiş
yüzlerce (496 adet) füzesini kaldırılmasını isteyen bir referandum
yapma planı, ABD’den gelen açıklamaya rağmen değişecekmiş gibi
görünmüyor. Ülkedeki genel hava yine önümüzdeki dönemde 1947
anayasasının tekrar yazılması konusunda bir başka referanduma
daha gidilebileceği yönünde.
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Bush, yakın bir zaman önce ABD’nin: «Hem Çin tarafından,
hem Tayvan tarafından statükoyu değiştirecek her türlü
tek taraflı karara karşı olduğunu» belirtti. Bu açıklama Çin
tarafından ABD-Çin ilişkilerinde en önemli ve en hassas konu
olarak değerlendirildi ve memnunlukla karşılandı.
ABD’nin, Ortadoğu ve Kafkasya politikalarına, Uzakdoğu
eksenli yeni açılımlarının işaretleri olarak kabul edilebilecek olan
bu açıklama, Tayvan tarafından olumsuz olarak algılanmadı ve
Chen’in iktidar partisindeki destekçileri: «Bush, bağımsızlık
üzerine oylama gibi statükoyu değiştirecek bir referanduma
karşı olabilir ama Çin’in füze konuşlandırması konusunda bir
referanduma karşı değil.» dediler.
Uzakdoğu’da yeni bir istikrarsızlık istemediğinin işaretlerini
veren ABD, bugünlerde Çin tarafından stratejik rakip olmak
yerine, küresel teröre karşı savaşta bir ortak olarak algılanıyor. Bu
da Çin’in, Tayvan’ın bağımsızlık yolunda atmak istediği hukuki
adımların önünü kesmek için, ABD’den aranan zemine bir hazırlık
olarak değerlendiriliyor.
Ekonomik olarak istediği başarıyı yakalayan ve bunu arttırma
trendinde olan Tayvan, tüm dünya ülkeleri ile iyi ilişkiler kurma
çabası içinde. Bu arada Türkiye’den de beklentileri var.
Türkiye ile ticaret hacmi 2001 yılında 308 milyon dolarken,
2002 yılında 663 milyon dolara çıktı. (Türkiye’ye ihracatı 2001’de
223 milyon dolarken, 2002’de 409 milyon dolara çıktı. İthalatı ise,
2001’de 85 milyon dolarken, 2002’de 253 milyon dolara çıktı.) Bu
göstergeler ticaret hacminin desteklenecek politikalarla çok daha
yukarılara çıkacağının göstergesi.
Ülkede yeniden ortaya çıkan SARS vakası ile dikkatler tekrar
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Dünya Sağlık Örgütü’ne çevrildi. Yıllardır WHO’ya üye olmak için
çaba harcayan Tayvan bu konuda Türkiye’den destek bekliyor.
2001’de Türkiye’ye gelen Tayvanlı turist sayısı 9.468, SARS
nedeniyle 2002’de azalmış ancak, önümüzdeki yıl önemli oranda
artması bekleniyor. (Tayvan’a giden Türk vatandaşı sayısı ise bu
rakamın dörtte biri kadar.) Tayvan’ın Türkiye’den havaalanında vize
verilmesi konusunda talebi var. Bu arada Atina Olimpiyatları’na
resmen katılacak olan takımlarını desteklemek üzere, Yunanistan’a
gelecek pek çok turistin, Türkiye’yi de ziyaret edecekleri bunun
için havaalanlarında vize verilmesinin bu ziyaretleri teşvik edeceği
ifade ediliyor. Tayvan’ın yurt dışına çıkan yıllık turist sayısının
7 milyon olduğu düşünülürse, bunun Türkiye’ye kayması için
yapılması gereken önemli çalışmaların olduğu anlaşılır.
Tayvan Havayolları’nın (Eva Airlines) uçakları pek çok ülkeye
inerken Türkiye’den bu izni almamış olmaları da kendilerini çok
üzüyor. Uçaklara iniş izni verilmesinin iki ülke arasındaki ilişkileri
geliştireceği muhakkak.
Tayvan-Türk Kültür ve Ekonomi Derneği Başkanı Goshen
Tsao, derneği 29 Ekim tarihinde kurduklarını gururla söylüyor.
Ekonomi Bakanlığı, sendikalar ve diğer sivil toplum örgütleri
ile ilişkilerini geliştirip iki ülke arasında ekonomik ve kültürel
ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade ediyor. Dernek önümüzdeki
yıl, Türk Malları ve Turizm Fuarı açmayı planlıyor ve bu konuda
Türkiye’nin ilgisini bekliyorlar.
Tayvan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu kurmak
istediklerini ve bunun da iki ülke ilişkilerini geliştireceğini ifade
ediyorlar.

TAYVAN SAĞLIK SORUNLARINI ÇÖZMÜŞ
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Taipei’de özel bir üniversite hastanesini ziyaret ettik ve daha
sonra Sağlık Bakanlığı yetkililerinden ülkenin sağlık sistemi
hakkında bilgi aldık.
Ülke genel olarak sağlık sorununu çözmüş. Halkın tamamı
genel sağlık sigortası kapsamında ve hekim ile hasta arasında
herhangi bir para trafiği yok. Devlete ait hastanelerde çalışan
hekimlerin özel muayenehane açmaları yasak. Bütün doktorlar tam
gün çalışıyorlar. Sağlık Bakanlığı hastaneleri, belediye hastaneleri,
üniversite hastaneleri, askeri hastaneler ve özel sektör hastaneleri
hizmet veriyor.
Herkes hastanesini seçmekte özgür. Birinci basamak sağlık
hizmetleri yerine göre ihtisas hastanelerinde de verilebiliyor.
Mahallelerde ve tenha bölgelerde 500 aileye bir tane olmak üzere
kurulan sağlık ofisleri birinci basamak sağlık hizmetleri, aşılama,
ana çocuk sağlığı ve gebe takibi gibi hizmetleri veriyor. GSMH’nın
% 5.5’u, yani kişi başına 450 dolar/yıl sağlık harcaması yapılıyor.
Ve bir uzman hekimin maaşı aylık 4.000 dolar. 22.5 milyon nüfusu
bulunan ülkenin 33.000 doktoru var. Oransal olarak Türkiye ile
aynı oranda hekimi bulunan ülke, hekim dağılımını bizden çok
daha rasyonel yapmış ve ülkenin hekim ihtiyacı yok. Hastaneler
arası oluşturulan rekabetle, tüm hastaneler kendi aralarında
kalite yarışına girmişler ve her yıl karnelerindeki olumlu notlarla
öğünüyorlar. Ülkede sağlık alanında eşitsizlik kalmamış. Tayvan’ın
genelinde 4 tane Türk doktor çalışıyor.

SARS PANİĞİ YENİDEN BAŞLAMIŞ, ANCAK
BU KEZ HER YER KONTROL ALTINDA
Ülke, bu günlerde yeni SARS vakası paniği yaşıyor. Ancak
geçen salgında ölen 84 kişi epey deneyim kazandırmış ve ülkenin
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her yeri kontrol altında. Girdiğiniz her kapalı mekânda termal
kameralar ve diğer yöntemlerle ateşiniz ölçülüyor ve anormal
bir durum yoksa içeri alınıyorsunuz. SARS konusunda çalışma
yapan bir askeri doktor, 5 Aralık’ta çalıştığı laboratuvardan
kaptığı mikropla hastalanmış ve fark etmeden Singapur’daki bir
tıbbî toplantıya katılmış. Bu esnada ateşinin çıktığını fark etmiş
ve incelemeler sonucunda SARS olduğu anlaşılmış. Doktorun
tüm çalışma arkadaşları ve toplantıda beraber olduğu hekimler
karantinaya alınmış. 10 günlük karantinada sorun olmazsa
taburcu edilecekler. Bu seferki salgın alınan tedbirlerin ciddîliğine
bakılırsa ülke için pek önemli sorun olmayacağa benziyor.

TAYVAN, BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA
Ülkede 53’ü devlet, diğerleri özel sektöre ait 163 üniversite
var. Halkın % 95’i okur-yazar. 50.000 kelimenin bulunduğu ancak,
3.000-4.000 kelimenin günlük olarak kullanıldığı Tayvan’da,
okuma-yazma oranının yüksek olması, bilgi toplumu olması için
zemin hazırlamış.
Ulusal Chengchi Üniversitesi’ne yaptığımız ziyarette yüksek
öğretim sistemlerini inceledik. Üniversite rektörü Profesör Cheng
Jei-Cheng’in mütevazı tavrı, yaklaşımı bizi çok etkiledi. Prof Cheng,
ülkede bulunan tek Türkoloji Enstitüsü’nü kendi üniversitesinde
kurmuş.
Üniversite ve siyaset kavramını yan yana koyarak sorduğumuz
soruları anlamakta güçlük çekti ve bilim adamı olduğunun altını çizdi.
Üniversitelerde rektörler seçimle geliyorlar ve seçilen rektör atanıyor.
Üniversiteyi kazanan öğrenciye bankalar çok uygun okul kredisi
veriyor. Okul süresince verilen kredi % 1-2 faizle ve okul bittikten ve
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iş bulunduktan sonra geri ödeme başlıyor. Bu durumdan öğrenciler
çok memnun. Geziye katılan bütün milletvekilleri bunun Türkiye için
de çok uygun ve teşvik edici olacağı konusunda hemfikir oldular.
33 bölüm, 15.000 öğrenci, 1.500 öğretim üyesi ile Ulusal
Chengchi Üniversitesi, sosyal tesisleri, öğrenci kulüpleri ile de bizleri
oldukça etkiledi.

PASİFİK’TE 10. YIL MARŞI
Türkoloji Enstitüsü’nün önünde, öğrenciler bizi coşkuyla
karşıladılar. Ülkemizden binlerce mil ötede, Türk bayrakları ve
pankartlarla karşılanmak hepimizi duygulandırdı.
Öğrencilerle derse girdik ve hepimiz küçük birer ders verdik.
Ve onların sorularını aldık. Çoğu Türkçeyi epey iyi konuşuyorlardı.
Bu mütevazı enstitüde epey güzel etkinlikler yapmışlar. Hepsinin
birer takma Türk ismi var. Türkiye’yi çok merak ettiklerini ve
görmek istediklerini ifade ettiler. Türkiye’den verilecek burslarla
öğrenci sayısının daha da artacağını ifade ettiler. Türkiye’yi daha
yakından tanımak istediklerini söylediler bizden Türkiye hakkında
kitap, cd, vs. istediler.
110 öğrenci bulunan bölüme her yıl 30 yeni kayıt yapılıyormuş.
Ancak okulu bitirince iş bulma sorunu yaşayacaklarını düşünen
bazı öğrenciler, bölüm değiştirmişler. Bu öğrencilerin iki ülke
arasındaki ilişkileri geliştirmek için birer elçi olacağını düşünmek
bizi heyecanlandırdı.
Öğrenciler her yıl 29 Ekim Cumhuriyet yürüyüşü ve 10 Kasım
Atatürk’ü anma programı düzenliyorlarmış. Bu yıl yapılan program
oldukça coşkulu geçmiş. Kendilerine gelecek yıl yapacakları
programlara katkıda bulunmak istediğimizi söyledik ve izin
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istedik. Ancak ayrılmaya hazırlanırken, öğrencilerin hazırladığı
bir sürprizle daha da mutlu olduk. Ve hep birlikte coşkuyla 10. Yıl
Marşı’nı söyledik.

TAYVAN GELİŞMİŞ VE DEMOKRATİK BİR
ÜLKE OLMAKTA KARARLI
1949 Yılında Kıta Çin’den adaya gelen hükümet yetkilileri
önce bir parlamento kurmak için kolları sıvamış. Bulunan bir
okul, Meclis haline getirilmiş ve çalışmalar burada başlamış.
Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Eş Başkanı Dr. Parris H. Chang,
Meclislerinin biraz eski olduğunu söyleyerek özür dilemek istedi.
Kendisine Cumhuriyetin kurulduğu ilk Meclisi anlattım. Yeni
Meclis binası için hazırladıkları bütçeyi 1999 yaşanan depreme
tahsis ettiklerini söyledi. Bu arada yaşadıkları felakette Türk sivil
savunma ekiplerinin desteği ve yardımı için de teşekkür etti.
Meclis salonu bizdekine göre oldukça küçük. Ulusal kanallar
Meclis çalışmalarını naklen veriyor. Salonda konuşmacıları
daha yakından görmek için dev bir ekran var. Milletvekilleri
bazı gündemlerde başbakan ve bakanlara karşılıklı sözlü soru
yöneltiyorlar. Karşılıklı iki kürsüden yapılan diyalogla sorunlara
çözüm aranıyor.

PASİFİKTEKİ DOST...
Tayvan, petrolü ve yeraltı kaynakları bulunmayan, turizmi
olmayan bir ülke. Ama kararlı ve istikrarlı adımlarla kısa sürede
dünyanın dikkate değer ülkeleri arasında yer almış.
Görünen o ki, bu hız ve anlayış sürerse ilerleyen zaman dilimi
içinde daha da iyi bir noktaya gelecek.
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Dünyada 28 ülke tarafından tanınan sevimli Pasifik ülkesi
Tayvan’dan güzel duygularla ayrıldık...
          www.turhancomez.com 24.12.2003
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TURİST SAĞLIĞI ve
TÜRKİYE’NİN İMAJI
Turizm hedeflerimiz her geçen gün artıyor. 2004 yılında, 17
milyon turisti konuk ettik. 2005 hedefimiz ise 20 milyon. Gelinen nokta, ülkemiz için elbette memnuniyet verici. Ancak, yakaladığımız rakamsal başarının perde arkasında yaşananları ve bazı
riskleri de irdelememiz gerek.
Geçen yıl Antalya’ya altı milyondan fazla turist geldi. Bu yılın ilk üç ayında ise, geçen yılın aynı dönemine göre % 22’lik bir
artış var. Antalya Havalimanı’nda ikinci pist ve ikinci terminal ise
yakında hizmete giriyor. Bu yatırımlar da turist sayısını önemli
ölçüde arttıracak.
2004 yılında, Antalya’ya gelen turistlerin 150.000’i herhangi bir nedenle hastaneye başvurdu ve sağlık hizmetleri için bizzat
kendileri ve sigorta şirketleri toplam 50 milyon Euro ödeme yaptı.
Bu resmi rakam. Gayr-i resmî olanı ise daha fazla.
Peki küçük bir Avrupa ülkesi kadar nüfusu konuk eden
Antalya’da, turistlere verilen sağlık hizmetinde hiç sorun yaşanmıyor mu?
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Sorun olmadığını düşünebilirsiniz. Eğer birkaç ay önce, Antalya Dedeman Hotel’de yapılan turizm sağlığı ile ilgili toplantıya katılmasaydım ben de sizin gibi düşünürdüm. Ama turistlere
sağlık hizmeti veren tarafların tamamının bulunduğu bu toplantıyı izleyince, âcilen çözülmesi gereken çok önemli sorunların olduğunu gördüm.
Bu hizmetin, birkaç tarafı var. Hizmeti alan turist, konakladığı otel, sağlık sorunları için hizmeti garanti eden sigorta şirketi, bu
sigorta şirketinin asistans firması ve hizmeti veren hastane.
Turist, hastalandığında en kısa sürede, kaliteli bir sağlık hizmeti almak istiyor. Haklı olarak tatilini hastanede geçirmek
istemiyor.
Sigorta şirketi ve asistans firma, hizmeti en kolay yoldan,
minimum fiyata satın almak istiyor.
Hoteller, misafir ettiği turistten, sağlık hizmeti nedeniyle,
para kazanmak istiyor.
Hastane, kabul ettiği hastayı sağlığına kavuştururken, en iyi
hizmeti vermek istiyor ama esas olarak da en fazla kârı elde
etmeyi amaçlıyor.
Tarafların hepsi ilk bakışta haklı. Ancak burada iki esas sorun
var.
İlki, bu hizmetin planlanmasına dair mevzuatların noksanlığı ve denetim mekanizmasının yetersizliği. İkincisi ise, otellerin revirlerinin yüksek ücretlerle, hastanelere sezonluk kiraya verilmesi.
Oteller, yasal olarak bünyelerinde doktor bulundurmak ve
misafirlerine sağlık hizmeti vermek zorunda. Ancak öğrendiğime
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göre pek çoğu, revirlerini özel hastanelere sezonluk ortalama
200.000 dolara kiralıyor.
Rekabet içine giren hastaneler de kiraladıkları revire gelen
turistlere verdikleri hizmetle, bu parayı çıkarmayı ve kâr etmeyi
amaçlıyor. İşte mesele burada düğümleniyor.
Âcil olarak müracaat eden turistlerin çoğu, özel hastanelere
yönlendiriliyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Âcil Servisi’nin
kapasitesi çok yüksek olmakla birlikte, gelen hasta turist sayısı oldukça az. Çünkü hastalar revirlerden, bağlantılı hastanelere yönlendiriliyor.
Bu yönlendirme ve kâr beklentisi, beraberinde etik sorunları da getiriyor. Aynı coğrafyada, aynı turist popülasyonuna hizmet veren iki ülkeyi, Yunanistan ve Türkiye’yi karşılaştırdığımızda,
tablo ortaya çıkıyor.
Yunanistan’da hastaneye başvuran turistlerin % 90’ı ayakta tedavi edilirken, % 10’u yatarak tedavi oluyor. Türkiye’de
ise, % 35’i ayakta tedavi olurken, % 65’i hastaneye yatırılıyor. Hastanede kalış süresine baktığımızda, Türkiye’de bu süre,
Yunanistan’ın iki katı. Bu mukayeseli tablo, olayın ciddiyetini vurgulamak için yeterli sanırım.
Tetkik ve tedavi için yapılan işlemlerde cömert davranılınca,
sigorta şirketleri, hastane ve hasta arasında zaman zaman parasal
sorunlar ortaya çıkıyor ve Türkiye gerçek anlamda imaj ve prestij
zaafına uğruyor.
Yılda bir kez tatile çıkan turist de yaşadığı bu sorunu genellikle ülkesine dönünce kendi kamuoyu ile paylaşıyor.
Bu fasit döngüyü kırmamız şart. Önce, otellerin tam olarak
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denetlenmesi ve revirlerinin kiraya verilmesinin önlenmesi
gerek. Otellerdeki hekimlerin, hem hastaların talebini yönlendiren, hem de hizmeti sunan konumda olmaması gerekir. Çiçeği burnunda Turizm Bakanımız Sayın Koç, eminim bunu gözardı etmeyecektir. Bu iş, Rus turistlerin bahşişinden çok daha önemli çünkü.
İkinci olarak turist sağlığına ve asistans firmalara dair
mevzuat eksikliği süratle giderilmeli. Bunun için de Sağlık
Bakanlığı’mıza ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’mıza iş
düşüyor.
Son olarak, olayın tüm taraflarının katıldığı bir sivil toplum
örgütünün kurularak, denetimin sağlanması gerekiyor. Bunun için de Sayın Vali ve Sayın Belediye Başkanı’na görev düşüyor.
Sezon başlamadan bunları yapmalıyız. Kalite için bu şart.
Yoksa AB yolundaki Türkiye, imaj sorunu yaşayacak.
Akşam Gazetesi 11.04.2005
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ÖLDÜREN GERÇEK...
6 Ağustos 1945
Hiroşima’ya, dünyanın ilk atom bombası atıldı.
Bombanın atıldığı B-29’da görevli Amerikalı havacı Robert
Lewis, gördüğü manzara karşısında yaşadığı dehşeti seyir defterinde şöyle anlatıyor.
«Aman Allah’ım, Biz Ne Yaptık?»
Üç gün sonra, bir başka atom bombası da Nagazaki’ye atıldı.
Her iki şehirde kaç kişinin öldüğü tam olarak bilinmiyor. Tahminlere göre 400 bin.
Ancak bu ilk şoktan sonra yaşananlar çok daha dramatik.
Bombalardan sonra radyoaktif serpintilerin etkilediği bulutlar, Japonya’dan Çin’e gitti ve yağmurlarını oraya bıraktı.
Bu yağmurların suladığı topraklarda yetişen çimenlerle beslenen hayvanların sütlerini içen çocukların önemli bir kısmında, yıllar sonra kan kanserleri görüldü.
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•••
Çin yönetiminin son otuz yıldır Taklamakan Çölü civarında nükleer denemeler yaptığı biliniyor. Uluslararası İnsan Hakları Örgütü raporlarına göre, bu denemelerin etki alanında radyoaktivite nedeniyle
ölenlerin sayısı 210 bini buldu. Dünya Sağlık Örgütü’ne göreyse, bu
bölgedeki nüfusun % 10’u kanserle boğuşuyor. Özellikle çocuklarda
görülen kan kanseri vakalarında da % 7 oranında artış var.
•••
25 Nisan 1986
Dünya, Çernobil’de yaşanan patlama ile sarsıldı.
İlk birkaç gün, sağlıklı bilgi alınamadı. Ukraynalı yetkililer, yaşananları dünya kamuoyundan gizlemek için özen gösterdi. Aslında
yaşanan büyük bir felaketti. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, açığa çıkan radyasyon, Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarının toplamından 200 kat fazlaydı.
Patlama anında ne kadar insan öldüğü bilinmiyor. Ancak radyoaktivitenin çok geniş bir coğrafyayı etkilediği ve orta-uzun vâdeli
tehdit altında bıraktığı çok açık.
Olaydan hemen sonra, İsveç’in Stockholm kentinde yapılan incelemede, radyoaktif kirlilik düzeyinin 15 kat artmış olduğu görüldü.
(Rüzgâr radyoaktif bulutları buraya kadar taşımıştı.)
Aradan yıllar geçmesine rağmen, Bavyera Ormanları’nda yaşayan geyiklerde yapılan araştırmalarda yüksek oranda radyoaktiviteye
rastlandı. Galler ve İskoçya’daki koyunlar için de durum aynıydı.
Patlama Ukrayna’dan Batı Avrupa’ya çok geniş bir alanı etkiledi.
Milyonlarca insan radyasyona maruz kaldı, yüz binlerce hektar tarım
alanı kullanılamaz hale geldi.
347

Büyük Türkiye İçin

Etki alanında yaşayan insanlarda, yıllar sonra yüksek oranda
kanser vakalarına rastlanmaya başladı. (5 milyondan fazla insanın
radyasyona doğrudan maruz kaldığı tahmin ediliyor. Patlama anında
Kiev’de görev yapan bazı Türk Dışişleri mensuplarında, yıllar sonra
tiroit kanserleri görüldü.)
Rüzgârların taşıdığı radyoaktif bulutların nereleri, ne kadar etkilediği ise bilinmiyor. Türkiye ve özellikle Karadeniz sahilleri de bu bölgeler arasında.
Peki, olaydan sonra biz ne yaptık?
Dönemin devlet adamları, radyoaktif bulutların tesirlerini ve
sonuçlarını bilimsel olarak araştırmak yerine, halkın karşısına geçip keyifle (radyasyonlu olması muhtemel) çaylarını yudumladılar
ve halka sözde güven verdiler.
Oysa yapmaları gereken, konuyla ilgili âcilen bir araştırma
merkezi kurmak ve Karadeniz sahil şeridinde yıllar sürecek
çalışmaları başlatmaktı.
Muhtelif alanlardan uzun zaman dilimine yayılmış örneklemeler yapılmalıydı (Bitki örtüsünden, farklı gıdalardan ve hayvanlardan örnekler alınmalıydı). Riskli bölgelerde yaşayan halk uyarılmalı ve en az 50 yıllık bir denetim politikası oluşturulmalıydı.
Ama yapılmadı. Bugün artık geçmişe yönelik bu verilere ulaşma şansımız yok. (Çünkü buna dair doğru dürüst bir bilimsel çalışma yok)
Bir süre önce, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi, radyasyonun güvenli dozunun olmadığını, çok küçük dozların
bile, risk oluşturduğunu açıkladı. (Japonya’ya atılan bombalardan sonra kanser vakalarının 30-40 yıl, yüksek oranda rastlandığı
ve etkinin 50 yıl sürdüğü biliniyor)
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•••
Sevilen sanatçımız Kazım KOYUNCU’yu geçenlerde akciğer kanseri nedeniyle kaybettik. Hakkında çok şey söylendi. Pek çoğu, bu
ölümü, (19 yıl önce yaşanan) Çernobil’e bağladı. Kuşkusuz, bunu kanıtlamak olanaksız. Sağlık Bakanı Sayın Akdağ, «Çernobil’in kanser
vakalarını arttırdığı yönünde bir bilimsel veri olmadığını» açıkladı. (Bir bilimsel verinin olması da mümkün değil. Çünkü buna dair
yapılması gereken hiçbir çalışma zamanında yapılmamış.)
Koyuncu’nun ölümünden sonra, bazı hastanelerdeki doktor arkadaşlarımı arayarak düşüncelerini sordum. Hemen hepsi, son yıllarda kendilerine başvuran Karadeniz kökenli hastalarda özellikle
lösemi, akciğer, tiroit ve bağırsak kanserlerinde gözle görülür
bir artış olduğunu söyledi.
Radyasyonun etkisinin 50 yıl olacağını kabul edersek, önümüzdeki dönemde bu sorun bizi epey uğraştıracağa benziyor.
Olan oldu.
Buna dair yapılması gerekenler zamanında yapılmadı.
Ama bugün için yapılması gereken şey, Karadeniz Bölgesi’ne
bir KANSER ARAŞTIRMA MERKEZİ kurmaktır.
Bu sayede, hem şüpheli durumlarda erken tanı olanağı bulunacak, hem de diğer bölgelerimizle (varsa eğer) fark ortaya çıkacaktır.
Bunun için çok fazla bir paraya ihtiyacın olmadığını da biliyorum. Ama biraz cesaret ve organizasyon kabiliyeti gerekiyor.
Gerçeği aramak ve sorgulamak cesaret ister.

Akşam Gazetesi 04.07.2005
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TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİM HAKKI
Siyasetçiler bu sözü pek severler.
Tüyü bitmemiş yetim hakkını yedirmemek, fakir fukaranın, garip gurebanın hakkını korumak birçok siyasetçinin
seçim meydanlarında imdadına koşan sloganlar olmuştur.
Şüphesiz ki, insanın ruh dünyasına hitap eden bu sıcak ve
duygusal sözler, gereği yerine getirilirse çok büyük anlamlar ifade
eder. Ancak, yetki sahipleri, bu sözleri salt slogan olsun, birilerinin gözü boyansın diye kullanırlarsa, gün gelir bu söylemlerin
altında kalırlar.
Bir ülkenin gelişmişliğinin değerlendirilmesinde, en önemli
kriterlerden biridir çocuklar.
Sokak çocukları, çocuk suçları ve çocuk işçiliği oranları o
ülkenin ne kadar sosyal olduğunun önemli bir belirleyicisidir.
Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarının durumu da, o ülkenin
ne kadar modern ve gelişmiş olduğunun önemli göstergelerindendir.
Toplumsal ve yönetsel sorumluk bilincinin ne düzeyde olduğunu anlamak için çocuk yuvalarına, yetiştirme yurtlarına bakmak yeterlidir.
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•••
Türkiye geçen haftalarda Malatya Çocuk Yuvası’nda yaşanan
skandalla çalkalandı. Çocukların çırılçıplak toplu halde banyoya sokulması, dövülmesi, akıl almaz travmalara maruz bırakılması, izleyen herkesin yüreğini burktu, gözlerini yaşarttı. Tabloyu izlerken
Ebu Gureyb Cezaevi’ne benzettiğimde bunu fazla abartılı bulanlar
da oldu. Ancak, çocukların neredeyse tamamının dövülmesi bir
anlamda, bedensel ve ruhsal işkenceye tâbî tutulması, bu tanımlamanın aslında pek de haksız olmadığını ortaya koydu. İzmir’de kız
yurdunda yaşanan tecavüz skandalının izleri henüz silinmemişken,
Malatya’dan yansıyan bu görüntüler, hepimizi fazlasıyla utandırdı.
Bu olayda kolaycılığa kaçar ve suçu birilerine yükleyip,
sorunları örtmek ya da ötelemek gibi bir yol seçersek, sadece
kendimize ve topluma saygısızlık etmekle kalmayız, gelecek
nesiller adına da büyük bir haksızlık yapmış oluruz.
Yaşanan bu manzaranın gerçek sorumlusu elbette yönetim kademesinin bütünüdür. Ancak, toplumun her kesiminin,
tâlî ve müteselsil sorumlulukları da inkar edilemez.
Öncelikle medya, bu travmatik görüntüleri ekranlara ve gazete manşetlerine taşıyarak çok önemli bir görev yapmış ve iç
burkan manzarayı toplumun takdirlerine sunmuştur. Ancak, bunun devamı da gelmelidir. Sadece olanı değil, olmayanı ve olması
gerekeni de toplumla paylaşmalıdır. Türkiye’nin her bir yanında
neredeyse kurtarılmış bölge-işkence adacıkları haline gelen bu
kurumları, halkın gündeminde tutmalı, toplumsal duyarlılık ve
denetimi teşvik etmelidir.
Sivil toplum örgütleri, aydınlar, kanı önderleri ve siyasal elitler, ülkenin diğer sorunları kadar, ortak sorumluk alanında bulunan bu çocuklarımıza da duyarlılık göstermelidir.
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Yöneticiler de bu olayla birlikte başlarını ellerinin arasına alıp
bir kez daha düşünmelidirler. Bugüne kadar ne yaptık? Ya da ne
yapmadık? Hiçbir etki altında kalmadan her biri kendi vicdanlarıyla baş başa kalarak sormalıdırlar bu soruları? Eğer yanıtları kendilerini tatmin etmeye yetiyorsa sorun yok, devam etsinler. Ama
bu vicdanî sorgulamada, ekranlara verdikleri görüntülerin aksine,
sınıfta kaldıklarını düşünüyorlarsa, hemen kolları sıvayıp yepyeni politikalar üretsinler.
•••
Yuvalarda kalan çocukların, devlete aylık maliyetinin yaklaşık bir milyar lira olduğunu duyunca eminim çok şaşıracaksınız. Hele SHÇEK’e ait gayr-i menkullerin katrilyonlar değerinde
olduğunu bilmek sizi daha da şaşırtacak.
İstanbul’un en güzel hastanelerinden biri olan Florance
Nightengale Hastanesi’nin SHÇEK’in bir vakfına ait olduğunu kaçınız biliyordunuz? (Hatta bu hastanenin aylık kirasının neredeyse beş açık kalp ameliyatı bedelinde olduğunu bilseniz herhalde çok şaşırırdınız.)
Ya da İstanbul’un en kıymetli yerlerinden biri olan Göztepe
Merdivenköy’deki 80.000 metrekarelik arsanın, 250 trilyon
değerinde olduğunu bileniniz var mıydı?
Buna benzer pek çok örnek vermek mümkün.
O halde sorun finansman sorunu değil. Asıl sorun, yönetsel.
Derhal yepyeni vizyonlar ve kararlılıklar ortaya koymalıyız.
Çocukların devlet elinde mi, sivil toplum örgütleri ya da
vakıflar eliyle mi, yoksa koruyucu-bakıcı aileler eliyle mi muhafaza edileceğinin kararı verilmelidir. Her üç yöntemin de kendine
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göre artıları, eksiler vardır. Ama hangisi tercih edilecekse, onun
altyapısı tüm ayrıntıları ile ele alınmalı ve en doğru şekilde yönetilmelidir.
Çocuklara yepyeni, modern ve sıcacık mekanlar tesis edilmelidir. Şu an SHÇEK’in elinde bulunan imkanlarla eminim ki;
mevcut çocukların en az üç katına yetecek kadar yeni ve modern alanlar tesis etmek mümkün.
Buna, eğitimli ve sevgi dolu personel katkısı da sağlanınca, çocukların yüzlerinin gülmemesi mümkün değil.
Türkiye artık paradokslar ülkesi olmamalı.
SHÇEK bu kadar zenginken, çocuklar çağdışı mekanlarda
yaşamamalı.
Çocuk gelişimi konusunda eğitim almış çok sayıda kalifiye eleman varken, yavrularımız câhil insanların ellerine bırakılmamalı.
Yani Türkiye varlık içinde yoklukta yaşamamalı.
Artık yöneticiler-siyaset adamları gerçeklere gözlerini
kapamaktan, politik davranma kolaycılığından vazgeçmeli.
•••
Bugün karar verin ve en yakınınızda bulunan bir çocuk yuvasına
gidin.
Orada bir gün geçirin. Bayram, yılbaşı, doğum günü, ya da
sıradan bir gün, hiç fark etmez. Ortak olun onlara.
Oyun oynayın, kitap okuyun, masal anlatın.
Hepsinden önemlisi dinleyin onları.
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O küçücük ruh dünyalarını keşfetmeye çalışın. Bakın hepsinin ne muhteşem hikayeleri var.
Küçük bir oyuncak, bir çikolata ya da hiçbirini alamıyorsanız,
yüreğinizdeki sevgiyi alın ve götürün o keşfedilmemiş dünyalara.
Ve onların yüreklerindeki sizin dünyanızı keşfedin.
Bu hem sizi hem de onları inanın ki çok mutlu edecek…
Yankı Dergisi Aralık 2005
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GENLERİMİZLE KİM OYNUYOR?
İnsan vücudu trilyonlarca hücreden meydana gelir. Ancak
mikroskopla görülebilen bu hücrelerin her birinin ortasında çekirdek bulunur. Çekirdeğin içinde ise kromozom denen 46 adet
ipliksi yapı vardır. Bu ipliksi yapılar gen adını verdiğimiz milyarlarca birimi ihtiva eder. İlk insandan bugüne hem anne, hem de
babadan alınarak sınırsız sayıda çeşitlenen bu bilgi depoları,
insana ait tüm detayların kodlandığı yerlerdir.
Genler insanın sadece fiziksel görünümünün bilgilerini saklamaz, aynı zamanda kişilik özelliklerine ve muhtemel bazı hastalıklarına dair bilgileri de taşırlar.
Baş döndürücü bir hızla gelişen ve son zamanlarda adını sıkça
duyduğumuz genetik bilimi işte bu gözle görülmeyen dünya ile
uğraşır.
Genetik çalışmalarda temel amaç, nesiller boyu genlerle taşınan bazı hastalıklara dair bilgileri deşifre etmek ve insanları henüz
doğmadan, muhtemel hastalıklarından arındırabilmek. Ancak bu
çalışmaları yaparken doğal olarak sadece hastalıklarla sınırlı kalınmıyor, insana dair pek çok yeni bilgiye de ulaşılıyor.
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Bu gizemli dünya bugünlerde sıkça konuşulur oldu. Konuşanlar ve konuşulanları yorumlayanlar, bilerek ya da bilmeyerek bazılarının kafasında soru işareti oluşturacak mesajlar verdiler.
Genetik bilimci Dr. Wells’in «Türk geni Anadolu’da pek yayılmadı.» sözlerine yorum yapan bir gazete, bu sözlerin «Türkleri milletinden şüphe ettirecek türde» olduğunu iddia etti.
Bu tür yayınları yapanların niyetlerini sorgulamak bana düşmez.
Ama sonuçlarını sorgulamak sanıyorum hepimizin görevi.
Bu haberleri okuyan kimileri kendi genetik kodlarından
şüphe etmek yanılgısına düştü.
Olayın aslı elbette böyle değil.
Şu ana kadar hiçbir ırka ait gen haritası tam olarak çıkartılmış değil. Daha açık söylemem gerekirse, genetik kodlara bakarak, bir hücrenin hangi ırka ait olduğunu belirlemek bugün
için mümkün değil. Bunun imkansız olduğunu söylemiyorum
ama bu bilgilere ulaşmak için daha uzun yıllar çalışma yapmaya
ihtiyaç var. Mevcut bilgilerle sadece bazı gen karakterlerine, bazı
ırk ve bölgelerde daha sık rastlandığı söylenebilir.
Aslına bakarsanız Türk geni (Türklere ait genetik özellikler) üzerinde araştırma yapmaya niyetli olanların işi oldukça
zor. Çalışmalarını sadece Türkiye’de değil, Orta Asya’dan
Ortadoğu’ya, Viyana’dan Kırım’a kadar geniş bir coğrafyada
yapmak zorundalar. Hatta okyanus ötelere yayılmış profili de ortaya koymaları gerekir.
Bugün Amerika’da bulunan 75 bin Meluncan’ın 450 yıl önce
bu kıtaya getirilen Osmanlı leventlerinin soyundan olduğuna
dair pek çok kanıt var. Bunlar sadece bazı genetik hastalıklara dayandırılmıyor. Linguistik, kültürel, tarihî ve tıbbî pek çok veriyle
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destekleniyor. Teorik olarak bu genetik formasyonun pek çok
ABD’linin genlerine eklendiğini söylemek mümkün.
Brezilya Kralı II. Don Pedro’nun 1876 yılında Osmanlı topraklarına yapmış olduğu ziyaretin ardından, Ortadoğu kökenli
pek çok Osmanlı vatandaşı, Latin Amerika’ya göç etti. Osmanlı
pasaportu ile göç ettikleri için de bunlara Turco dendi... Muhtemeldir ki, Osmanlı coğrafyasına ait genetik formasyon, bu sayede
pek çok Latin Amerika’lıya bulaştı. (Brezilya’da halen 10 milyon
Turco yaşıyor ve parlamentoda, 45 Turco bulunuyor.)
Endonezya’nın Sumatra Adası’na yardım amacıyla giden ve
orada kalan Osmanlı leventleri hiç şüpheniz olmasın ki, genetik
özelliklerini o coğrafyaya da götürdüler ve yaydılar.
Tüm bunlar tarihî gerçeklerin dışında, genetik fantezi peşinde koşanlara yeni çalışma alanları hazırlıyor.
Özellikle uyarmak istediğim konu şu:
 Dünyaya yeniden şekil vermeye çalışanların sıra dışı projelerine çok dikkat etmeli.
 Türkiye’nin değişik bölgelerinden alınan kan örnekleri ile
birilerinin genetik çalışma yaptığı iddiaları ilgililerce dikkate
alınmalı ve ülkemizde genetik çalışma yapacak yabancılar önemsenmeli.
 Genetik haberler, özellikle ırka dair olanlar çok dikkatli
yapılmalı.
Son zamanlarda, Türkiye’de genetik tartışma zemini oluşturmak isteyenler, şunu çok iyi anlamalı:
 Bu ülkeye ait olmaktan ve Türk bayrağının gölgesinde
bulunmaktan onur duyan herkes,
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 Türkiye dendiğinde yüreğinde heyecan duyan herkes,
 Bu ülkenin yarınları adına çalışan herkes,
 Bu güzel ülkeyi daha çağdaş günlere taşıma ve birlik
içinde gelecek nesillere emanet etme idealine sahip herkes,
Türk’tür ve bu milletin şerefli bir üyesidir.
Türk olmak ve kendini Türk hissetmek, bir hücre çekirdeğindeki
genetik kodlara sığdırılamayacak kadar yücedir.
Akşam Gazetesi 23.05.2005
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CEZA VERMEK YA DA KAZANMAK
Yıllar önce Bandırma cezaevinde hekim olarak görev yapmıştım. O zamanlar, haftada bir gün mahkûmları muayene eder, dertlerini dinlerdim.
O kasvetli koridorlar, buz gibi duvarlar, demir parmaklıklar,
her gittiğimde içimi karartırdı ve düşünürdüm: «Acaba, insanın
özgürlüğünün olmayışı, önündeki yılların demir parmaklıklar ardında kaybolup gitmesi nasıl bir duygu?»
Zaman kavramının yitip gittiği, varlıkla yokluğun iç içe girdiği
bu mekanlarda çile dolduranların, birbirinden ibretli hikayelerini
dinlemek, onlarla dertlenmek, beni bambaşka dünyalara taşırdı.
Her ayrıldığımda ise, toprak kokusunu ve tertemiz havayı içime çeker, gün ışığının ne muhteşem bir nimet olduğunu düşünür,
şükrederdim.
O zamanlar, buraların insanları cezalandırmak dışında bir
fonksiyonu olmalı, derdim hep. Ama doğrusunu isterseniz, iç
karartan koğuşların atölyelere, umut tüketen koridorların sanat
evlerine dönüşebileceği hiç aklıma gelmemişti.
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Yıllar sonra, geçen hafta yeniden geldiğim Bandırma M Tipi
Cezaevi’nde, bambaşka bir dünya ile karşılaştım.
•••
Anadolu Kültür AŞ. ve Adalet Bakanlığı’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği bir projede, mahkumlara ilk kez, kültür-sanat eğitimi
veriliyordu (Gerçi, cezaevleri bugüne kadar pek çok sanatçıyı konuk etti ama, cezaevinde eğitim verilerek sanatçı yetiştirilmesi
ilk defa oluyor).
Toplantı salonuna giden koridorda sergilenen el sanatları,
resimler, karikatürler hepimizi büyüledi. Her sanatçı-mahkûm
kendi ruh dünyasını, yaşam tecrübesini, beklentilerini, umutlarını
sanatına yansıtmış.
«Cezaevinde ve sonrasında sanatın, hükümlü ve tutuklu üzerindeki etkisi» konulu söyleşinin ardından, halk oyunları sergilendi. Her biri Türkiye’nin bambaşka yörelerinden gelen
ve çok değişik suçlardan ceza almış mahkûmlar, Ege Bölgemizin
Zeybek Oyunu’nu sergilediler. Yüreklerindeki efelikleri sunmak
ister gibi gururluydular. Finalde açtıkları Türk bayrağı ise, hepimizi duygulandırdı.
•••
Ceza verirken, rehabilite etmek ve kazanmak anlayışıyla
hareket eden Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz dönemde 19 cezaevinde
iş yurtları kurdu. Projede oldukça önemli mesafeler alınmış. Buralarda hem sanat öğretiliyor, hem de üretim yapılıyor.
Sosyal Sigortalar Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle de, artık
iş yurtlarında çalışan tutuklu ve hükümlüler ile dışarıdaki eş
ve çocukları da sigortalanıyor. Sigorta primini ise, cezaevi idare360
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si ödüyor. Bu sayede, tutuklu ve hükümlülerin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunması sağlanmış, dışarıda bulunan eş
ve çocuklarının da mağdûriyetlerinin önüne geçilmiş oluyor.
Bu son derece önemli bir çalışma.
Bandırma Cezaevi’ndeki mahkûmların ürettiği nevresimlerin, pek çok hastane ve otel tarafından satın alındığını öğrenince
çok mutlu olduk. Belli ki, üretilen el sanatları ve turistik eşyalar
da, turizm bölgelerimizin aranan ürünleri olacak.
Türkiye’nin her yerinde onlarca farklı alanda düzenlenen
kurslardan bugüne kadar pek çok mahkûm yararlanmış.
•••
Programın sonunda, hükümlü ve tutuklular söz aldılar ve her
biri üzerinde derin derin düşünmemiz gereken konuşmalar yaptılar.
«Hepimiz yaşam sanatçılarıyız. Kısıtlı imkanlarla yaşıyoruz ama burada kötülük yok. Asıl kötülük dışarıda. Bize elinizi uzatın, biz onu tutarız. Hükümlüyüz ama nankör değiliz.»
diyor, Ahmet YAĞCI.
Turgay CAN ise: «Cezaevleri olmadan olmaz. Devletimiz
bizi sanata özendirmeye çalışıyor. Ama televizyonlar, dışarıdakileri Baron olmaya, Polat olmaya zorluyor.» diyerek yaman
bir çelişkiyi gözler önüne seriyor.
Ali KAPLAN ise ibret alınması gereken sözler söylüyor: «Eğitimsizlik nedeniyle buradayım. Her gün ayna karşısına geçiyor, kendimi tanımaya ve yaşama sevincimi canlı tutmaya çalışıyorum.
Bugün anladım ki, biz unutulmamışız. Keşke ben de dışarıdan
bir izleyici olsaydım. Medya gelsin ve bu dünyayı tanıtsın.»
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•••
Duvarların arkasındakileri kazanmak adına sessiz sedasız reformlar yapan Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Sayın
Kenan İPEK’i ve Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK’i yürekten kutluyorum.
•••
İşadamları, eğitimciler, aydınlar, sanatçılar, sivil toplum örgütleri, insanı keşfetmek isteyen herkes ve en önemlisi, bilerek ya
da bilmeyerek hapishaneyi içinde taşıyanlar.
İnanın yapabileceğiniz çok şey var.
Bu çalışmalara katkı sağlayın.
Gidin ve duvarda bir delik açın.
Unutmayın, açacağınız bu delik, sadece duvarın arkasındaki yaşama bir umut olmayacak.
Yepyeni dünyaları tanımak için, size mükemmel bir fırsat
olacak.
Akşam Gazetesi 10.05.2005
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TÜRKİYE SANAL GÜNDEMLERİ
TERK ETMELİ ve
ARTIK DOĞRU HEDEFE
KİLİTLENMELİ...
Türkiye; varmış gibi gösterilen, sanal sorunlarla artık meşgul
edilmemelidir.
Sorunlar, tüm açıklığı ile objektif ve önyargısız olarak tartışılmalı, kolay, kalıcı, gerçekçi ve uzlaşmacı çözümler üretilerek gerçek
gündemlere geçilmelidir.
Türkiye; önünde yığınla ciddî sorunlar varken, ne yazık ki
hâlâ varmış gibi gösterilen sanal sorunlarla meşgul ediliyor. Ortada neredeyse bütün kesimlerin rahatsız olduğu ve antidemokratik
bulduğu bir YÖK yasası var. Bunu değiştirmek için, herkesin ortak
çaba harcaması gerekirken, konuyu anlamsız bir tartışma boyutuna çekmek ve çözümsüzlüğe taşımak, ülke için sadece zaman
ve enerji kaybı. Bundan zarar görense ne yazık ki başta üniversiteler olmak üzere tüm Türkiye. Tartışma ve uzlaşma kültürünün
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bir öğreti merkezi olması gereken üniversitelerin, kendilerini ilgilendiren bir yasayı gündeme alış biçimi daha yapıcı ve sonuç alıcı
olmalıydı. Hükûmetin de; yaşanan gerginliğe ve tüm zor şartlara
rağmen, soğukkanlılığını kaybetmemesi ve sahip olduğu gücün
ağırbaşlılığı ile çözüm üretme gayreti içinde olması, geniş halk
kitlelerinin ortak beklentisi. Uzlaşmacı tavrın, olaylara sağduyulu yaklaşımın ve çözüm arayan tutumların, halkla paylaşılması da
toplumsal uzlaşma ve ulusal konsensüs için son derece önemli.
Üniversiteler, siyasî karargâh değildir. Öğretim üyeleri de siyasî görüşünün değil, akademik kariyerinin adamı olmalıdırlar.
Üniversitelerin siyasî karargâh olmaları kabul edilemez. Üniversiteler, tartışmaya dayalı bilimin, aklın, pozitif yaklaşımların ve
demokrasi kültürünün karargâhı olmalıdır. Demokratik gelişime
ve aydınlanmaya zemin hazırlayan merkezler olmalıdır. Siyasallaşmadan, siyaset yapılabilen ve siyaset kurumuna ışık tutabilen
platformlar olmalıdır. Görev yapan öğretim üyeleri de siyasî görüşünün değil, akademik kariyerinin adamı olmalıdırlar.
Türkiye’de kurumlar arası önyargısız diyalog kültürü, artık yaklaşım tarzı olarak benimsenmelidir. Her kurum, diğeri ile
görüş alışverişinde bulunmalı ve birbiri ile sinerji oluşturabilmelidir. Elbette YÖK ve askeriye gibi iki güzîde kurum birbirinden
yararlanmalı ve görüş alışverişinde bulunmalıdır. Ama kurulan bu
diyalog kanalları, sivil topluma inançsızlığın bir göstergesi olarak
kamuoyuna takdim ediliyor, karar verici mekanizma olan Meclisle diyalog kurulmadan, askerî makamlar bir ağlama duvarı haline
getiriliyor ve bu da, çözüm üretmekten uzak bir gerginlik anlayışı
içinde sunuluyorsa, bundan üniversitelerin sorunları için yarar
beklemek, fazla iyimserlik olur.
YÖK kanunu mutlaka üniversitelerin ve dolayısıyla da,
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Türkiye’nin yararına, en doğru bir biçimde ele alınacaktır. İnanıyorum ki, tüm toplum kesimlerinin ve özellikle de, ilgili tarafların iyi niyetli, akılcı ve objektif yaklaşımları ile en doğru çözüm
bulunacaktır. AK PARTİ grubunun, Meclis gücüne rağmen, daima
açık tuttuğu diyalog kanalları ve takındığı olumlu tavır, konunun
çözümü için önemli bir fırsattır. Bu tarihî fırsat inanıyorum ki en
doğru şekilde değerlendirilecek ve üniversitelerimiz daha demokratik, daha özerk bilim yuvaları yapısına kavuşacaktır.
Bu süreçte; hükûmetin, eğitim kurumları içindeki özel okulların payını arttırmak ve yükseköğretime girişteki puan hesaplamalarında yaşanan sorunların çözümüne yönelik getirdiği kanun
tasarısı, ne yazık ki yeni bir tartışma başlattı. Tartışma süreci,
uzlaşma kültürüyle beraber şekillense bu daha verimli bir tablo
ortaya koyabilir. Ama ülkemizde sıkça yaşandığı şekliyle, tartışma
süreci, ısrarla gerginlik atmosferine taşınmak istenince, bunun
zararı tüm ülkeye oluyor. Hele, siyaset kurumu içinde çözüm üretmesi gereken siyasîler başka adresleri referans göstererek topluma
mesaj verme gayreti içinde olunca, bundan başta demokrasi ve
sonra da ülkenin tüm kurumları zarar görüyor.
İmam-Hatip gerçeği reel koşullara göre yeniden ele alınmalıdır.
Son günlerin tartışma odağı haline getirilen İmam-Hatipler,
Türkiye’nin bir gerçeğidir. Önyargısız ve gelişen reel koşullara göre
değerlendirilmesi gereken önemli bir gerçeğidir. İmam-Hatipler,
birilerinin Soğuk Savaş döneminin yeşil kuşak politikaları ile eş
zamanlı olarak kurulmuş olabilir. Ya da pek çokları, geçmişte, bu
okullar üzerinden, kendi politik çıkarları için ince hesaplar içine
girmiş olabilirler. Ama ne olursa olsun gerçek şudur ki; bu okullar,
halkın samimî talepleri ile yeşerip büyümüşlerdir. Nedir bu talep?
Bu talep halkın iyi niyetle, dinini anlama ve çocuklarına anlatabilme arzusudur. Bugün pek çok insan da, bu samimî arzunun sonu365
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cu olarak eğitim olanağı bulabilmiştir. Ben eğer böyle bir okul
olmasaydı, belki de köy yaşamının zor koşulları altında çiftçilik
yapıyor olacaktım ve ne binlerce ameliyat yapacak ne de siyaset
yapabilecektim. Olayları doğru okumamız ve doğru değerlendirmemiz gerekir. Tıp mesleğinin en önemli kuralı, nedeni bulmak,
neden-sonuç ilişkisini değerlendirmek ve çözüm üretmektir. Bu
konuyu da böyle ele almak gerekir. İmam-Hatipler o günün koşullarına göre ihtiyaçtan doğmuştur. Ama bu günün koşullarına
göre değerlendirilmelidir. Artık bu konu, önyargısız olarak, iyi
niyetli olarak ele alınmalı çözüm üretilmeli ve Türkiye, sunî gündemlerden kurtularak yoluna devam etmelidir.
Bugün, binlerce İmam-Hatip Lisesi ve meslek lisesi mezununun önünde, ne yazık ki yanlış bir uygulama ile konmuş
önemli bir bariyer vardır. Üniversiteye giriş sınavlarında uygulanan bu puanlama bariyeriyle, meslek liselerine ciddî zararlar verilmiş ve pek çok mezun genç, bu yanlış uygulama ile üniversite
sınavlarında haksız bir rekabetle dışarıda bırakılmıştır. Bu yanlış
uygulamanın sonucudur ki; bugün örneğin ticaret lisesi mezunu
bir gencimiz aldığı eğitimin devamı niteliğinde olan iktisadî ve
ticarî bilimler fakültesine girmekte önemli bir puanlama engeli ile karşı karşıya kalıyor. Bunun adaletli bir şekilde çözümü,
sadece toplumsal bir yumuşama ve huzur getirmeyecek, aynı
zamanda meslek liselerine olması gereken ilgiyi yeniden tesis
edecektir. Bu süreçte, Millî Eğitim Bakanlığı’na düşen görev,
topluma gerçekleri tüm ayrıntıları ile anlatmak ve bu toplumsal
huzursuzluğa bir an önce son vermektir. Ve daha sonraki adım
da meslek liselerine Avrupa standartlarını getirecek çalışmalar
yapmaktır. Muhalefete düşense, komisyonlara girmeyerek, ya
da olayı başka platformlara çekerek gerginlik oluşturmak değil,
tasarıdaki eksikleri restore etmek adına, daha yapıcı ve akılcı
formüller üretmektir.
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Türkiye’de din eğitimi yeniden ele alınmalıdır.
Bu sürecin devamında ele alınması ve tartışılması gereken
diğer bir konu Türkiye’de din eğitimi, İmam-Hatipler ve Kur’ân
kurslarıdır. Bu konuda atılacak adımlar, polemiklerden uzak, pozitif bilimlerin ışığında ve toplumsal taleplerin doğrultusunda olursa, bundan kazanacak olan kuşkusuz Türkiye olacaktır.
İmam-Hatip Liseleri gerçek hüviyetine kavuşmalı ve din adamı yetiştirmek amacıyla yeniden planlanmalıdır. Ortada bir gerçek vardır ki; halk bu okullara bugüne kadar çocuklarının iyi bir
din eğitimi almaları için itibar etmiştir. Pek çok aile, çocuklarını
imam olmaları için değil, devlet eliyle düzgün bir eğitim almaları
amacıyla göndermiştir. Bu okulların halk nezdindeki itibarını fark
eden bazı eski siyasîler, ne yazık ki bir yandan bu okulları seçim
meydanlarında siyasî malzeme yapmış, bazıları da buraları arka
bahçeleri îlan etme yanlışlığına düşmüştür.
Türkiye’nin dinî eğitime ayırması gereken kadroların istatistiksel çalışmasını yapmak zor değildir. Bu çalışma gelecek perspektifler hesap edilerek yapılmalı ve bu okullar sayısal olarak yeniden planlanarak modernize edilmelidir. Buraya gidecek öğrenciler,
bir ön sınavdan geçirilmeli ve toplum önünde imam-hatip olacak
özellikleri aranmalıdır. Bu okullarda verilecek eğitimin kalitesi
mutlaka çok iyi olmalıdır. Lisan laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları kurulmalı ve bu okullar dünya gerçeklerinden haberdâr,
vizyon sahibi din adamları yetiştirmelidir. İlahiyat fakültelerindeki öğrenci ihtiyacı da dikkate alınarak, yapılacak planlama ile hem
bu okullara gidecek öğrencilerin kalitesi artacak, hem de Türkiye,
gelecek yıllarda daha iyi yetişmiş imamlara sahip olacaktır.
Toplumun dinî eğitim talepleri dikkate alınarak Kur’ân kursları ve din dersleri de yeniden ele alınmalıdır. Dinî eğitim almak
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sadece bir özgürlük değil aynı zamanda bir haktır. Bunu, polemik
konusu yapmadan ele almak ve halkın talepleriyle örtüşen bir çözüm üretmekse, siyasîlerin görevidir. Bu hakkın halka nasıl verildiğinin pek çok örnekleri vardır. Modern dünya, böyle bir hakkı,
olabildiğince geniş bir özgürlükler ve çeşitlilikler perspektifinde
halklarına tanırken, Türkiye’nin bunu değişik platformlara taşıyarak polemik konusu yapması sadece zaman kaybıdır. Avusturya
Anayasası’nın 2. Maddesi: «Devlet, eğitim ve ders konularında,
üzerine aldığı görevi ailenin kendi dinî inançlarını ve dünyaya bakış açılarını dikkate alarak ve haklarına riayet ederek yerine getirmelidir.» der. Bu hükme göre, ilk ve orta dereceli okullarda öğrenci, dinî eğitimle ilgili ders ya da ahlak dersi almak zorundadır. Dinî
cemaatlerin tayin ettiği görevlilerce verilen din derslerinin ücretlerini devlet öder. Ve cemaatler isterse ders sayılarını arttırabilir.
Yine Belçika’da din derslerinin programlarını ilgili kiliseler yapar,
ahlak derslerinin programlarını ise eğitim bakanlığı yapar. Ahlak
dersinin ana felsefesi, laiklik, demokrasi, çoğulculuk, varoluşçuluk
ve hümanizm üzerine kurulmuştur.
Türkiye, modern dünyanın standartlarını yakalamak istiyorsa, halkın talepleri önyargısız olarak ele alınmalı ve dinî özgürlükler ve haklar çerçevesinde bu eğitim yeniden planlanmalıdır.
İmam-Hatip Liseleri aslî hüviyetleri ile daha kaliteli eğitim vermeli, halkın taleplerine de seçmeli dersler şeklinde bütün okullarda
cevap verilmelidir.
Aynı çerçevede, Kur’ân kursları da yeniden ele alınmalıdır. Sivil toplum örgütlerinin yapmak istediği çalışmaları, Millî Eğitim
Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı planlamalı ve denetlemelidir.
Kur’ân kurslarına mutlaka standardizasyon getirilmelidir. Buradaki öğrencilerin yedikleri yemekten, aldıkları eğitimin kalitesine ve
gündelik yaşam koşullarına kadar her şey standardize edilmeli ve
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kontrol edilmelidir. Spor faaliyetleri, sosyal etkinlikler, psikolojik
danışmanlık hizmetleri, diğer ek derslerle desteklenmeli ve eğitimi verecek öğretmenlerin düzeyleri mutlaka denetlenmelidir.
Türkiye, din eğitimi konusunda, kendi toplumsal taleplerine,
siyasal ve sosyal yapısı içinde yeni bir model geliştirmelidir.
Ortaya konacak yeni din eğitimi modeli ile hem İmam-Hatip
Liseleri, hem Kur’ân kursları hem de diğer okullar gerçek hüviyetlerine, halkın taleplerine uygun modern bir yapıya kavuşacaktır.
Önyargılardan arınmış olarak atılacak adımlar, yapılacak puan
düzenlemesi ile binlerce genci haksız uygulamalardan kurtaracak,
yeniden bir uzlaşı ve güven ortamı tesis edecek ve meslek liselerine yeni bir güç kazandıracaktır.
Türkiye artık anlamsız polemiklerle, önyargılı yaklaşımlarla
kendine zarar vermemeli, doğru ve akılcı yaklaşımlarla yoluna devam etmelidir. Türkiye’nin kaybedecek zamanı yoktur.
Makalenin özeti Zaman Gazetesi’nin
21.10.2003 tarihli sayısında yayınlanmıştır.
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ÇANAKKALE GEÇİLMEZ…
Her karışı destansı kahramanlıklara sahne olan Gelibolu Yarımadası, bugünlerde düşündürücü tartışmalara tanık oluyor.
Peki ne oldu da bu tarihî yarımada bir anda dikkatleri üzerinde topladı?
Bugüne kadar konuşulmayan, Lozan’ın Çanakkale ile ilgili
maddeleri, neden tekrar konuşulmaya başlandı?
Neden yabancı medya burayı mercek altına aldı?
Avustralya Senatosu bir rapor hazırlayarak neden burada teftiş yapılmasını istiyor?
Doksan yıldır yerleri dahî bilinmeyen pek çok şehitlik tek
tek kayıt altına alınırken, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı
ile ilgili projeler süratle hayata geçirilirken, neler oldu da, Dışişleri
Bakanlığı yazı üstüne yazı göndererek, projenin durdurulmasını
talep ediyor?
Avustralya hükûmeti neden nota üstüne nota göndererek
projeleri denetlemek ve durdurmak istiyor?
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Avustralya hükûmeti Anzak Koyu’nu neden kültürel miras
statüsüne aldırmak istiyor?
Diplomatik teâmüllerde pek rastlanmayan bir şekilde, Gelibolu Yarımadası için Avustralya hükûmeti hangi gerekçelerle (hangi
görev tanımıyla) Bölge Koordinatörü atıyor?
Neden Başbakanlık danışmanı bir milletvekili apar topar Avustralya’ya giderek, pek çok yetkiliyle temas kuruyor ve
Çanakkale’de bir diplomatik temsilcilik açılacağının sözünü
(müjdesini) veriyor?
Doksanıncı yıl anma törenlerine yabancıların bu kadar yoğun ve üst düzey katılımının bir anlamı var mı?
Tüm bu soruların çok açık bir cevabı var.
Türkiye; doksan yıldır, yerleri bile belli olmayan şehitliklerini restore etme ve Türk milletiyle paylaşma iradesi ortaya
koymuş, geçmişle geleceğini buluşturmak istemiştir.
Türkiye, tarihine ve atasına sahip çıkma, saygı duyma ve gelecek nesillere taşıma kararlılığını göstermiştir.
Bu adımlar Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı’na olan
ilgiyi bir anda artırmış, yıllık ziyaretçi sayısı 250 binden, 2.5
milyona çıkmıştır.
İşte gerçek neden budur.
İçimizdeki yabancılarla, dışımızdaki yabancıların oluşturduğu koalisyonun tek endişesi, ortaya çıkacak millî şuurdur.
•••
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Yıl 2002, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı’nın yıllık ziyaretçisi sayısı 250 bin. Şehitliklerin çoğunun yeri dahî bilinmiyor. Pek çok şehitlik ise bakımsızlıktan ve ilgisizlikten, içler
acısı durumda. Oysa yabancılara ait olan, yani topraklarımızı almak
üzere bizimle savaşmaya gelenlerin mezarları son derece bakımlı ve
hepsi kayıt altındadır.
Yıl 2003, Millî Park’a ait plan ve projeler tamamlanır, yapımlarına hız verilir. Ana Tanıtım Merkezi, Kilye Koyu Kavşağı, Kilye Koyu
Çevre Düzenlemesi, Kabatepe-Conk Bayırı Ring Yolu, AlçıtepeÂbide Ring Yolu, Alçıtepe-Bakıterası Ring Yolu, Kabatepe Ziyaretçi
Dinlenme Tesisi hızla bitirilir. Genelkurmay Başkanlığı ile yapılan
titiz çalışmalar neticesinde, 60 bin şehidimizin envanter bilgileri çıkarılır. Bu arada Şevki Paşa haritasının lejandı Avustralya’dan
getirtilir ve bugüne kadar tespit edilmemiş 28 şehitliğin yeri belirlenir. (Bilgilere ulaştıkça da, göz yaşartan sahneler teker teker
aydınlanır. Kocadere Köyü civarındaki Hastane Şehitliği’ne şehitler
tam dört kat olarak defnedilmiştir.)
Şehitliklerin yapımına sıra gelince tuhaflıklar başlar. Bill Sellars
isimli Avustralyalı gazeteci Türk asıllı eşiyle birlikte Eceabat’a gelir
ve yerleşir. Daha önceden terör örgütü PKK ile ilgili çalışmalarıyla bilinen Sellars yarımadanın her karışını gezer, her gördüğünü kayıt altına alır ve «Mezarların tahrip edildiği, Lozan’a aykırı
çalışmalar yapıldığı» yaygarasını koparır. Bununla birlikte yerli
basında da dezenformasyon haberleri dikkat çekmeye başlar.
Yapılan çalışmaları denetlemek üzere bölgeye giden Millî Parklar Genel Müdürü Prof. Mustafa Kemal YALINKILIÇ bu gazeteciye
tesadüf eder ve çalışma izninin olup olmadığını sorar. İzninin olmadığını öğrenince de bölge dışına çıkartmak ister. Buna karşılık
Sellars’ın verdiği cevap son derece dikkat çekicidir: «Kimin toprağından kimi çıkartıyorsun?»
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İşte tüm bu yaşananların perde arkasını aydınlatacak cümle
budur.
Olaylar hız kazanır.
•••
Sellars’ın yazıları üzerine Avustralya hükûmeti ile Türk Dışişleri arasında mekik diplomasisi başlar.
Bu arada, Avustralya ve Türk Başbakanları’nın 26 Nisan
2005 tarihinde yaptıkları görüşmede, Anzak Bölgesi’nde turistik amaçlı olarak yapılacak ilave inşaatların (konu açıklığa
kavuşuncaya kadar) durdurulması kararı alınır.
Avustralya hükûmetinin yaptığı araştırmalar neticesinde, iddiaların gerçek olmadığı anlaşılır ve konuyla ilgili kendilerini
bilgilendirmekte yetersiz kaldığı düşünülen büyükelçilik görevlisi
Gary Back emekliye ayrılır.
Avustralya tarafında sorun bitmiştir, ancak Türk tarafında sorun devam eder. Dışişleri Bakanlığı’ndan, Çevre ve Orman
Bakanlığı’na, Büyükelçi Süha UMAR imzasıyla gelen yazılarda sürpriz bir şekilde projenin durdurulması istenir.
Ve Anafartalar Sahil Yolu Projesi durdurulur.
•••
 Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen ısrarlı yazılar üzerine bu kez
Avustralya hükûmeti tekrar harekete geçer ve Türkiye’ye nota
üstüne nota verir.
 Avustralya Senatosu «Finance and Public Administration
Committee» tarafından yapılan araştırma çalışmasının sonunda
hazırlanan raporda Gelibolu’da bir teftiş yapılması istenir.
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 Bu arada, Bakı Terasları Projesi durdurulur.
 Halen görev yapan mezarlıklar koordinatörlüğüne ek olarak Avustralya hükûmeti tarafından (görev tanımı tam olarak bilinmeyen) bir bölge koordinatörü atanır.
 Avustralya hükûmeti tarafından, Anzak Koyu’nun Avustralya Kültürel Mirası îlan edilme talebi, Türkiye’ye iletilir.
(Avustralya’nın Ulusal Miras Alanı îlan edilmesine ilişkin, 88
sayılı, 2003 tarihli, değişik çevre ve miras mevzuatında dikkat
çekici nokta ise şu: 7. madde; “...Ulusal Miras Alanlarında alanın kaynak değerleri üzerinde görünür etki yapacak bir faaliyette bulunan bireyler ve anonim şirketler için cezaî müeyyideler…”, kezâ 11. madde’de; “…Ulusal Miras Alanlarında, görünür
etki yapacak faaliyette bulunan kişinin suçlu sayılacağı...” ifade
ediliyor. Yani, yönetimi Avustralya’da olacak bu alanda faaliyet yapan kişi ya da kuruluşlar sözleşme gereği Avustralya hükûmeti tarafından yargılanabilecek!) Ancak, kabul
edilmek üzere olan bu talep, son anda dikkatli gözler tarafından
fark edilir ve bu ayrıntı nedeniyle, reddedilir.
 Bu çalışmadan sonuç alınamayınca bu kez de, Dünya
Kültür Mirasına dâhil edilmeyle ilgili hazırlıklar başlar. Bunun âkıbeti ise henüz bilinmiyor.
•••
Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Projesi salt bir çevre
projesi olarak değerlendirilemez.
Bu, Türk milletinin yeniden kimliğini ve kendini bulma
projesidir.
Bu proje bittiğinde yıllık 10 milyon ziyaretçi kapasitesine
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ulaşılacaktır. İşte içimizdeki ve dışımızdaki yabancıların asıl
korktuğu da, budur.
Bu projeyle;
Türkiye’nin doğusundan-batısından-kuzeyinden-güneyinden, buraya gelen her vatandaşımız ve özellikle gençlerimiz,
atalarının ne büyük kahraman olduklarını yeniden fark edeceklerdir. Ülkenin her tarafından, her etnik kökenden, ne ana kuzularının omuz omuza canlarını feda etme pahasına bu vatan
toprağını koruduklarını fark edeceklerdir.
Bu projeyle Türkiye ve Türk milleti kendini ve asaletini
yeniden fark edecek, birlik-beraberlik ruhu, gelecek heyecanı
yeniden tesis edilecektir.
Kim ne yaparsa yapsın, kim hangi oyunun içinde olursa
olsun, bu proje gerektiği ve hak ettiği gibi bitirilecektir.
•••
Şunu herkes bilsin ki, Türkiye, geçmişine de geleceğine de
sahip çıkacaktır.
Bu ülke üzerinde, gizli-açık emelleri olanlar iyice bilsinler
ki; tarih boyunca bu hesaplar tutmamış, bundan sonra da tutmayacaktır.
Bu aziz milletin her bir ferdi; yüreğinde Çanakkale’de destanlaşan kahramanların aziz hatıralarını ve muhabbetini taşımaktadır.
Bugünün Çılgın Türk’leri sevgili gençler,
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Gidin bu toprakları ziyaret edin.
Atalarınızın kahramanlıklarına tanık olun.
Ve siz de onlar gibi hep gereğini yapın…
Milli Gazete 03.11.2005
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GÖNEN’DE SAĞDUYU KAZANDI
Sındırgı’dan ayrıldığımda saat 22:00’yi geçiyordu.
Sabah Manyas’ta başlayan, Bigadiç’te devam eden, nihayet
Sındırgı’da noktalanan programım, oldukça yoğun geçmişti.
Köy hayırları, kahvehane-esnaf ziyaretleri, yağlı güreşler derken, yorucu bir günün nihayetinde, vatandaşlardan aldığım enerji
beni biraz olsun dinlendirmişti.
Bir taraftan memleket meselelerini düşünüyor, bir taraftan da kapanan gözlerimin inanılmaz ağırlığı ile mücadele etmeye çalışıyordum. Virajlı Sındırgı-Bigadiç yolunu programa
aldırmak zor olmuştu ama iyi ki olmuş diye düşünürken, telefonum çaldı. Telefonun ucundaki ses: “Abi yetiş, burada kıyamet kopuyor.” diyordu. Gönen halkının meydanda toplandığını, meyhaneleri yakıp yıktığını söylüyordu. Ne olduğunu anlamaya çalışırken, diğer telefonum da çalmaya başladı (Bu arada,
telefon numaralarımı bilmeyenler için: 0 533 468 80 70- 0 505
777 10 01). Onda da aynı panik ve korku dolu ifadeler vardı.
Sakin olmalarını söyledim ve telefonları kapattım. Aklıma
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son zamanlarda ülkenin başına bela edilmeye çalışılan etnik-bölücü provokasyonlar geldi. Ama Gönen böyle bir yer değildi. Sağduyunun hâkim olduğu, muhafazakar ama modern bir sevgi toplumuydu Gönen.
Vali Bey’i aradım hemen. O da Gönen’de olaylar olduğunu
doğruladı ve her şeyin kontrol altına alındığını söyledi. İçim rahatlamıştı.
Bandırma’ya geldiğimde gece yarısını geçiyordu. Gönen’de neler olup bittiğini sormak için bazı dostlarımı aradım. Olayların hâlâ
dinmediğini, öfkeli kalabalığın meydanı terk etmediğini söylediler.
Günün son haberlerini almak üzere açtığım bilgisayarımı
kapattım ve gitmek için hazırlanmaya başladım. Kaymakam
ve belediye başkanımız da gelmemem için telkinde bulunuyordu. Aradığım arkadaşlarımsa, meydandaki kalabalıkta «Ülkücü
Gençlerin çoğunlukta olduğunu, gelmemin siyaseten doğru
olmayacağını söylüyordu.» Bunu duyunca, gitmemin şart olduğuna karar verdim. Kendi bölgemde, hangi anlayışa mensup
olursa olsun, hangi partinin üyesi olursa olsun, hepsi benim
seçmenim, dostum ve sorumlu olduğum insanlardı. Üstelik
gençlik yıllarından beri milliyetçi-muhafazakar-demokrat çizgide siyaset yapmış biri olarak ülkücü gençlerle çok yakın dostluklarım vardı.
Gönen’e vardığımda saat 02:00’yi geçiyordu. Emniyet güçleri,
tüm tedbirleri almış, polis ve jandarma bir yanda, Gönen halkı diğer yanda, gergin bir bekleyiş vardı. Güvenlik güçlerimizin sabırlı
ve sağduyulu davranışı, olayların büyümesini engellemişti. Meydana gitmeden önce, yol kenarlarında bekleyen bazı vatandaşlarla konuştum. Olayı anlamaya çalıştım. İlk temaslarımda yaşanan
gerginliğin etnik ya da siyasî bir temelinin olmadığını öğrenince
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rahatladım. Konuştuğum kişilerin hepsi, bir gece kulübünden söz
ediyor ve kapatılmasını istiyordu.
Kalabalığın içine girdim. Gönen Kaymakamımız Sayın Saim
ESKİOĞLU, gecenin ağır stresinden yorgun düşmüş, elinde megafonla, insanları iknâ etmeye çalışıyordu. Yükselen her sese, son
derece yumuşak ve sakin yaklaşıyordu. Tansiyon epey düşmüştü
ama kalabalık meydanı terk etmemekte kararlıydı.
Megafonu aldım ve kalabalığın içine girdim. Önce en gergin
olanları dinledim. Hepsinin ortak isteği, gece kulübünün kapatılmasıydı. Söylediklerine göre, bu işletme çalışanları, Gönen halkını uzun süredir rahatsız ediyormuş. Emekli bir polis olan işletme
sahibinden de uzun süredir şikayetleri varmış. O gece, iki gencin
işletme çalışanları tarafından dövülmesi ve Gönen halkına tahkir
edici ifadeler kullanılması bardağı taşırmış ve kulaktan kulağa yayılan haber, meydanda yüzlerce kişiden oluşan öfkeli kalabalığı
toplayan sebep olmuş.
Önce sesi en çok çıkan gençleri yanıma çağırdım ve kendilerine bana güvenip güvenmediklerini sordum. Hepsi: «Güveniyoruz!» dediler. «O halde beni dinleyin!» dedim ve megafondan
kendilerine hitap ettim:
“–İçinizden çıktım ve Ankara’ya gittim. Beni gönderen sizlersiniz. Bugüne kadar size hiç yalan söylemedim. Sizin istekleriniz
benim için hep en önde geldi. Hepiniz benim kardeşimsiniz. Sizin
istemediğiniz, sizin huzurunuzu kaçıran, hukuka aykırı hiçbir mekan Gönen’de olamaz. Ben konuyu sonuna kadar takip edeceğim.
Bana güvenin ve dağılalım.” dedim.
Önce birkaç kişi, mekanda bulunanların kendilerine teslim
edilmesini istedi. Ancak bunun mümkün olmayacağını söyledim
ve 7 kişinin de Gönen Emniyeti’ne alındığını söyledim.
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Kalabalığın tansiyonu giderek düştü ve içlerinden 15 kişilik
bir temsilciyi alarak kaymakamlık makamına geçtik. Kaymakamımız Sayın Eskioğlu’yla birlikte sabahın ilk ışıklarına kadar sorunlarını dinledik.
Gönen’de sükûnet sağlanmıştı. Gönen halkı her zaman olduğu
gibi sağduyuyu tercih etmiş, aklı, sükûneti ve güzelliği seçmişti.
Bu olay için çok şey yazıldı ve söylendi. Bundan sonra da yazılacak ve söylenecek. Ama o geceyi yaşayan biri olarak gerçekleri
yazmayı ve bunu sizinle paylaşmayı uygun buldum.
Yaşanan olayı etnik zemine ya da siyasî arenaya taşımak isteyenler çıkabilir. Bunlar asla doğru değildir. Bu zemin Gönen’de
asla yer bulamayacaktır.
Bundan sonra ne olacak?
Konuyu her yönüyle, Sayın Başbakanımız, Sayın İçişleri Bakanımız bilmektedirler. Kendileriyle sürekli istişâre halindeyiz.
Bundan sonra devlet gerekeni yapacaktır ve Gönen’de halkın
huzurunu kaçıran, halkın devlete olan güvenini sarsan her anlayışın karşısında durulacaktır.
Haklı taleplerini her zaman demokratik zeminlerde aramış ve
hakkını sonuna kadar almış Gönen bundan sonra huzurunu bozacak zeminleri yaşamayacaktır. Bu zeminlere izin verilmeyecektir.
Tüm Gönen halkına şükranlarımı sunuyor, her birini ayrı ayrı
kucaklıyorum.
Güney Marmara’da Yaşam Gazetesi 21.04.2005
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MEDYADAN BEKLENTİLER
Bir toplumun medenî olabilmesinin en temel gereği, düşünce ve ifade özgürlüğüdür.
Bu özgürlüğün aslı, kişinin hiçbir engelle karşılaşmadan
bilgiye ve düşünceye ulaşabilmesi, düşündüklerini serbestçe ifade edebilmesi, düşünce ve kanaatlerinden dolayı suçlanamamasıdır.
Bilgi ve düşüncenin oluşabilmesi, olgunlaşabilmesi için, gerçeklere zamanında, doğru ve engelsiz bir şekilde ulaşabilmek şarttır. Dolayısıyla, gerçeklere ulaşabilme hakkı, düşünce ve ifade
özgürlüğü için en temel gerektir.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 19. maddesinde «Herkes düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak serbestçe düşünme, hangi yoldan ve nereden olursa olsun bilgi
ve görüş alma, araştırma ve yayma özgürlüğünü içerir.» der.
Basın Özgürlüğü-İletişim Özgürlüğü
Basın özgürlüğü, günümüzde sadece basının hak ve özgürlüklerini tanımlayan sınırlı bir kavram olarak algılanmaktadır.
381

Büyük Türkiye İçin

İletişim özgürlüğü ise, haberi ileten ve bunu alan tarafların her ikisinin de özgürlüğünü ifade eder. Dolayısıyla bu
kavram hem basının hak ve özgürlüklerini, hem de kamuoyunun
zamanında doğru haber alma hak ve özgürlüklerini kapsar.
Sadece basın özgürlüğü, gerçek demokrasilerde yetersiz bir
kavram olarak kabul edilmektedir.

Medya Ahlakı
Gerçek demokrasilerde medyanın uyması gereken etik kurallar bellidir ve bu kuralların uygulanış biçimi o toplumun gelişmişlik düzeyini yansıtır. Kuralların uygulanmasının medyanın dar
bir kalıp içerisine sokularak, çalışma anlayışını kısıtlamak değil;
aksine, kamuoyunun özgürce ve doğru olarak bilgilendirilmesine yönelik olduğu unutulmamalıdır.
 Medya, görevini yaparken kimseyi, yaşı, cinsi, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dinî inançları nedeniyle aşağılamamalıdır. Eleştiri sınırlarını aşan, küçük düşürücü aşağılayıcı, iftira
niteliği taşıyan ifadeler kullanmamalıdır.
 Genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun
temel dayanaklarını sarsan, inciten yayınlar yapılmamalıdır.
Şiddet ve zorbalığı özendirici, insanî değerleri yaralayıcı yayınlardan kaçınılmalıdır.
 Vicdan, düşünce ve ifade özgürlüğünü sınırlayan yayınlar yapılmamalı ve yayınlar asla özel amaç ve çıkarlara âlet
edilmemelidir.
 Özel yaşamın gizliliği esas olmalıdır. Ancak burada kamu
yararı ilkesi, göz ardı edilmemelidir. Büyük bir suç ya da yolsuz382
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luk, toplumu olumsuz etkileyen tutumlar, toplumun güvenliğini
ve sağlığını etkileyen konular ve ilgili kişinin olumsuzluğu halinde
halkın yanlış yönlenmesi söz konusu olacaksa özel yaşam kısıtlaması kaldırılmalıdır.
 Doğrudan kamu yararı olmadıkça sahibinin izni dışında
belge, fotoğraf, görüntü ve ses kaydı alınmamalıdır. Kamu yararı söz konusuysa dahî bunların temini için başka yolların bulunmadığına kanaat getirilmiş olması gerekir. Yine saklı kalması
kaydıyla verilmiş olan bilgiler kamu yararı ciddî bir şekilde
gerektirmedikçe yayınlanmamalıdır.
 Kamuoyunu, kişisel, ekonomik ve siyasal olarak yanıltmak
amaçlı olmayan tüm haberlerin kaynağının gizliliği de esas olmalıdır.
 Yargı kararıyla suçlu olduğu belirlenmedikçe, kimseyle ilgili suçlu olduğunu îmâ edecek yayınlar yapılmamalıdır. Yargı kararını zaafa uğratacak haber ve yorumlardan kaçınılmalıdır.
Medya asla yargılamada taraf olmamalı, suçluymuş ya da değilmiş
gibi değerlendirmelerden uzak durmalıdır. Suçlu yakınları ile ilgili
gereksiz teşhirlerden kaçınılmalıdır.
 Yayın organı veya yorumcu, siyasî tercihlerini ön planda
tutarak yayın yapabilir. Ancak burada haber ve yorum ayrımını
net olarak ortaya koymalı ve siyasî tercihleri asla haberlere yön
vermemelidir. Yorumlarda ise, ilgili konuda taraf olduğunu açıkça
ortaya koyabilmelidir.
 Özellikle sağlık konusunda medya, sansasyonlardan kaçınmalı, kamuoyuna umutsuzluk ya da sahte umutlar verecek yayınlar yapmamalıdır. Tıbbî alandaki araştırmalar, kesin sonuçlar
olarak yayınlanmamalıdır. Özellikle hastalıklar ve tedavileri ko383
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nusunda bilim adamlarının görüşleri dışında, kamuoyu yönlendirilmemelidir. Hasta haberlerinde ise, hasta ve yakınlarının kişilik
haklarına saygı duyulmalıdır. Üzüntü, tehlike, felaket ya da yıkım
durumlarında ise, medyanın araştırması ve olaya yaklaşımı insanî
olmalı, duygu sömürüsünden kaçınmalı ve gizlilik esasına uyulmalıdır.
 Medyadaki rekabet kuralları kalite, doğruluk ve gerçek bir
yarış anlayışına göre belirlenmelidir. En doğru olan ise her medya
kuruluşunun kendisiyle rekabet etmesidir. Diğer tarafa meslekî
olarak zarar verici yaklaşımlar, rekabetin her iki tarafındaki medya
kuruluşuna da zarar verir.
 Cevap, düzeltme ve tekzip hakkına saygı esas alınmalıdır.

Kamu Yararı İlkesi ve
Türkiye’nin Ulusal Çıkarları Kavramı
Demokrasilerde yasama, yürütme ve yargı güçlerine ek olarak, medya dördüncü kuvvet olarak kabul edilir.
Kısa vâdede toplumu bilgilendirir ve yönlendirir. Uzun vâdede ise, toplumların gelişmesi ve demokratik erklerin kullanım biçimlerinin şekillenmesinde ihmal edilemez bir rolü vardır.
Bu gerçekten hareketle, ülkemizin geleceği adına, toplumun
her kesiminin ortak sorumluluğu ile biçimlenecek olan kamu
yararı ilkesi ve Türkiye’nin ulusal çıkarları anlayışı medya tarafından özenle benimsenmeli ve korunmalıdır.
Otosansür, Özeleştiri, Bağımsızlık ve Objektif Sorumluluk
Medyanın halka karşı sorumluluğu, başta işveren ve kamu
otoritesi olmak üzere öteki tüm sorumluluklardan önde gelir.
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Özgür düşünce, bilgi ve haber, toplumsal bir nitelik taşır
ve her türlü ticarî mal ve hizmetten daha saygın ve önemlidir.
Gazeteci, her türlü haber ve bilginin sorumluluğunu üstlenmelidir. Gazetecinin en temel sorumluluğu ise, objektif ve özgür
olmaktır.
Gazeteci, inanmadığı hiçbir işi yapmaya, görüşü savunmaya
ve meslek ilkelerine aykırı bir davranışa zorlanmamalıdır.
Batı Avrupa ülkelerinde, basın üzerinde hiçbir baskı yoktur.
Ancak bu ülkelerdeki denetim, medyanın kendi bünyesinde uyguladığı ve kendi sivil toplum kuruluşları eliyle yaptığı gerçek bir
denetimdir.
Demokrasinin tüm kurum ve kurallarının işler olduğu ülkelerde, bireyler ve dolayısıyla bireysel hak ve özgürlükler esas alınmıştır. Bu ülkelerdeki medya özgürlüğü ve denetimi, bireysel
hak ve özgürlükleri besleyen, destekleyen çok önemli bir kavramdır.

Medyada Sansür ve Filtrasyon
Demokratik toplumlarda medya sansürü, yalnızca ulusal çıkarlar ve kamu yararı ilkesi ile sınırlıdır.
Filtrasyon ise o medya kuruluşunun özdenetimi ve basın
etiğine bağlılığı ile sağlanır. Ancak Türkiye’de filtrasyon anlayışı
daha ziyade yasal zorunluluklar, patronların siyasî ve ticarî
tercihleri, reklam verenlerin talep ve engelleri, halkın talep
ve beklentileri ve haberi üreten kişinin eğitim, birikim, donanım, beceri ve etik düzeyi ile ilgilidir. Bunlar da Türk medyasının önemli bir açmazıdır. Filtrasyon ahlakı için Türk medyasının
daha özverili olması şarttır.
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Medya ve Eğitim Rolü
Medyanın halkı yönlendirmekteki etkinliğini, Türkiye’nin yararına bir şekilde kullanmak şarttır.
Sosyo-kültürel düzeyi arzu edilen noktaya gelmemiş, demokrasinin tüm kurum ve kurallarının işler hale gelemediği toplumlarda, medyanın eğitici rolü daha fazla önem kazanmaktadır.
Halkın bilinçlendirilmesi, bilgi ve görgüsünün artırılması, toplumsal ahlakî değerlerin daha yaygın olarak değer
bulması, ulusal birlik, bütünlük ve moral değerlerin teşviki,
motivasyon ve spesifik konularda eğitici rol; Türk medyası
için çok önemli bir sorumluluktur.

Kriz Zamanlarında Medya
Kriz yönetimi özel bir beceri ister. Türkiye’nin, içinde bulunduğu jeopolitik coğrafya, tarihsel gelişim ve sosyokültürel yapısı
krizlere açık pek çok alanlar barındırmaktadır. Kriz anlarındaki
boşlukların doldurulması ve destek sağlanması, krizin atlatılması
için çok önemlidir.
Türkiye’nin içinden geçtiği, zor ve krizlere açık koridorda, ülke çıkarları adına medyaya çok önemli sorumluluklar
düşmektedir.
Reyting kaygısı gütmeyen, kriz zamanlarında toplumu bilgilendirirken tansiyonu düşüren ve toplumsal birliktelik ve direnci arttıran yayınların ülke çıkarları doğrultusunda hizmet edeceği açıktır.
Bu belki de medyanın en temel ve zor psiko-sosyal işlevidir.

Medya ve İlişkiler
Medyanın tüm ilişkileri etik kurallarla sınırlanmalıdır.
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Siyaset ilişkileri ve özellikle iktidar-medya ilişkileri, ülkenin
ulusal çıkarları düzeyinin ötesine kesinlikle geçmemelidir.
Bu ilişkilerin ticarî boyutla beslenmesi, tekelleşme ve ekonomik rant sağlama boyutuna taşınması, bir ülkenin geleceği adına
çok önemli bir risktir.
Saydam olan ve hangi siyasî görüşe sahip olursa olsun, ülkenin ulusal çıkarları ile sınırlanmış ilişkiler, ahlakî temellere oturtularak geliştirilmelidir.
Bu, kuşkusuz Türkiye için en doğru ve sağlıklı olanıdır.

SONUÇ
Medya kuruluşları, evrensel ve ulusal etik değerlerle hareket eder ve Türkiye’nin ulusal çıkarlarını ön planda tutan yayın
politikalarını benimserse, bu, Türkiye’nin ekonomik ve demokratik gelişimine önemli katkılar sağlayacağı gibi, gelecek nesiller adına bırakılabilecek en değerli miraslardan biri olacaktır.
Tüm Balıkesirli dostlarımı derin bir muhabbetle kucaklıyor,
daha güzel yarınlarda, hep el ele olabilmeyi diliyorum.
Balıkesir Demokrat Gazetesi 02.05.2005
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RTÜK ve ULUSAL SORUMLULUK...
Günümüzde bilgiye ve habere, zamanında, kolay ve doğrudan erişim hakkı, medeniyet göstergelerinden biri haline geldi. Bunu gerçekleştirecek bağımsız ve bağlantısız medya ise,
demokrasinin vazgeçilmez bir değeri oldu. Gelişen iletişim teknolojileri ile medya, haberlerin ulaşıldığı bir kaynak ya da haberleri
ulaştıran bir aracı olmaktan çok, kitlelere yön veren, kamusal
algı ve hafızayı şekillendiren bir güç haline geldi.
Bu özelliği ile günümüzün ve yakın geleceğin psikolojik savaş aracı olarak nitelendirilen medya, acaba nasıl şekillenmeli?
Toplumun görsel ve zihinsel muhafazası ne kadar önemli?
Toplum mu medyaya, yoksa medya mı topluma yön vermeli?
Medyanın etkin ve verimli denetimi nasıl olmalı?
Bunların, yetkili ve sorumlu makamlarca yeterince tartışıldığından emin değilim.
Gelişmiş toplumlarda, özellikle görsel medyanın denetimi
halk tarafından yapılır. İzleyicilerin talep, eleştiri ve tepkileri,
yapılacak yayınların niteliğini belirler.
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İzlenmeme korkusu, reyting kaygısı, halkın beklentilerine
uygun politikalar üretme zorunluluğunu doğurur. Bu nedenle, denetim yapan üst kurullara pek fazla görev düşmez. Ancak, devletmedya ve halk arasında öylesine hassas bir denge ve düzeyli
bir ilişki kurulmuştur ki, beklentiler büyük ölçüde karşılanır ve
tarafların tamamı mutludur.
Türkiye’de ise, devlet-medya ve halktan oluşan döngü, ulusal
çıkar, verimlilik ve pozitif katkı anlayışı ile çalışmaz, çalışamaz. Bu
yapının rasyonel bir şekilde çalışabilmesi için, sorumluluğu halka
ve medya patronlarına yüklemek şimdilik fazla iyimserlik olur.
O halde devlet, bu etkin psikolojik savaş aracının iyi kullanılmasını teşvik etmeli ve denetlemeli. Yani RTÜK, gerektiği
gibi fonksiyon icra etmeli.
•••
• Reyting ölçümlerinde yapısal değişikliğe ihtiyaç var. Ölçümler sadece AGB isimli yabancı bir şirket tarafından yapılıyor.
RTÜK, üniversiteler ve reklam ajansları da, ölçümlere katkı sağlamalı ve denetim yapmalı. Ölçüm cihazlarının sayısı arttırılmalı
(halen 2201 cihaz ölçüm yapıyor) ve bölgesel ölçümler yapılmalı.
Sadece analog yayınlar değil, dijital yayınlar da ölçülmeli. Reyting
rakamları ile toplumsal sonuçları sosyologlar tarafından analiz
edilmeli. 1 milyar dolarlık reklam pastası, reyting ölçümlerine
göre belirleniyor. Bu ölçümlerin sağlıklı yapılmaması çok önemli
bir sorun.
• RTÜK ceza veren bir kuruluş görüntüsünden kurtulmalı. Denetlemeli, yönlendirmeli ve teşvik etmeli. Bir yandan iletişim özgürlüğünü korumalı, öte yandan özellikle gençlerin görsel
ve zihinsel muhafazasını sağlamalı.
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• RTÜK, eğer sadece mevcut yayıncılara, ihalesiz frekans
tahsisi yaparsa önemli bir yanlışın içerisine girer. Şüphesiz ki,
uzun zamandır yayın yapan televizyonların öncelik hakları korunmalı. Ancak tahsis, Türkiye’nin kendine özgü koşullarına uygun
olarak gerçekleşmeli. Frekansların toptan ihale edilmesi ve en çok
para ödeyenlere tahsis edilmesi doğru bir uygulama olmaz. Her
frekansın ihale şartnamesi ayrı ayrı oluşturulmalı ve ihaleleri de ayrı yapılmalı. Şartnamede yayın politikaları çok iyi tanımlanmalı. Eğitim, spor, sağlık, çevre, eğlence vs. gibi programların
süreleri belirlenmeli ve nitelikleri tanımlanmalı. İhaleden sonra
da denetimler şartnameye göre yapılmalı. Özetle ulusal çıkarlara
göre frekans tahsisi yapmalı.
• RTÜK, siyasetteki çok sesliliğin denetimini de sağlamalı.
TRT kanunu ile yayınlanan icraatın içinden programları, tek sesli
programlar. Çok sesliliğin tesisi için yasal revizyon yapılmalı. Her
kanalın siyasî program ve haberlerinin üçte biri Hükûmete,
üçte biri Meclis çoğunluğuna, üçte biri ise muhalefete ayrılmalı ve bunların denetimi yapılmalı.
• Fransa’da, her TV kanalının yayınlarının toplamının % 40’ı
Fransız orijinli olmak zorunda. Türkiye için de böyle bir model
uygulanmalı. Yani Türk kültürünü korumak ve desteklemek için
yasal düzenlemeler yapılmalı. Örneğin, her TV kanalının yayınladığı programların belli bir oranı Türkiye’de üretilmeli ve belli
özelliklere sahip olmalı. Denetimi RTÜK yapmalı.
•••
Şüphesiz, araştırılırsa, çok özgün çözümler bulunabilir.
Ancak, bunu yapmak için, önce ihtiyaç duymak, sonra da bilmek ve çalışmak gerek.
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En önemlisi, yürek gerek.
Yetki ve sorumluluğu bulunanlar, anlamsız itiş-kakışları bir
yana bırakıp, gelecek kaygısından kurtulurlarsa, belki bunun önemini anlarlar.
Yoksa vakit geçmek üzere…
Seçilmişleri ve Atanmışları İzleme Derneği Dergisi Temmuz 2006
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STRATEJİK BİR CİNAYET ve
SİS PERDESİ
Türkiye tehlikeli bir sürece sokuldu.
Bunu; birileri istedi, birileri oynadı, birileri (o ya da bu gerekçeyle) âlet oldu. Birileri ise, bir yandan süreci izliyor, bir yandan
da puzzle’ın parçalarını birleştiriyor.
Kritik bir dönemeç…
Yöneticilerin ve siyasetçilerin önünde iki yol var.
Ya, basiretsiz ve sığ yaklaşımlarla süreci yönetemeyecek, kriz
fırsatçılığı yapacaklar ve ülkeyi kaosa sürükleyecekler.
Ya da, bilgiyi, zamanında ve doğru bir şekilde kullanacak, dağın arkasını görerek yollarına devam edecekler.
Bunu yaparlarsa, kodları çözer, krizi akıllı ve dikkatli bir şekilde yönetirlerse, Türkiye kazanır, yarınlar kazanılır.
Aksi takdirde herkes kaybeder.
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Saldırı kime yapıldı?
Saldırı öncelikle Türkiye’ye (Devlete, Cumhuriyete, demokrasiye, huzur ve istikrara) sonra da iktidara yapıldı.
Kimler zarar görecek?
Kendini Türkiye’ye ait hisseden herkes, bu süreçten az ya da
çok zarar görecek.
Peki bunu derin devlet mi yaptı?
Türkiye’de; bu ülkenin kendi dinamikleriyle oluşmuş, sadece
bu ülkeye hizmet eden, dış güçlerin etkisinden arındırılmış, bir
derin devlet yapısı olduğuna inanmıyorum.
Kendini derin devlet diye satmaya çalışan birtakım birimler
olabilir. Bazıları ise, durumlarından vazife çıkartarak, derin çete
halini almış olabilirler.
Derin çetelerin bazıları, tamamen veya kısmen yabancı gizli
servislerin denetimine girmiş de olabilirler.
Ama bunlar, Türkiye’nin kendi derin devleti değil, başkalarının derin devletidirler ve kirli-karanlık icraatların sahipleridir.
Kanaatim o ki; bu, dış kontrollü bir iç operasyondur.
Stratejik perde arkası bilinmedikçe, derin kodları çözülmedikçe, katili yakalamak, direkt yada endirekt aracılara ulaşmak, sadece
acıları hafifletmeye yarayacak ve bir bilinmezlik ve kaos üreterek,
senaryonun gerçek sahiplerine hizmet edecektir.
Saldırıda böylesine stratejik bir hedef neden ve nasıl seçildi? Bu hedefin seçilmesinin muhtemel sonuçları ne olabilirdi?
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Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir hedef seçiliyor. Tek hedefle pek çok sonuç alınmak isteniyor.
Amaç:
• Güven ve istikrarı bozmak, kaotik ortam yaratmak. Böylece
ülkenin tüm dinamiklerini etkilemek, reflekslerini bozmak, direnç
mekanizmalarını kırmak.
• Ülkenin en güçlü ve (şimdilik) rakipsiz siyasî partisini gelecek dönemde iktidarda tutmamak.
• Ülkede laik-antilaik kamplaşmayı körüklemek.
• Milliyetçileri (anti-Amerikancı olmayan) ve solcuları (Atatürkçü-Laik görünümlü) güçlendirmek. Gelecek seçimlerde bu iki
yapıyı koalisyonla iktidara taşımak. Bu sayede İran operasyonu
için sol yapının desteğini, Kuzey Irak’taki Kürdistan için de, milliyetçi yapının desteğini almak.
• (Kemalist-Laik-Türkçü görünümlü) Amerika ve AB karşıtı
ulusalcı-milliyetçi cepheye irtifa kaybettirmek. Bu cephenin bazı
elemanlarını TSK ile irtibatlayıp, yeri geldiğinde, TSK üzerinden
itibar operasyonu yapmak. (Şemdinli sürecinde dış servis bağlantılı operasyonda tam sonuç alınamadı.) Bu hem Kuzey Irak’ta
kurulmasına ramak kalan Kürdistan için, hem de Güneydoğu planları için uygun bir pozisyon olur.
• Bu arada Hindistan’da yaşanan borsa depremi de dikkat çekici. İran’a komşu ülkelerde, muhtemel desteklerin önünü kesmek
için operasyon yapıldığı da pek akla uzak değil. İran’da bir anda
patlak veren Türk isyanına ne demeli? Bir gazetede yayınlanan karikatürün ardından sokaklara dökülen İran’lı Türkler acaba olayı
nereye vardıracak?
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Saldırının görünen kodları neler?
• Cumhuriyet Gazetesi’ne el bombası atarken pimini çekmekten bîhaber, bu karmaşık kişilikli seçilmiş kâtil, bir sınırlı-profesyonel. Ama kim adına çalıştığını bilmiyor. Planın sahipleri, olayın
gerçekleşmesi anına kadar profesyonel desteklerini vermişler, ancak yakalanmaması için tedbir almamışlar. Katilin bulunması ve
açık mesajlar vermesi isteniyor. Katil, dışarıda yaşanan gelişmeleri
bilmediği için, hâlâ rolünü oynuyor ve Besmeleden, bomba atanların iki dünya saadetinden ve Allah’ın askeri olmaktan bahsediyor. Katilin kişilik ve tavır olarak Ağca’ya şaşırtıcı benzerliği sis
perdesinin çok zor aralanacağını, Bulgaristan bağlantısı ise, dış
bağlantı şüphelerini destekliyor.
• Saldırı zamanı psikolojik kodlar içeriyor. Ekonomik sarsıntının yaşandığı zaman dilimine ve 19 Mayıs öncesine denk getiriliyor. Toplumun moral değerlerini tamamen baskılamak ve ardından infial ve kamplaşmayı tetiklemek istediği çok açık.
• Saldırı sonrası, sürecin psikolojik kodları da çok iyi planlanmış. Olaydan hemen sonra, saldırganın ateş ederken ve kaçarken,
Allahü Ekber diye bağırdığı haberlerinin yayılması, olayın üzerinden dakikalar geçmişken, cenazeye Atatürk posterleri ile katılma
çağrıları yapılması önemsenmesi gereken bir ayrıntıdır. Cenazeye
giden Bakanlara yapılan saldırı-saygısızlık, basit bir halk tepkisinin
çok ötesinde anlamlar içeriyor. Danıştay Başkanı’nın Danıştay’a
gelen Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı’nı kapıda karşılarken, Başbakan’ı karşılamaması, bunun özellikle servis edilmesi,
halkın Anıtkabir’e yargı ve üniversite mensupları ile beraber akın
etmesi, komutanların Sıhhiye Orduevi’nden Danıştay’a halkın
arasında yürümesi ve milletin bütünüyle devrimlere sahip çıkıyor
görüntüsü vermesi, şüphesiz rastgele olmamıştır.
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• Gladyolar veya derin çeteler, içlerine sızan yabancı servis elemanları tarafından bu olaya ilintilendirilmiş olabilir.
(Katilin cebinden çıkan kimlikler ve kartvizitler ile aracındaki bazı
bulgular bir delilden çok, yönlendirici ve yanıltıcı bir tezgâha benziyor.) Belki de bu kesimler, Türkiye’nin bölünme kaygısından ve
Sevr paranoyasından etkilenerek, iktidarı devirmek adına, sürece
bilerek ya da bilmeyerek katkı da sağladılar. Hatta bir kısmına
taşeronluk da yaptılar. Ancak, asıl mimarlar, bu kodların deşifresine yardımcı olmakla, hem kendilerini koruma altına
alıyorlar, hem de başka hedeflere (asker bağlantılı milliyetçiulusalcı cephelere) zarar veriyorlar.
• Yabancı basın ilk günden itibaren olayı manşetlerine taşıyor
ve Türkiye’de kamplaşmaların olduğunu, başörtüsü cinayetlerinin
yaşandığını, Laik-Kemalist kesimlerin hükûmete karşı halk hareketi başlattığını yazıyor. Son olarak Financial Times, Türkiye’de
işadamlarının AK PARTİ’ye tahammüllerinin kalmadığını yazdı.

Saldırının Sonuçları Neler?
Halkın önemli bir kısmı, operasyonun radikal-dinci terör örgütleri tarafından yapıldığına inanmıyor ve ülkenin istikrarına ve
iktidara bir saldırı olduğunu düşünüyor. Ancak her gün ortaya çıkan yeni bağlantılar, kafaları oldukça bulandırmış görünüyor.
Türk basını üçe ayrılmış durumda. Bir kısmı şaşkın ve olup
biteni anlamaya çalışıyor. Bir kısmı hâlâ radikal-şeriatçı bağlantısı kurma derdinde. Bir kısmı da derin devlet-gladyo bağlantısına inanıyor ve bu kez Susurluk Çetesi’nin çökertilmesi gerektiğini yazıyor. Özellikle bazı gazetelerin olaya yakın-derin
ilgisi ve diğer gazetelere yansımayan ayrıntıları görmesi dikkat
çekici.
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Cumhurbaşkanı, olaya sadece laiklik karşıtı eylem gözüyle
baktığı için, politikasını, çalışmalarını, vizyonunu buna göre tanzim etmiş. Rektörleri davet ederek: «Kampüse kapanıp kalmayın, halkla bütünleşin!» mesajı veriyor.
Genelkurmay Başkanı ise, muhtemelen alttan gelen baskılarla: «Halkın tavrını takdirle karşıladığını ve sürmesi gerektiğini ifade ediyor.» Yaptığı yurt gezilerinde halkın desteğini aldığını
özellikle kamuoyuyla paylaşmak istiyor.
Muhalefet partileri, süreçten AK PARTİ’nin zarar göreceği hesabı ile sığ politik oyunlarını oynuyorlar.
İktidar partisi ise, saldırının sadece kendine yapıldığı vehmiyle hareket ediyor ve savunma refleksleri ortaya koyuyor.

Bundan Sonra Ne Olabilir?
Bu cinayetle, planın sahipleri hedeflerine gitme konusunda
kararlı olduklarını ortaya koydular. Bu süreçten istenen sonuç alınamazsa, yeni hedefler tayin etmeleri (aynı formasyonda ya da
çapraz karakterde) olasılık dışı değil. Buna paralel olarak dış destekli toplum mühendisleri de kolları sıvayacaktır şüphesiz.

Ne Yapmalı?
• Bu olayın kodları net olarak ortaya konmalı ve kamuoyu ile
paylaşılmalı. Yani bu kez psikolojik operasyonu, biz yani Türkiye
yapmalı.
• Belki konuyla ilgili bir Meclis Araştırma Komisyonu
kurulmalı.
• Yurt dışındaki misyonlarımız, kendi bölgelerinin basınları
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ile yakın temas içinde olmalı ve sürecin yansıtıldığı gibi olmadığını,
Türkiye’de bir kamplaşma yaşanmadığını anlatmalı. Türkiye’nin yurt
dışında zedelenen imajını düzeltmek için çaba harcanmalı.
• Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, yüksek yargı mensupları, rektörler; laik Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkarken,
bir yandan da, demokrasiye olan bağlılık ve inançlarını ortaya
koymalı, ülke birliği ve halkın motivasyonu için mesajlar vermeli.
• Sorumluluk sahibi kesimler, süreçteki beyanlarına özel dikkat
etmeli. Cenaze törenindeki tepkiyi değerlendiren Çevre ve Orman Bakanı Pepe’nin: «Bu kafayla tetik çeken kafa arasında fark yok.» demesi,
Millî Eğitim Bakanı Çelik’in de: «Muhaliflerimiz kinlerini kustular.»
demesi, gerginlik umanların beklentilerini karşılıyor.
• İktidar; sabırlı, tahammüllü, sıcak ve toparlayıcı olmalı.
Başbakan’ın Baykal’ı bir kahvaltıya davet etmesi ya da tüm parti liderleriyle bir yemekli toplantı yapması son derece anlamlı olur.
• Çok zor görünmekle birlikte, İspanya’da olduğu gibi teröre lanet mitingi düzenlenebilir. Bu Türk demokrasisi için ve sivil inisiyatif için tarihî bir dönüm noktası olur. Yüz binlerce kişinin Türk bayrakları ile doldurduğu meydanlar ve caddeler, projenin mimarlarına
belki de verilecek en iyi yanıt olur.
• Medyaya bugün tarihî bir rol düşüyor. Politikaları ne olursa olsun, yayın kuruluşları demokrasiye olan bağlılığını açıkça ortaya koymalı, sağduyulu ve bütünleştirici yayınlar yapmalı.
Türkiye; tarihinde ilk kez bu tür, çok yönlü, derin ve stratejik
bir saldırıya maruz kalıyor.
Dileriz bu saldırı, son olur ve kriz mimarlarını artık umudu tükenir.
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Dileriz Türkiye, sağduyuyu elden bırakmaz.
Bugün biz ve onlar yok…
Bugün sadece Türkiye var.
Ve hep TÜRKİYE olacak…
Türkiye’nin başı sağ olsun.
www.spothaber.com 23.05.2006
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ELİ ÖPÜLESİ ANALAR…
Hastane kapısından içeri girdiğimde, tuhaf bir duyguya kapıldım.
Yıllarca kendi hastalarımı tedavi etmek için girdiğim kapıdan,
bu kez annemi görmek için giriyordum…
Oda kapısını araladığımda acılı ve solgun bir yüzle karşılaştım.
Yüzüne sanki yılların acısı çökmüştü.
İki elini birden öptüm…
“–Ağrın var mı anne?” dedim.
“–Hayır oğlum,” dedi her zamanki haliyle.
Hayatını başkalarına adamış bu insanlık âbidesi, yine oğlunu
üzmemek için acısını tebessümüyle gizlemişti…
Altı aydır dayanılmaz hal alan ağrılar son çare olarak buraya
taşımıştı onu.
Doktor Süleyman Bey, bel bölgesinin sinirlerini yakmaktan
başka çözüm olmadığını söyledi.
400

GELECEK ARAYIŞI

Bel omurları acımasız travmaların altında ezilmiş, düzelmeyecek hale gelmişti.
Kabul etmekten başka çare yoktu.
Yıllarca, dışarıda umutla bekleyen hasta yakınlarına, mutlu
haber vermek için çaba harcayan ben, bu kez kapının önünde, içeriden gelecek haberi bekliyordum.
İlk kez kendimi çaresiz hissettim.
•••
Beklerken yıllar öncesine gittim…
Haftada bir gün Salı pazarına giderdi babam…
Merakla yolunu gözlerdik.
Ablamla birlikte fileleri kontrol eder, varsa turfanda meyveleri büyük bir özlemle yerdik.
O zamanlar şeker çuvalları da alırdı babam pazardan.
Bakkallar, kiloyla sattıkları şekerlerden artakalan çuvalları pazarda satarlardı.
Evdeki pedallı dikiş makinesi ile annem, o şeker çuvallarını
bazen güzel bir perde, genellikle de ablamla bana çamaşır ve pijama haline getirirdi.
Titiz kadındı.
“–Temizlik îmandandır oğlum.” derdi.
Ve hep temiz olmayı öğütlerdi bize.
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O yıllarda temiz olmanın bedeli bugünkü kadar ağır değildi ama temiz giyinmenin bedeli çok ağırdı.
Evimizin dış avlusundaki kuyunun suyu acı olduğundan sadece bahçedeki biberleri sulamaya yarardı.
Suyu, köyün en uzak mahallesindeki tatlı su kuyusundan taşırdı annem.
Her sabah erkenden iki metre uzunluğundaki su ağacını
omuzlarına alır, iki ucuna kovaları takar ve tatlı su kuyusunun yolunu tutardı.
Çünkü erkenden gelen kadınlar, köyün tek tatlı su kuyusunun önünde uzun kuyruklar oluştururdu.
O da, diğer kadınlar gibi suyunu çıkrıkla kendisi çeker, kovalara boşaltırdı.
Her biri, otuzar litre su alan iki kovayı uçlarına taktığı su değneğini bir hamlede omuzlarına alır ve evin yolunu tutardı. Yolda
durmadan gelmek mecburiyetindeydi, çünkü yere koyduğu kovaları tekrar omuzlamak oldukça zordu.
Taşıdığı suları, evin önündeki büyük kazanlara boşaltır, ince
elekten geçirdiği külleri de karıştırarak kaynatırdı. Dibe çöken külleri karıştırmadan üstteki berrak suyu başka bir kazana aktarırdı.
Bin bir emekle taşıdığı suyu böylece, temizlik için kullanılabilecek hale getirirdi.
Babamın pazardan getirdiği zeytinyağı sabunlarıyla çamaşırları yıkar, rahmetli babaannemden kalan çamaşır tokmağı ile de
bir güzel döverdi.
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Küllü suyu kullanırken de çok tasarruflu davranırdı.
Bu onun için en kıymetli hazineydi.
İkindi vakti okuldan dönerken, bahçede annemin bin bir
emekle yıkadığı çamaşırları görürdüm.
Dizi dizi sıralanmış bembeyaz çamaşırların hikayesini hiç düşünmezdim o yıllarda.
Ve o zamanlar bu temizliğin bedelini annemin yıllar sonra,
ağrı ve acılarla ödeyeceği hiç aklıma gelmezdi.
•••
Annemin, erguvan kokulu patika yollardan bin bir çileyle su taşıdığı yılları düşünürken, Doktor Süleyman Bey’in sesiyle irkildim.
Operasyonu başarılı geçmişti.
Annemin iki elini birden öptüm bu gün yine.
Her zaman olduğu gibi.
Beni hep temiz giydirdiği için.
Bana hep temiz kalmayı öğütlediği için.
O zamanlar temiz giyinmek çok zordu, bedeli de ağırdı.
Tıpkı bugün temiz kalmanın zor olduğu gibi.
www.spothaber.com 04.05.2006
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PKK NEREYE?
Son aylarda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı yığınakla, artık güney sınırımızdan kuş uçmuyor.
İçeride, kararlılıkla sürdürülen operasyonlarla, terör örgütü er
ya da geç yok edilecek. Bu, ülkesini seven herkesin ortak arzusu.
Peki bu askerî önlemler, PKK’nın faaliyet alanlarını, etkinliğini yok etmeye yetecek mi?
Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Ancak, siyasallaşma hazırlıklarına hız veren terör örgütü,
anlaşılan o ki, 2007 ve sonrasında, bizi bir hayli meşgul edecek.
•••
Geçen hafta DTP’nin 1. olağan kongresi yapıldı.
Kongrede İstiklal Marşı okunmadı, bunun yerine, bir kişi
tarafından Kürt Marşı okundu.
Atatürk portresi asılmadı ama yüzleri kapalı bir grup, bölücü başının posterlerini taşıdı.
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ETA ve IRA’nın siyasî kanat temsilcilerinin de katıldığı
kongrede, AP üyesi Feleknaz Üca, Kürtçe yaptığı konuşmasında
«İmralı Cezaevi’nin kapatılmasını» istedi.
Bunlar bir süredir kamuoyunun alıştırıldığı görüntülerdi.
Ancak bu kez, bir yenilik ortaya kondu ve PKK ile organik
bağ, açıkça itiraf edildi.
Parti yöneticileri, diğer kongrelerden farklı olarak, meydan
okudular ve PKK ile araya mesafe konulamayacağını, bölücü
başının fikirlerinden yararlanılması gerektiğini söylediler.
Bu da herhalde yeni alıştırılacak yaklaşım tarzı olarak benimsendi.
•••
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), yüzde
10’luk seçim barajının indirilmesine ilişkin DEHAP’lıların
yaptığı başvuruyu, esastan görüşme kararı alması önemli bir gelişmedir. Türkiye mahkûm olursa, kararı uygulamayıp,
ceza ödemeyi kabul edebilir. Ama AİHM’ye taraf olmuş bir ülkenin, AB sürecinde alacağı böyle karar, hep önüne konacak bir
malzeme veya dayatma olacaktır.
DTP yöneticilerinin yaptığı açıklamalardan, geçmişten ders
çıkardıkları anlaşılıyor. Eğer, barajla ile ilgili beklentileri (yüzde
3) önümüzdeki seçime kadar gerçekleşmezse, ya yeni bir ittifak
arayacaklar, ya da bağımsız adaylarla seçime girecekler.
Burada amaç, Parlamentoda temsil edilmek.
•••
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Dünyada, terörle başlayan ve siyasallaşma ile devam eden
ayrılıkçı hareket örnekleri çok.
• IRA, yaklaşık 90 yıl faaliyet gösterdi. İrlanda’nın resmen ikiye
bölünmesinden sonra eylemlerini Birleşik Krallığın parçası olarak
kalan Kuzey İrlanda’ya taşıdı. 1968-1997 yılları arasında yaptığı eylemlerde 3.600 kişi hayatını kaybetti, 36 bin kişi yaralandı. Yaşanan
pek çok olaydan sonra, 2005’te, IRA silahlarını tamamen bıraktı ve
siyasî kanadı Sinn Fein ile yoluna devam etme kararı aldı.
• Kanada’da 1960’larda kurulan Québec Kurtuluş Cephesi
(FLQ), Fransızca konuşan halkların Québec Bölgesi’nde ayrı bir
devlet olması için silahlı mücadele başlattı. Pek çok cinayet ve
adam kaçırma eyleminden sonra örgüt kendini tasfiye etti ve yerini, yine ayrılıkçı bir parti olan ama barışçı yollardan mücadele
veren «Partie Québecois» aldı.
• Endonezya’daki ayrılıkçı Özgür Aceh Hareketi’nin (GAM),
1976’dan bu yana sürdürdüğü eylemlerde, 9 bin insan hayatını
kaybetti (Tsunami felaketinden hemen sonra bölgeye yaptığım
ziyarette çatışmalar hâlâ sürüyordu). 2005 sonunda Endonezyalı yetkililerle imzalanan Anlayış Memorandumu ile GAM’ın tüm
mensuplarına genel af îlan edilmesi, tutuklu olanların salıverilmesi, silah bırakan militanlara maddî yardım yapılması, Aceh’nin
özerk bir bölge olarak tescil edilmesi ve yerel parlamentosunun
kurulması, hükme bağlandı.
• Silahlı mücadeleyi bırakıp barışçı mücadeleyi fiilî olarak
kabul eden terör örgütlerinden biri de 1984’ten bu yana faaliyet
gösteren Sudan Halkları Özgürlük Hareketi/Ordusu (SPLM/
A). Ülkede, iç savaş boyutlarına gelen çatışmalarda, 1.5 milyon
insanın hayatını kaybetti. 2005’te imzalanan barış anlaşması
ile savaş sona erdi ancak, hâlâ sorunlar devam ediyor. Umutlar,
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2009’da SPLM’nin siyasî parti olarak katılacağı genel seçimlere
ve 2011’de Güney Sudan’da yapılacak bağımsızlık referandumuna
bağlanmış durumda (Güney Sudan’da bulunan maden ve petrol
zenginlikleri ile, SPLM’ye İngiltere ve ABD’nin desteği, altı çizilmesi gereken bir ayrıntı).
•••
Dünyadaki örneklerde görüldüğü gibi, terör örgütlerinin bir süre
sonra siyasallaşması PKK’nın stratejisine zemin hazırlamış olmalı.
Yine bir süre önce, İspanya’nın Katalonya bölgesine referandumla verilen daha fazla özerklik, ardından Andalucia ve Bask
bölgelerinden (İspanya Başbakanı Zapatero, Bask ülkesi için mücadele eden ETA Örgütü’yle görüşmeler başlatmaya hazırlanıyor.)
aynı beklenti ile yükselen sesler, DTP’li yöneticileri heyecanlandırmış olmalı.
•••
DTP genel (eş) başkanı Ahmet TÜRK’ün, demokrasi ve barış
için öne sürdüğü öneriler, önemli kodları içeriyor:
• 12 Eylül Anayasası değiştirilsin.
• Dil ve kültür haklarına güvence getirilsin.
• Yasal değişiklikler yapılarak halkın iradesinin Meclise yansıyacağı zeminler oluşturulsun.
• Demokratik bir toplum için düşünce ve örgütlenme önündeki engeller kaldırılsın.
• Siyasî genel af çıkartılsın.
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• F Tipi, D Tipi ve İmralı Hapishaneleri’nde uygulanan tecrit
ve izolasyondan vazgeçilsin.
• Koruculuk sistemi kaldırılsın, korucular sivil, kamusal alanda istihdam edilsin, mayınlar temizlensin.
• Zorla boşaltılan köylere dönüş olanağı sağlansın, zararlar
tazmin edilsin, insanca yaşam koşulları sağlansın.
• Gelir dağılımındaki adaletsizlik ve işsizlikle mücadeleye yatırım yapılsın.
• Başta Kürt dili olmak üzere TV-radyo, görsel yayın engeli
kaldırılsın, Kürdoloji Enstitüleri kurulsun.
Bunlar, dünyadaki diğer örneklere benzer talepler ve ilginç
bir tesadüf, AB ilerleme raporlarında Türkiye’nin eleştirildiği
maddeler.
•••
PKK, 3 Kasım’da DEHAP’ın % 30’u geçtiği 11 ili hedefliyor.
Amaç Meclise girmek...
Bağımsız adaylar ya da başka partilerle ittifak yaparak...
Bu mümkün mü?
Göreceğiz.
Biz bunları tartışmazsak, öngörmezsek, Türkiye’de daha pek
çok şeyin mümkün olacağını ne yazık ki görmek, yaşamak zorunda
kalacağız…
Şemdinli davası sonuçlandı. Hem de jet hızıyla.
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On binlerce davanın zaman aşımı nedeniyle düştüğü
Türkiye’de, bunun günler içinde neticelenmesi doğrusunu isterseniz beni şaşırttı.
Kim bilir, belki de AB cephesinden gelen telkin ve taleplerin
bunda etkisi olmuştur.
Ya da şimdilik bilemediğimiz başka faktörlerin.
Eğer bu dava bir üst mahkemeden dönerse, işler daha da
karışacak.
Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye temsilcisi Kretschmer,
DTP kongresinde yaşanan rezaleti not ettiğini açıkladı.
Bakalım Şemdinli ziyaretinden sonra neleri not edecek?
•••
Yaşanan olayları, ard arda koyup doğru analiz yapamayanlar, geleceklerini kaybederler.
Yankı Dergisi Temmuz 2006
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KIRIM’DA UNUTULAN GERÇEKLER…
Geçenlerde, Vladimir JİRİNOVSKİ, bir tartışma başlattı
ve: «Tarihî antlaşmalara göre, Kırım ya Osmanlı mirasçısı
Türkiye’ye dönmeli, ya da Rusya’ya bırakılmalı.» dedi.
Beni ilgilendiren, radikal milliyetçi liderin ne söylediği değil.
Bu söylemin Türkiye’de yansımasının olmayışı.
Bunun bir tartışma başlatmayışı.
Birilerinin Sevr’den kalma psikozları ile toprak taleplerine
(Batı Ermenistan, Kuzey Kürdistan, Pontus) o kadar alışmışız ki,
o kadar savunma pozisyonuna göre şartlanmışız ki, toprak talep etmek aklımızın ucundan bile geçmiyor.
Yurtta ve dünyada barışı kendimize hedef seçtiğimize göre,
böyle taleplerle ortaya çıkmamız beklenemez.
Ancak, kendi tarihimizi daha yakından tanımak ve anlamak için, bu tartışmalara ihtiyacımız yok mu?
Bence var…
•••
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Pek çoğumuzun «Tatarlar» olarak andığı Kırım Türkleri,
bugünkü Kırım topraklarına, 9. ve 10. yüzyılda gelmeye başladılar. O tarihlerde «Kıpçaklar» olarak biliniyorlardı. 12. yüzyılın
sonlarına doğru, tarih kitaplarımızda «Altınordu» olarak geçen,
gerçek adı Altın Orda olan devletin temelleri atıldı.
Müslümanlığı kabul edince Kıpçaklar, kültürel bir değişim
yaşadılar. Bu değişimin sonunda «Kırım Türkleri» adı verilen
millet oluştu.
Altınordu Devleti, son hakanları Toktamış Han zamanında,
Timur’a yenilince güç kaybetti ve 1419 yılında tarih sahnesinden
tamamen silindi. Yerine birkaç hanlık kuruldu.
Bunlardan biri, 1441 yılında Hacı Giray’ın kurucusu olduğu
Kırım Hanlığı’dır.
Hacı Giray Han, 1454 yılında, Osmanlı Devleti’nin askerî desteği ile kendilerini rahatsız eden Cenevizlileri yendi.
Böylece Osmanlı Devleti ile Kırım Hanlığı ilişkisi başladı.
İkinci Kırım Hanı Mengli Giray döneminde Kırım, Osmanlı
Devleti’nin himayesine girdi. Himaye 300 yıl devam etti.
1768-1774 Osmanlı Rus Savaşları yaşandı ve 21 Temmuz
1774 tarihinde Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre Kırım, Osmanlı’dan koparıldı, bağımsızlaştırılarak Rusya’nın kolayca yutabileceği bir lokma haline getirildi. Osmanlı ilk defa, halkı tamamen Türk ve Müslüman olan bir
vilayetini kaybediyordu.
Bir süre sonra Ruslar, Kırım’daki taht kavgalarını körükleyerek
iç savaş haline dönüştürdüler. Kırım Türkleri’nin bir bölümü, 1778
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yılında, «Ak Topraklar» dedikleri Osmanlı yönetimindeki bölgelere (Türkiye) göç etmeye başladı.
1783 tarihinde Generali Potemkin komutasındaki Rus Ordusu, Kırım’ı işgal etti ve Rusya’nın bir vilayeti haline getirdi.
1783-1800 yılları arasında 500.000 Kırım Türkü yurdunu
terk etti. Ayrılanlar, toplam nüfusun % 35’i idi. Göçler, 1800’lü
yıllar boyunca hep devam etti. Sayı 1,5 milyona ulaştı.
SSCB Devlet Başkanı Stalin, Kırım Türkleri’nin II. Dünya
Savaşı sırasında Almanlar’la işbirliği yaptığını iddia ederek topyekûn sürgüne gönderilmesini emretti (18 Mayıs 1944).
Kararın hemen ardından, 420.000 kişi vagonlara doldurularak sürgüne gönderildi. Bir kısmı da teknelere bindirildi ve
Karadeniz’de tekneler batırıldı.
Bir ay süren vagon yolculuğunda kimsenin vagonlardan inmesine izin verilmedi ve 200.000 kişi hayatını kaybetti.
Kabartay, Sibirya, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’a
sürülen Kırım Türkleri zor koşullarda yaşadılar.
1990 yılında geri dönüş izni çıktı. Bir kısmı döndü, bir kısmı
ise hâlâ sürgünde yaşıyor.
•••
Osmanlı Devleti’nin 1774 yılında, Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusya’ya bıraktığı Kırım, 1954 yılında, dönemin SSCB
Başkanı Ukrayna asıllı Kruşçev tarafından Ukrayna’ya (RusUkrayna kardeşliğinin 1000. yılı bahanesiyle) hediye edildi.
Ancak, bazı Rus ve Ukraynalı tarihçilerin altını çizdiği bir
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nokta var. Bu tarihçiler: «Küçük Kaynarca Antlaşması’nda bir
hüküm var. Rusya Kırım’ı başka bir ülkeye veremez, verirse,
Kırım Osmanlı’ya geri döner.» diyorlar.
Tartışma da burada başlıyor.
Kırım’ın Ukrayna’ya verilmesi acaba, Küçük Kaynarca
Antlaşması’na göre mümkün değil miydi?
Buna göre, Kırım, Osmanlı’nın mirasçısı olan Türkiye’ye
iade edilebilir mi?
Bu konu, önümüzdeki dönemde daha fazla konuşulacak ve tartışılacak.
• Rusya’nın 1997 yılında Ukrayna ile imzaladığı karşılıklı toprak bütünlüğünün tanınmasını öngören 10 yıllık anlaşmanın
gelecek yıl sona erecek olması, bunun uzatılmaması yönündeki
talebin Duma’da kabul edilmesi, Kırım’ı yeniden kazanmak için
Rusya’nın aldığı bir önlem mi acaba?
• Yoksa arka bahçesi Ukrayna’ya, Soros Devrimleri ile uzanan ve
Karadeniz’de beklentileri olan ABD’ye bir mesaj mı?
• Veya Ukrayna’yı içine alarak Rusya’nın dibine kadar uzanan
NATO’ya bir tavır mı?
•••
Sizce tüm bunları tartışmaya ihtiyacımız yok mu?
Bence var…
Satranç tahtasına elimizi uzatmaya ne dersiniz?
Siyasî Arena Dergisi Temmuz 2006
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AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ
TURHAN ÇÖMEZ’İN TBMM TARIM, ORMAN
ve KÖYİŞLERİ KOMİSYONU ÜYELERİNE
TOPRAK KORUMA ve ARAZİ KULLANIMI
KANUNU İLE İLGİLİ 15.06.2006
TARİHİNDE GÖNDERDİĞİ MEKTUP
Sayın Milletvekilim,
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda görüşecek
olduğunuz, «Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na Bir
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» ile ilgili çalışmalarınızda, değerlendirmek üzere bir bilgi notu hazırladım.
Aşağıdaki nottan da anlaşılacağı gibi, görüşülecek olan kanun
teklifinin bir şirket adına çıkartılıyor olduğu kanaati ortaya çıkmaktadır.
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Geçen dönemlerde, bahse konu şirketin özellikle korunuyor olduğu düşüncesi, kamuoyunu çok rahatsız etmiş ve spekülasyonlara
yol açmıştır.
Zât-ı âlînizin, kanun teklifinin görüşmelerinde, bu kanaati ihmal etmeyeceğinize ve ekteki bilgileri dikkate alacağınıza olan inancım tamdır.
Bu vesileyle, çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarım.
Turhan ÇÖMEZ
Balıkesir Milletvekili
• Cargill, 1865 yılında Amerika’nın Iowa Eyaleti’nin Conover
Kenti’nde kurulmuş, yaklaşık 140 yıllık geçmişi olan bir Amerikan
şirketidir. Günümüzde 60’ın üzerinde ülkede 90 bin çalışanıyla,
yıllık 60 milyar dolar cirosu olan bir şirkettir. Ülkemizdeki ana
üretim konularından biri de nişasta bazlı şeker üretimidir. Cargill
şirketinin Türkiye ile ilk ilişkileri 1960 yılında başlamıştır. Ülkemizde ilk şubesini 1986 yılında açmış olan Cargill, Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde 1997 yılında 90 milyon dolarlık bir mısır işleme
tesisi kurmuştur.
• Cargill, Bursa ili, Orhangazi Ovası'ndaki tesisini, 195 bin
metrekare birinci sınıf tarım arazisi üzerine kurmuştur.
• Cargill Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili 4 ayrı dava açılmıştır. Şirket halen, özel izinlerle faaliyetini sürdürmektedir
ve «soruna» kalıcı bir hukukî çözüm aramaktadır.
• Bu arayışlar çerçevesinde, fabrikanın kurulu bulunduğu
alan, Bakanlar Kurulu kararı ile Özel Endüstri Bölgesi olarak
îlan edilmiş, ancak bu işlemle ilgili, Danıştay 10. Dairesi, yürütmenin durdurulmasına hükmetmiştir.
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• Şirket yetkilileri, Başbakanlıkta bazı bürokratlarla toplantı
yapmış ve teknik çalışma neticesinde iki çözüm yolu bulunmuştur. Bunlardan ilki, ileri teknoloji kullanan mevcut tesislerin
bulunduğu alanlar için, yetkinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığına devredilmesi; ikincisi ise, 5403 sayılı kanunun geçici 1.
maddesinde yer alan «gerekli izinler alınmadan, tarım dışı
amaçlı kullanıma açılmış ve tarımsal bütünlüğü bozmayan
tarım arazilerinin istenilen amaçla kullanımı için, Bakanlığa
müracaatta tanınan 6 aylık sürenin» yapılacak yeni bir kanunla, 6 ay daha uzatılmasıdır.
• Yukarıdaki bilgilerden anlaşılacağı gibi, firma için özel bir
çalışma yapılmakta ve yasa çıkartılması önerilmekte-talep edilmektedir.
• Sözü edilen bölge, birinci sınıf tarım arazisidir. Bahse konu
arazinin, Bursa 2002 yılı 1/1000 Ölçekli Mevzi İmar Planı'nda,
İznik Orhangazi planlama Bölgesi sınırları içinde ve bu sınırlar
içinde geçerli olan İznik Gölü Çevre Düzeni İmar planı'nda Tarımsal Niteliği Korunacak Alan’da (Sulama Alanı ve Uzun Mesafeli
Koruma Alanı) kalışı son derece önemli bir ayrıntıdır.
• Orhangazi Ovası'nda sanayi tesisi yapmak için daha önce
başvurmuş olan 6 firmanın istekleri reddedilmiştir.
• Tesisin, 3.500 ton suyu bir günde kullanacağı (Bu miktar, 90.000 nüfuslu bir kentin günlük gereksinimidir), ilerleyen
zamanda, kullanılacak bu yeraltı suyunun, yöre zeytinliklerine olumsuz etki yapacağı, ortaya konan önemli bilgi ve görüşler
arasındadır.
• Geçen yıllarda, şirket için bazı mevzuat değişikliklerinin yapıldığı iddiaları ise mevcut durumu daha da önemli hale getirmektedir. Bunlara örnekler:
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1. DSİ’nin sulama sahası içerisinde inşa edilmiş olan bu tesisin kapladığı alanın sulama sahası dışına çıkarılması.
2. Nişasta fabrikası kurulmasına olanak tanıyan Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu’nun, 9.12.1997 günlü kararı ile
verilen izin.
3. Bursa Valiliği’nin, 17.6.1998 tarihinde, nişasta fabrikasının yapımı için yapı ruhsatı vermesi.
4. Çevre Bakanlığı’nın, 23.6.1997 tarihinde, Çevresel Etki
Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak, tarımsal sanayi kuruluşları için ÇED Raporu hazırlanması zorunluluğunu kaldırması.
5. Aynı dönemde, «Tarım Alanlarının Korunması ve Amacı Dışında Kullanılmasına Dair Yönetmelik»in, yürütücüsü
olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 25.8.1998 tarihinde Devlet Bakanlığı’na devredilmesi ve bir gün sonra, 26
Ağustos 1998 tarihinde, âdeta Cargill yatırımını tarif eden ve ona
muafiyet sağlayan yönetmelik değişikliğinin Resmî Gazete’de yayımlanması.
6. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın, koruma altındaki bu
alanın sanayi amaçlı nişasta fabrikası alanına dönüştürülmesi için
1/25000 ölçekli planda değişiklik yapması.
• Türkiye'nin toplam şeker gereksinimi kabaca 2.5 milyon ton /
yıl dolayındadır. Buna karşılık 30 şeker fabrikasının 2.8 milyon ton
pancar şekeri, 5 NBŞ fabrikasının ise 1 milyon ton NBŞ üretim kapasitesi vardır. Başka bir deyişle 1.3 milyon ton kapasite fazlası söz
konusudur. Pancar ve mısırdan elde edilen şeker, yukarıda belirtilen
kapasite ve kapasite fazlası için rekabet halindedir. Başka bir deyişle,
bir tarafın pastadaki payını artırması, diğer tarafın payının azalma417
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sı anlamına gelmektedir. NBŞ fabrikalarında çalışan işçi sayısı son
derece azdır. Dolayısıyla, Türkiye’de NBŞ kotasının arttırılması
(Bakanlar Kurulu, NBŞ kotasını geçtiğimiz yıl 234.100 tondan,
351.150 tona yükseltmiştir.) pancar ekim alanlarının daralmasına, pancar üreticisinin mağdur edilmesine ve pancardan şeker üreten fabrikalarda verimliliğin azalmasına ve işsizliğe yol
açacaktır.
• Türkiye'de pancara dayalı şeker sektörü, ülkenin şeker gereksinimini karşılamaktan başka, 450 bin üretici aile, 100 bin tarım
işçisi, 30 bin fabrika işçisi, hayvancılık ve nakliye alt sektörlerinde
çalışan 7-8 milyon kişiye doğrudan gelir yaratmaktadır. Oysa 5 NBŞ
fabrikasında, Cargill’in payı % 60’tır. Cargill Orhangazi tesislerinde
çalışan sayısı 190, Cargill ortaklı PNS’de ise çalışan sayısı 150’dir.
• Türkiye'de, 25.06.2002 tarihinde % 35 olarak belirlenen mısır
gümrük vergisi, 17.04.2003 tarihinde % 20'ye indirilmiş; bu vergi
oranı üzerinden 1 milyon tonun üzerinde mısır ülkeye sokulmuştur. İzleyen süreçte 08.08.2003 tarihinde mısırda uygulanan gümrük vergisi oranı % 45'e yükseltilmiş, bu oran üzerinden dahî ithal
mısırın Türkiye'ye girişinin devam etmesi ve yerli üreticinin mısırının elinde kalması sonucunda konunun kamuoyunun gündemine taşınması sonrasında, çok geç bir kararla, 25.09.2003 tarihinde
mısır gümrük vergisi oranı % 70'e yükseltilmiştir. ABD’nin dış satım desteği verdiği bu hammadde, büyük oranda NBŞ’lerde kullanılmış, Türk sanayine bu ürün, yüksek fiyatlarla satılmıştır (NBŞ,
Türkiye’de diğer ülkelerden çok daha yüksek fiyatlarla satılmıştır.
Örneğin, ABD’de 308 USD/ton iken, Türkiye’de 716 USD/ton). O
dönemde, Türkiye’ye giren mısırın GDO olup olmadığının araştırılmadığı bilinen bir gerçektir. Nisan 2005’te ise, İngiltere, son 4 yılda
ABD’den ithal ettiği mısırın GDO olduğunu fark etmiş ve ABD’den
ithal edilen tahılların İngiliz limanlarına girişini yasaklamıştır. Bu
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yıllarda, NBŞ için bahse konu şirket ve diğerlerinin ithal ettiği
mısırın, İngiltere örneğinde olduğu gibi, GDO olup olmadığı
hiçbir zaman öğrenilemeyecektir.
• NBŞ kotasının 100 bin ton artırılmasının, Türkiye’ye gerçek
maliyetinin uzmanlarca hesaplanması ise şu neticeyi vermektedir: 250 bin dekar alanda pancar ekilmeyecek, pancar üretimi 1
milyon ton azalacak, 25.000 üretici ailenin üyesi ve 125 bin kişi
üretimden çıkacak, aile başına 1.8 milyar TL kırsal gelir olanağı
ortadan kalkacak ve tarım işçilerinin iş olanakları da daralacaktır.
300 bin ton pancar küspesinin daha az üretilmesi sonucunda ise,
200 bin büyükbaş hayvanın yaş küspe gereksinimi karşılanamayacaktır. Bu durum, tüm şeker fabrikalarında % 6.5'luk kapasite
daralmasına, 2 bin fabrika çalışanının işini kaybetmesine ve nakliyeciler gibi sektör ile ilişkili diğer kesimlerin de önemli iş ve gelir
kayıplarına yol açacaktır.
• NBŞ’lerin imal ve kullanım denetiminin tam mânâsıyla
yapılabildiğini söylemek mümkün değildir. Nitekim yapılan bazı
denetimlerde, önemli oranda izin dışı NBŞ kullanıldığı tespit
edilmiş, bazı firmalara trilyonlarca ceza kesilmiştir.
• Pancar üreticileri ve pancar şekeri fabrikaları, NBŞ kotalarının yüksekliği nedeni ile zora girerken, bir diğer darbe de, kaçak şekerden gelmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali
COŞKUN’un ifadesi ile, Türkiye’de yılda, 200-250 bin ton kaçak şeker tüketildiği tahmin edilmektedir.
• Mısır’dan elde edilen ve denetimi tam olarak yapılamayan
şurupların, arı yemi adı altında satılması, doğal bal üretilmesinin önünde ciddî bir engeldir. Bu şuruplar, arılara verilerek, balın
doğal özelliğinin bozulması bir yana, kötü niyetlilerce, sahte bal
imalatında kullanılması da çok önemli bir sorundur. Bu şuruplar,
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bal enzimleri ile karıştırılarak, bunlara bal görünümü verilmekte
ve satılmaktadır. Bu türden sahte balların, marketlerin raflarında
önemli miktarda olduğu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yaptırdığı analizlerle kanıtlanmıştır. Mısır Şurubunun (Fruktoz şurubu)
önemli bir imalatçısı da, Cargill firmasıdır.
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MALİYE BAKANI KEMAL
UNAKITAN’A AÇIK MEKTUP
Sayın Bakan,
CHP’nin gensorusu reddedildi…
Red oyu veren milletvekillerinin her birinin farklı gerekçeleri vardı.
Bazıları size inandıkları için, bazıları ise, CHP ile aynı safta
görünmemek için red oyu kullandılar.
Önemli bir kısmı da, Sayın Başbakan’ın «birlik görüntüsünü bozmayın» telkiniyle oyunun rengini belirledi.
Sonuçta CHP’nin değil, AK PARTİ’nin istediği oldu.
Peki Sayın Unakıtan,
Kalkan bu ellerle gerçekten aklandınız mı?
Kağıt üzerinde evet, ama vicdanlarda hayır!
•••
Eminim bu kanaatime katılmayacaksınız…
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Ama bürokratlarınızla birlikte oturduğunuz komisyon sıralarında ya da Bakanlar Kurulu koltuklarında değil de, milletvekillerinin arasına oturursanız, bu satırların sahibiyle aynı kanaati taşıyan çok sayıda milletvekilinin olduğunu göreceksiniz.
Evet Sayın Unakıtan,
Belki de merak ediyorsunuzdur, neden vicdanlarda aklanamadığınızı?
Bu yazıyı okuyunca, eminim siz de kendinizi mahkûm edecek, belki de bugüne kadar aldığınız kararlardan en doğrusunu
alacak ve istifa edeceksiniz.
Bence bunu yapın.
Yapmazsanız ve aynı üslûpla yolunuza devam ederseniz, hem
kendinize, hem AK PARTİ’ye, hem de ülkeye zarar vereceksiniz…
•••
Oğlunuzun ithal ettiği mısırlardan başlayalım.
Oğlunuz Abdullah UNAKITAN, 4 Ağustos 2003 tarihinde
«tavuklarına yedirmek amacıyla» 4 bin ton mısır ithal etti. Bu
ithalattan dört gün sonra da 8 Ağustos 2003 tarihinde vergi
oranı % 20 den % 70’e çekildi. Bu değişiklikle oğlunuzun şirketi
AB Gıda’ya toplam 366 milyar TL avantaj sağlandı.
Bununla bitmedi.
2004/8301 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, likit ve pastörize yumurtanın, yüzde 18 olan
KDV’si % 8’e indirildi. Türkiye’nin ilk ve en büyük pastörize yumurta fabrikasının sahibi olan oğlunuz (piyasanın % 90’ı onun şirketine ait) bu küçük ayarlamadan çok önemli avantajlar elde etti.
Merak ediyorum, Manyas’ta kuş gribinin yaşandığı günlerde
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yumurta fiyatları dibe vurduğunda piyasadan kaç milyon yumurta topladınız?
Dilerim hepsini faturayla almış ve bunları belgelemişsinizdir. Çünkü ileride mutlaka ihtiyacınız olacak.
Umarım fabrikanızın arıtma sistemi de bu arada devreye girmiştir. Çünkü biliyorsunuz Kuş Cenneti buraya çok yakın ve en küçük
bir kirliliğe dahî tahammülü yok.
Sâhi merak ediyorum, fabrikanıza ceza kesilmemesi karşılığında Aksakal Belediyesi’ne yardım adı altında para gönderdiniz mi?
Huzurevlerinin KDV’si % 18.
Yazarların telif hakkı için ödenen KDV de % 18.
Dökme çayın KDV’si de % 18.
Okul önlüğü, okul çantası, beslenme çantasının da % 18.
Her gün kullanılan tuzun da % 18, sadece bir kez kullanılan kefen bezinin de % 18.
Hal böyleyken, nasıl olur da oğlunuza ait bir işletmenin
ürününde (neredeyse rakipsiz) KDV indirimine gidersiniz Sayın
Bakan?
Yetmedi…
2005 yılının Mayıs ayında, oğlunuz Abdullah UNAKITAN’a ait
Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki AB Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi’ne «Komple Yeni Yatırım» gerekçesiyle 2,5 trilyon liralık
bir teşvik verildi. Teşvikin özelliği ise KDV istisnalı olması.
Bu avantajlardan yararlanabilen kaç kişi var bu ülkede Sayın
Bakan?
Peki bu fabrikanın yatırım maliyeti ne kadar?
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Fabrika civarında kaç bin metrekare arazi satın aldınız?
Bunları yasal olarak bildirmekle yükümlü olduğunuz Meclis
Başkanlığına bildirdiniz mi?
Ya, Bandırma Belediyesine inşaat süresince Bakanlığınızdan
verdiğiniz para ne kadar?
Elbette belediyelere yardım edeceksiniz. Ama inşaatlarınızda
ruhsat sorunu yaşandığı bir dönemde bunu yapmanız ne kadar
doğru?
Peki Manyas yolu üzerindeki oğlunuza ait yumurta üretim
çiftliğinin kapasitesi 3 yıl öncesine göre % kaç arttı?
Etrafında ne kadar arazi satın aldınız?
Bunları bildirdiniz mi?
Bu tesislere yakın Kızılköy Belediyesi’nin yolu için Bakanlığınızdan ne kadar ödenek çıkarttınız?
Kızılköy’de ortaya çıkan kuş gribi salgınında Bandırma İlçe Tarım Müdürlüğü’nü arayıp, her türlü harcamayı yapması talimatını
verdiniz mi?
Peki Sayın Bakan, Balıkesir sınırları içinde bulunan oğlunuza
ait tesislerde son 3 yıldır yapılan inşaat ve yatırım faaliyetleri ile
ilgili belgeleri ayrıntılı bir şekilde kamuoyuna açıklamaya ne dersiniz? Hangi şirketler ne tür işler yaptı ve karşılığında ne ödediniz? Faturalarını ibraz edebilecek misiniz?
Bunların her birine makul yanıtlarınızın olacağını ümit
ederim.
Ama eminim ki en fazla zorlanacağınız, Etibor’un dinlenme
tesislerinin ihalesi ile ilgili izahat olacak…
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Bandırma’nın Edincik Beldesi sınırları içinde sahilde bulunan arsanın satış süreci, eminim ki perde arkasını öğrenenleri derinden
üzecektir. Biliyorum; ilginizin olmadığını söyleyeceksiniz...
Ama bu satışla ilgili, gözlerimin içine bakarak savunma
yapmaya cesaretiniz var mı?
Peki Sayın Bakan…
Eşiniz Ahsen UNAKITAN’a İstanbul’a geldiğinde ne tür bir
araç tahsis ediyorsunuz? Merter’de eşinizin, yurda kaçak sokulan
bir araçla kaza yaptığı, bu aracın benzini dâhil İstanbul defterdarlığınca temin edildiği doğru mu?
Bunu içinize sindirebiliyor musunuz?
Sayın Bakan,
Kuşadası, Galataport, Tüpraş ihalelerinden önce Ofer’le kaç
kez görüştünüz? Bu görüşmelerde devlet görevlileri var mıydı?
Bu ihalelerle ilintili bir işadamının özel uçağı ile eşinizle birlikte Hong Kong’a gittiniz mi? Buradan Singapur’a geçtiniz
mi? Geçtiyseniz, gezinin ikinci ayağında neden kimseyi yanınıza
almadınız?
Ofer’in özel uçağı ile İtalya’ya gittiniz mi?
Nerede, kimlerle temasınız oldu?
Bunlardan vazgeçtim…
Oğlunuz bu ihalelerden önce kaç kez İsrail’e gitti?
İsrail’in hangi otellerinde kimlerle görüştü?
Merak etmeyin, bunlara cevabınız «hayır» bile olsa, kayıtların hepsi bir gün ortaya çıkacak ve yanlış ilişkiler tek tek kamuoyuyla paylaşılacak…
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Sayın Bakan,
Kurumlar vergisi indirimi kararını neden verdiniz?
% 33’lük bir indirimle Telekom’un 2006 yılında ödeyeceği vergiden yaklaşık 400 trilyon liralık bir avantaj elde
etmesini nasıl yorumluyorsunuz?
Yoksa bu vergi indirimi ihaleden önce planlanmış mıydı?
Ya da araç telefonlarıyla ilgili bir çalışma vardı da sonuç
mu alınamadı? Merak ediyorum... Sadece ben değil, herkes merak ediyor…
Peki Telekom’la AVEA arasında yapılan ara bağlantı sözleşmesi gereği, tahsil edilmesi gereken 80 trilyonluk bir alacak
neden tahsil edilmedi?
Bu para, şirketin yeni sahibine neden bırakıldı? Bunları takip etmeye zaman mı bulamadınız?
Özelleştirme gerçekleştikten sonra, Telekom’da yapılan
restorasyonlar için ne diyorsunuz peki?
Kaç trilyonluk restorasyon yapıldı?
Kimlere, hangi koşullarda verildi?
Siz, evinizi satsanız, alıcıya teslim etmeden tâdilat yaptırır
mısınız?
Merak etmeyin, bunlar da tek tek araştırılacak, sorgulanacak…
Gemlik Gübre’yi alan Ali Rıza YILDIRIM bakın ne diyor:
İGSAŞ Gübre, 90 milyon dolara satıldı, içinde 60 milyon dolar para
vardı. Eti Gümüş, 33 milyon dolara satıldı, 20 milyon dolar nakiti vardı. Gemlik Gübre bugün satılsa, iki katına satılır.
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Sizce bunlar doğru mu? Doğruysa bir zaaf yok mu sizce?
Sayın Bakan,
Son dört yılda özelleştirmeden elde edilen nakit gelir 4 milyar dolar. Bu ise, 2006 yılında Türkiye’nin faiz ve sosyal güvenlik açıkları için bir ayda ödenmesi gereken para…
Kayıt dışı ekonomi, kaçakçılık, sahtecilik devâsâ boyutlara
ulaşmış…
İstihdam üzerindeki vergi yükünde % 42.7 ile OECD ülkeleri arasında birinciyiz. Bu da sosyal güvenlik açıklarını arttırıyor.
Ucuz yabancı iş gücünü ve kayıt dışılığı arttırıyor.
Son 10 yılda iç borcumuz % 589 dış borcumuz % 129 arttı
ve borç stokumuz 350 milyar dolara dayandı.
Dış ticaret açığı rekor kırıyor.
Carî açık katlanarak büyüyor.
Türk sanayicisi enerji maliyetlerinin yüksekliği, verginin
yüksekliği nedeniyle rekabet gücünü kaybetme noktasına geldi.
AB’nin dayatmaları nedeniyle, ithal malların % 70’inde
TSE belgesi isteme zorunluluğunu kaldırdık. Görünen o ki dayatmalar, devam edecek. Türkiye bu sayede, dünyanın en uygun
pazarı haline gelecek.
Buna eklenen çarpık kur politikası nedeniyle, Türkiye ithalat cenneti oldu.
Rekabet gücünü kaybeden tekstil sektöründe son 10 ayda,
200 bin kişi işini kaybetti.
2004-2005 yılında dışarıya giden yerli sermayede önemli
artışlar var.
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Türkiye’ye gelen yabancı sermaye istihdam yaratan, teknoloji-know how getiren, pazarlama-ihracat yapan, katma
değer sağlayan sermaye değil. Arazi satın alan, özelleştirilen tesisleri alan, portföy yatırımı şeklinde giriş yapan sermaye. YTL faizinin döviz reel faizinden çok fazla kazanç sağlaması, Türkiye’ye
sıcak para girişini teşvik ediyor. Bu da, pek çok sorunu Türk ekonomisine taşıyor.
İşsizlik, çok önemli bir problem. Her 500 bin kişiyi istihdam etmek için, 8 milyar dolar yatırım yapmak gerek. 1 tarım işçisinin sanayi işçisi olabilmesi için gereken para 100 bin dolar. Bu
kaynağı nereden bulacaksınız?
Halen dünyada, IMF’ye en borçlu ülke biziz. Bu koşullarda,
ülkenin ihtiyaç duyduğu yasal değişiklikleri ne tür bir zorunluluk
ya da kısıtlamalarla gerçekleştireceksiniz?
Sosyal sorunlarımız giderek artıyor. Bunların önemli bir
kısmı ise, ekonomik problemlerle ilişkili.
Çocuk suçlarında ürküten bir artış yaşanıyor.
Asayiş olaylarında, kazalarda, terörde, hissedilen artışlar
söz konusu.
Boşanmalar ve intiharlar çok önemli bir sorun.
Büyüme rakamlarındaki iyimser göstergeler, enflasyon ve
faizde yaşanan düşmeler halka hâlâ olumlu bir etki yapmadı.
Büyüme rakamlarının, istihdam üretememesinin tek nedeni verimliliğe dayalı olmayışıdır. Son 30 yılda gelişmiş ülkelerin büyümelerinin yaklaşık % 60 ı toplam verimliliğe bağlıyken,
Türkiye’nin büyümesinin sadece % 6’sı verimlilikten kaynaklandı.
Kaynakların rasyonel kullanılması, yönetsel etkinlik, emeğin
kalitesi, bilgi, eğitim, teknolojik düzey yeterli olmadan gerçekle428
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şen büyüme, istihdam yaratmaz. Aynen ülkemizde olduğu gibi.
Türkiye’de gelir dağılımında dengesizlik, bölgeler arası
eşitsizlik önemli bir sorun. Nüfusun en zengin % 20’si AB standartlarında yaşıyor. En fakir % 20’si ise GSMH’dan % 6 pay alıyor.
1 milyon insanımız açlık sınırında, 19 milyon insanımız yoksulluk
sınırında yaşıyor. 5084 sayılı teşvik yasasında istihdamın arttırılması ve bölgesel farklılıkların azaltılması hedeflendi. 49 ilden sadece 4 il bundan yeterince yararlandı. 15 ile hiç yatırım yapılmadı.
Yani, sanayi envanter planı çıkarılmadan, bölgesel ve sektörel
yatırım haritaları oluşturulmadan yapılan bu çalışma amacına ulaşmadı.
2004 yılında protesto edilen çek ve senet 1 katrilyon 617 trilyondu. 2005’te ise bu rakam 2.5 katrilyona yaklaştı.
Araziye çıkın Sayın Bakan, esnafı, köylüyü dinleyin.
Ezberinizin bozulduğunu göreceksiniz…
Esnaf ve köylü dert küpü!
Sayın Bakan,
En pahalı akaryakıt,
En pahalı süt,
En pahalı elektrik,
En pahalı istihdam vergisi,
En yüksek işsizlik,
En genç nüfus,
En uzun tatil…
Peki nereye kadar?
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5 yıl, 10 yıl, 50 yıl sonrasını görebiliyor musunuz?
Sizin gerçek gündeminiz bunlar değil mi?
Peki bu koşullar altında; oğlunuzun piyasanın % 90’ına hakim işletmelerine KDV indirimi sağlamayı nasıl içinize sindiriyorsunuz?
Yeter artık Sayın Unakıtan…
Bize, Partiye ve ülkeye yük oluyorsunuz…
Sizi artık taşıyamıyoruz…
Bu cazip teklifimi (bu kavrama çok âşina olduğunuzu biliyorum) önemseyin lütfen…
İstifa edin…
Saygılarımla.
Turhan ÇÖMEZ
Balıkesir Milletvekili
27.02.2006
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AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ
OP. DR. TURHAN ÇÖMEZ’İN AK
PARTİ MÜŞTEREK DİSİPLİN KURULU
BAŞKANI HAKKI KÖYLÜ’YE
YAZDIĞI AÇIK MEKTUP
Sayın Hakkı KÖYLÜ,
Kastamonu Milletvekili,
Yolsuzluk bir insanlık suçu.
Ve insanlık tarihi kadar da eski bir sorun.
Sıklıkla da, geri kalmış toplumların sorunu.
Bu suça karışanların ortaya çıkartılması ise son derece zor.
Ne yazık ki, mağdur olanlar, genellikle olaya tanıklık etmiyor,
edemiyor.
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Kirliliğe bulaşanlar ise, karşılıklı paylaşımları nedeniyle, hep
görünmez oluyorlar.
Öyle bir sorun ki yolsuzluk, etkileri sadece o dönem değil,
nesiller boyu hissediliyor ve yalnız maddî kayıpla sonuçlanmıyor.
Toplumun çalınan geleceği bir yana, umutlar yitiriliyor, moral değerleri zedeleniyor. Gelecek nesillere ise, karmaşık sorunlar ve güvensizlik miras bırakılıyor.
Ve ne yazık ki, toplumu tümden esareti altına alan bu hastalıkla mücadele etmenin, tek ve etkin bir yöntemi yok.
Bunun için en büyük sorumluluk, biz siyasetçilere düşüyor.
Bizler, yolsuzluklara sıfır tolerans ilkesinden asla taviz vermemeli ve toplumu, daima cesaretlendirmeliyiz.
Yönetilenlerin, yönetenlere olan güveni, saygısı ve inancı,
şüphesiz ki onları umutlandıracak, cesaretlendirecektir.
Eğer, bu mücadelede sağduyulu, adaletli, kararlı ve dikkatli olmazsak, yolsuzlukla beslenen kravatlı çeteler, korkarım ki, devlet
kademelerinde itibar görmeye devam ederler.
Sayın KÖYLÜ,
Disiplin Kurulu Başkanlığı’nızca, Hatay Milletvekilimiz Sayın
Fuat GEÇEN hakkında, bir işlem başlattığınızı öğrendim.
Partimizin Hatay teşkilatı mensupları ve Parti tüzel kişiliği
hakkında, mesnetsiz, çeşitli itham ve küçük düşürücü ifadeler
kullandığı iddiasıyla başlatılan bu disiplin işleminin, Partimizin
tüzel kişiliğine ve kamuoyundaki itibarına zarar vermemesini
dilerim.
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Ben Sayın Geçen’in yolsuzlukla mücadele konusunda
önemli bir hassasiyetinin olduğuna inanıyorum. Ortaya konan
iddiaların da, bu hassasiyetten kaynaklandığını düşünüyorum.
Eğer, süreçte parti disiplinine aykırı bir tutum ortaya çıktıysa,
bunun da Türkiye’de ne yazık ki, denetlenebilen, şeffaf bir yönetim anlayışının, hâlâ tam olarak tesis edilememiş olmasından
kaynaklandığını düşünüyorum.
Ümit ederim, her zaman temiz siyaseti savunan ve bunun mücadelesini veren bizler, yöneten ve denetleyen demokrasinin tüm
kurum ve kurallarının tam olarak işlediği bir ülke tesis ederiz.
O gün geldiğinde inanıyorum ki, Türkiye’de ne böylesi iddialar, ne de bu iddiaların muhatapları sorun olacaktır.
Sayın KÖYLÜ,
Hangi partiden seçilirsek seçilelim, hangi anlayışa mensup
olursak olalım, işgal ettiğimiz koltuklar, bize ait değil; millete
aittir ve emanettir. Şüphesiz ki, aslolan o koltuklar değil, milletin yüreğidir, teveccühüdür.
O koltukların, liderler tarafından tahsis edildiğini sananlar,
siyaset tarihimizde hep yanılmışlardır.
Seçildiğiniz ilk günden beri, Türkiye için çalıştığınıza yürekten inanıyorum. Sizin ve heyetinizin vereceği kararda, aynı
samimî inanç ve yaklaşımı göreceğime eminim.
Sayın Başkan,
Bugünlerde doğruyla yanlış, iyiyle kötü, güzelle çirkin, varlıkla yokluk birbirine karıştı.
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Siz lütfen hakkı teslim edin, hata yapmayın…
At iziyle, it izini birbirine karıştırmayın…
Saygılarımla.
Turhan ÇÖMEZ
Balıkesir Milletvekili
26.05.2006
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YİNE BAŞA DÖNDÜK…
Hatay Milletvekili Sayın Fuat GEÇEN, AK PARTİ’den ihraç edildi.
Önemli bir kayıp…
Ortaya koyduğu görüşleri, iddiaları, ihmal edilmemesi gereken
ayrıntıları içeriyordu.
Bunların gerçek olup olmadığı tüm titizliği ile araştırıldı mı?
Emin değilim…
Ancak, kamuoyundaki hâkim kanaat, bunların yeterince araştırılmadığı yönünde.
İhracın, kafalarda oluşturduğu kuşku, bu kanaati daha da derinleştirecek…
•••
Aynı zaman dilimine, bir başka süreç daha eklendi.
Afyon Milletvekili Sayın Mahmut KOÇAK, Cumhuriyet
Gazetesi’nde yayınlanan bir mülakatta ortaya koyduğu görüşleri
nedeniyle, Disiplin Kuruluna sevk edildi.
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Mülakatta, önemli mesajlar vardı.
Kendi açısından şüphesiz ki doğru bir değerlendirmedir.
Ancak, Sayın Başbakan’la ilgili söylediklerine katılmam mümkün değil. Devlet geleneğine uygun davranmadığını îmâ etmesini,
Kasımpaşa kültürünü tasvip etmediğini vurgulamasını, gereksiz,
yersiz ve anlamsız buldum.
Bununla birlikte, bunları söyleyebilme hakkının da, tesis edilmesi gerektiğini savunuyorum.
Keşke, Müşterek Disiplin Kuruluna verilmek yerine, hep söylenegeldiği gibi, müşterek akıl çalıştırılsaydı.
Hatta keşke, Parti içinden başka sesler, bu söylemin yanlışlığını vurgulasaydı. Yani düşünceler, fikirler çarpışsaydı da, en doğrusu
bulunsaydı.
Olmadı…
Bence, gözden kaçan önemli bir ayrıntı, parti yöneticilerinin,
sürece dair yorumuydu.
Genel Başkan Yardımcısı Sayın Akif GÜLLE, Sayın KOÇAK’ın
iyi niyetli olmadığını vurguladı.
Yani bir çeşit, niyet okundu, niyet sorgulandı.
Oysa bu ekip, niyet okumalardan çok çekmişti.
Psikiyatride aktarılmış travmalar vardır.
Şiddet uygulayanların geçmişine baktığınızda, genellikle çocukluk çağlarında şiddete maruz kaldıklarını görürsünüz.
Burada olduğu gibi…
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Niyetleri okunan ve bundan acı çekenler, koşullar değiştiğinde niyet okumaya başlıyorlar…
•••
Sayın Geçen’le ilgili kararda, Müşterek Disiplin Kurulu acaba
zorlandı mı?
Kararın oybirliği ile verilmesi, bir anlamda zorlanma ve tartışma
yaşanamadığını düşündürüyor.
Bu da, bağımsız çalışması gereken bu yapının, baskı ya da
tesir altında kaldığı şüphesini uyandırıyor.
Hal böyleyse, durum daha da vahim.
Eğer bu da aktarılmış bir travmaysa, söylenecek hiçbir şey yok.
•••
Siyasî partiler, demokrasinin çekirdek kurumlarıdır.
Bu kurumlarda, her görüş, her düşünce, ele alınıp tartışılabilmeli.
Siyah ve beyaz arasındaki sınırsız sayıda tonlarda özgürce
dolaşılabilmeli.
Herkes, kendi doğruları içindeki yanlışları, başkalarının yanlışları içindeki doğruları keşfedebilmeli.
Söylemek yerine, söylenmeyi tercih ettikçe, doğrulara
ulaşamayız…
•••
AK PARTİ için iyi bir sınav olmadı.
Parti içi demokrasi ve ortak akıl söylemleri, askıda kaldı.
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Alınan her iki karar da, cesaret kırıcı oldu.
Dünkü grup toplantısında, milletvekillerinin hiç konuşma yapmaması da bunun bir göstergesi.
Tahammül ve anlayış kültürüne çok ihtiyaç duyduğumuz şu
günlerde, siyaset kurumunun, daha çok, olumlu örneklere, cesaret
verici kararlara ihtiyacı var.
Unutmamalı ki, tartışma kültürü olmayan toplumlarda,
uzlaşma kültürü hiç olmaz…
Olmadı…
Yine başa döndük…
www.turhancomez.com 07.06.2006
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AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ
TURHAN ÇÖMEZ’İN 06.12.2005
TARİHİNDE AK PARTİ GRUP
TOPLANTISINDA YAPTIĞI KONUŞMA
Sayın Başkanım,
Kıymetli milletvekili arkadaşlarım,
AK PARTİ ailesi içinde, pozitif diyalog kültürünün tesis
edilmesi ve daha sağlıklı iletişim kanalları kurulması konusunda, görüşlerimi beyan etmek üzere söz aldım.
Bu vesileyle, hepinizi hürmetle selamlıyor ve bu fırsatı tanıyan Grup Başkanlığımıza, şükranlarımı arz ediyorum.
Değerli Arkadaşlarım,
Cumhuriyet tarihinin, bana göre en donanımlı, en verimli,
en yetenekli, en üretken ve şüphesiz; en güçlü Gruplarından
birine sahibiz.
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Son derece geniş vizyonları ve becerileri olan, arkadaşlarımız var.
Ama bu potansiyeli, bu değeri, verimli kullanıyor muyuz?
Bundan sonuç alıyor muyuz?
Emin değilim.
Açıkçası ben; bu muhteşem ailenin, hak ettiği biçimde, üretim ve katkı sağladığı kanaatini, taşımıyorum.
Bunun da bana göre en temel nedeni; aramızda, yeterince
sağlıklı çalışan, bir iletişim ve paylaşım kanalı, kuramamış olmamızdır.
Neden böyle bir konuşma gündemi tayin ettiğimi, merak
edenler olabilir.
Bizzat yaşadığım, iki olayı paylaştıktan ve taleplerimi arz ettikten sonra, maksadım, eminim ki, net olarak ortaya çıkacaktır.
Balıkesir’in mahrumiyet ilçelerinden birisi, Sındırgı.
Yolları sorunlu, ulaşımı zor bir ilçedir. Yerel seçimlerde CHP’den
aldık.
Yüreğil Beldesi vardır ki, aldığımızda, ne doğru düzgün yolu,
ne de suyu vardı.
Başkanımız göreve gelir gelmez, su sorunu için, kolları sıvadı.
Depo inşasına başladı. Para sıkıntısı çektiğinden, çözüm aramak
için kalktı, Ankara’ya geldi. Ben de kendisini alıp, bir Sayın Bakanımıza götürdüm.
Bakan Bey, Sayın Başbakanımız’ın, su konusunda çok hassas olduğunu söyledi ve kendisine, 50 milyar lira yardım yapacağı
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sözünü verdi. Aradan geçen süre zarfında, yaklaşık beş kez Sayın
Bakan’a talebimi yineledim.
Ama ne yazık ki netice alamadım.
Son olarak, Bakan Bey’in bir danışmanı, paranın verilmeyeceğini söyledi.
Aynı günlerde, seçim bölgemin bir başka beldesinin, muhalif
Belediye Başkanı, bir açıklamada bulundu ve aynı Bakan’a müteşekkir olduğunu söyledi.
Sayın Bakan, yol için kendisine para yardımı yapmış.
Beş Balıkesir milletvekilinin haberi olmadan, bu iş nasıl oldu
diye, araştırdım.
Gördüm ki, Sayın Bakan’ın fabrikalarından birinin müdürüne ulaşan muhalif Belediye Başkanı, işini halletmiş.
Çünkü Bakan Bey’in fabrikası, o belediyeye yakın bir yerdeydi.
(Bu arada, Sayın Bakan’ın ya da oğlunun, tam olarak emin değilim, benim bölgemde 3 tane fabrika ve işletmesi var)
Ben; böyle bir üslûbu, AK PARTİ’nin siyasal etik anlayışı
ile bağdaştıramadım. Durumu, bir Genel Başkan Yardımcımız’a
aktardım. Ama sağ olsun; kendisi bu konuda hiçbir adım atmadı.
Ben şimdi kıymetli hâzirûna soruyorum.
Bu yaklaşım tarzı, bizim ilkelerimizle örtüşüyor mu?
Örtüşüyorsa, ben de bölgemin hizmetleri açısından, Sayın
Bakan’ın fabrika müdürlerinden mi netice almalıyım?
Örtüşmüyorsa, Parti Grubum, bu konuda ne yapacak?
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Anlatacağım diğer konu, bir özelleştirme hikayesi.
Hikaye bana intikal ettiğinde; kafamda çok ciddî soru işaretleri oluştu. Ve bir araştırma yaptım. Elde ettiğim sonuçları, şimdi
sizinle paylaşacağım.
Ancak, sizinle paylaşmadan önce ne yaptım, onu arz edeyim.
Önce, Sayın Başbakan’a çok kapsamlı bir rapor hazırladım. Ne yazık ki; yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen, hiçbir geri
dönüş alamadım. Ne Başbakanlık danışmanlarından, ne de ilgili
Bakanlıktan.
Daha sonra bu dosyayı, bir Genel Başkan Yardımcımız’a
takdim ettim. Aradan üç ay geçti. Sonradan öğrendim ki; dosya
Genel Merkez’de kaybolmuş.
En sonunda; kafamda beliren şüpheleri, ilgili Sayın Bakana, soru önergesi olarak sundum. Ama bugüne kadar, ondan da
cevap alamadım.
Hikaye şu:
Gemlik Gübre Sanayi AŞ, 2003 yılı sonunda, özelleştirmeye çıkarılıyor.
Ancak, diğer gübre şirketleri özelleştirmesinden farklı
olarak, yekpare bir, uygulama yapılıyor. Oysa, yekpare özelleştirme yapılmaması için, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nun
tavsiyeleri ve bu konuda raporları var.
Gemlik Gübre AŞ’nin, 4 ayrı komponenti var.
Birincisi; 928.785 metrekarelik arsa ve üzerinde bulunan, 154
adet lojman-cami-okul-market-spor alanları ve sosyal kompleksler.
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Burada, arazinin değeri; metrekare başına 120 dolar. Çünkü
serbest bölgeye sınır ve çok kıymetli. Arazinin mülk değerinin, bugün için 120 milyon dolar civarında olduğu söyleniyor.
İkincisi; Amonyak işletmesi. Bazı gerekçelerle çalıştırılmıyor. Kuruluş maliyeti 370 milyon dolar.
Üçüncüsü; Liman. Buraya, 40 bin tonluk gemiler yanaşabiliyor. 300 metre, rıhtım uzunluğuna sahip. Bugünkü yapım maliyetinin, 45 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.
Dördüncüsü ise, özelleşecek gübre fabrikası.
Raporun detaylarına girmiyorum.
2003 yılı, aslında kârlı olmakla birlikte, bazı manipülasyonlarla zararda gösteriliyor ve bu mantıkla özelleştirme başlıyor.
Son teklif verme süresinden, 3 gün önce alınan bir kararla,
sermaye arttırımına gidiliyor ve 19.422 trilyon lira, TÜGSAŞ tarafından, şirkete taahhüt ediliyor. Yani şirket devletten alacaklı oluyor.
Yine şirket stoklarında, o günkü piyasa değeri, 23.2 trilyon
olan, hammadde var.
Samsun, İstanbul ve Gemlik Gübre fabrikaları, art arda özelleştirmeye çıkarılıyor.
Türkiye’de, bu ihalelere girecek, sınırlı sayıda firma var.
Hepsi, yakın tarihlerde özelleşeceği için, bir anlamda rekabet
ortamı oluşmuyor ve Gemlik Gübre, kömür işiyle uğraşan bir firmada kalıyor.
Ne kadara biliyor musunuz?
83.1 milyon dolara.
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% 20 peşin, gerisi 5 yıl vadeyle.
Bu süreçle ilgili, benim kafamda, yüzlerce soru işareti var.
Raporu okuyanlar, eminim aynı sorular, ya da sorunlarla karşılaşacaklar.
Diyelim ki; benim ortaya koyduğum bilgilerin hepsi yanlış ya
da; hepsinin, mâkul ve mantıklı bir îzahı var.
Peki bunları bilmek, bizim hakkımız değil mi?
Ben, bu konuda aydınlanmaz, ya da, tatmin olmazsam, başkalarını nasıl ikna edebilirim?
Bir milletvekili, bunların îzahı için ne yapmalı?
Ben bunun cevabını arıyorum.
Araştırmamak, duymamak, bilmemek, görmemek bir yol
olabilir.
Sayın Başbakan’a, Genel Başkan Yardımcısı’na ya da Bakan’a
sormak, bir başka yol olabilir.
Ben ikinci yolu denedim.
Ama ne yazık ki tatmin edici bir bilgiye, ulaşamadım.
Değerli arkadaşlarım,
Bugünün Türkiye’si ile ilgili;
Îzah edilmesini arzu ettiğim ve yanıt aradığım…
Ya da ikna olmam gereken,
O kadar çok konu var ki;
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Birkaçını sıralayacağım izninizle;
Ekim ayında, ihracatın % 9, ithalatınsa % 22.3 arttığı ifade
ediliyor.
Asıl önemli olan, tüketim mallarındaki ithalatta bu ay, %
34.9’luk bir artış görülmesi.
Tahminlere göre, yılsonu itibarıyla dış ticaret açığımız, 45
milyar doları bulacak.
Peki, artan bu dış ticaret açığı, kontrollü mü kontrolsüz
mü? Bunu bilmek istiyoruz.
Bakınız, pırlanta ve değerli taş gibi, bazı lüks tüketim
mallarında, gümrüklerin, sıfıra indirildiği söyleniyor.
Geçen yıl, ne kadar değerli taş ithal edildi?
Bunları, kim bu ülkeye soktu?
Değerli taşları, gümrüksüz ithal eden kişilerle, BOTAŞ’ın, doğalgaz kontrat devri ihalelerini alanların, ne gibi bir benzerlik,
ya da ortaklıkları var?
Sayın Tüzmen’den ve Sayın Güler’den, bunların cevabını
istiyoruz.
Tabiî, gümrüksüz değerli taş ithalatının, carî açıkta ne kadar
pay sahibi olduğunu da Sayın Şener’den öğrenmek istiyoruz.
Bir başka konu.
Türkiye’de halen, elektrikte kayıp-kaçak oranı, %20.
AB’de ise, bu oran, %7.
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İller arasında ise, ciddî farklar var.
Bazı illerimizde kayıp-kaçak oranı % 80’lerdeyken, örneğin
Balıkesir’de; % 10’lar civarında.
Ama benim ilimde, geçen hafta; küçük elektrik borçları nedeniyle, onlarca köyün şalterleri indirildi. Köylüler, kuyulardan,
derelerden su taşımak mecburiyetinde kalıyorlar.
Bununla ilgili Sayın Güler, ne planlıyor? Bilmek istiyorum.
Yaptığım bir hesabı arz edeyim size;
Elektriğin % 40’ını meskenler, % 60’ını ise, sanayi kullanıyor.
Türk iş dünyası; yılda toplam 75 milyar KW saat, elektrik
kullanıyor.
1 KW saatin bedeli, 9.4 cent.
AB ülkelerinin sanayicisi ise, 1 KW saat için, 6 cent ödüyor.
Tabiatıyla, Türk müteşebbisi, Batılı rakipleriyle, bu koşullar
altında, rekabet şansı bulamıyor.
Kayıp kaçak oranı, % 10 a düşse, 1 milyar dolar, tasarruf
etmiş oluruz.
Bunu, sanayicimize tahsis etsek, 1 KW saatin bedeli, 8 cente
düşer. Bu da çok ciddî bir avantajdır.
Bunu yapmak içinse, TEDAŞ’ın özelleştirilmesi şart.
Ben şimdi merak ediyorum,
Telekom özelleştirmesi için, bu kadar hararetle çalışan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TEDAŞ için, üç yılda, neden rasyonel
bir özelleştirme yapamadı?
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Bunları sorgulamak ve cevaplarını aramak, bizim hakkımız
değil mi?
Başka bir ekstrem örnek.
Bugüne kadar, sahte ürün üreten ve satanlar için, 360’a yakın
dava açılmış. Ancak bu davalardan henüz bir sonuç alınamamış.
Tahminlere göre ise, devletin, sahte ürünler nedeniyle, bir yılda kaybettiği vergi geliri, 4 milyar dolar.
Peki ne yaptık bugüne kadar? Sayın Ali COŞKUN’un görüşlerini merak ediyorum ve bilmek istiyorum.
Başka bir örnek.
SSK’nın, ilaç giderlerinde, % 43.9 artış olduğu ifade ediliyor.
Sayın Başesgioğlu, geçenlerde; «Serbest eczanelerden ilaç
teminine ilişkin uygulamanın, maliyeti yükselttiğini» söyledi.
Öğrenmek istiyorum, bu maliyet artışı devam ederse, iş
nereye varır?
Balıkesir’de, hastanelerin trilyonlarca liralık, alacağı var.
Yakıt parasını ödeyemeyen hastaneler var?
Hükûmetimiz’in, bu konudaki tedbirleri neler?
Bilmek istiyorum.
Bir başka tartışma, CIA uçakları.
Bu konuda, AB parlamentolarında kıyamet kopuyor.
Türkiye’den, şu ana kadar iki uçağın geçtiği söylendi. Ama
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önümüzdeki günlerde, başka seferlerin de olduğu gündeme
düşerse, şaşmamak gerek.
Bu uçaklar, kaç kez Türkiye üzerinden uçtu?
Kimleri sorguladı?
Kimleri aldı götürdü?
Bunu, hangi hukuka, ya da, hangi kurala göre yaptı?
Ben ABD’ye girerken, her tarafımdan fotoğrafımı çekenler,
parmak izlerimi alanlar, benim ülkeme, nasıl elini kolunu sallayarak giriyor?
Bu tartışmaları illa, Batı basınından mı izlemek zorundayız?
Benim, her Sayın Bakan’a yönelteceğim, yüzlerce sorum ya
da sorunum var.
Eminim; bu salonda bulunan, çok değerli arkadaşlarımın
da kafalarında pek çok istifham var.
Peki; bunları tüm şeffaflığı ile tartışmak, bizim hakkımız
ya da, sorumluluğumuz değil mi?
Değerli arkadaşlar,
Üretilen politikaları, halka anlatabilmek ve savunabilmek
için, bizlerin, yeterince bilmesi ve değerlendirmesi gerekir.
Hatta mümkünse, katkı sağlaması, ya da, en azından katılması gerekir.
Bölücü başı, cezaevinden tartışmalara katılıyor, ben katılamıyorum. Olabilir mi böyle bir şey?
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«Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını, anayasal üst kimlik olarak kabul ediyoruz. Alt kültürel kimliklerinin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz.»
Bu ifadeler; bölücü başına ait, son görüşme tutanaklarından
bir alıntı.
Türkiye gündemine oturmuş, alt kimlik-üst kimlik tartışmalarını, anayasal vatandaşlık kavramlarını, biz neden bu platformlarda konuşamıyoruz?
Korkut ÖZAL’ın, râbıtalarıyla, gündem tayin ettiği bir ülkede;
meseleleri tartışmaktan korkar hale gelmişiz.
Değerli Arkadaşlar,
Bizler, kurşun asker değiliz.
El kaldırıp indirme makinesi de, değiliz.
Münâdî, hiç değiliz.
Hepimiz;
Kendi bölgelerinden süzülerek gelen,
Kendine özgü donanımları, birikimleri olan,
Hayat tecrübesi, algısı ve görüşleri olan, milletvekilleriyiz.
Elbette, Parti programı, ilkeleri, kuralları ve teâmülleri
çerçevesinde hareket ederiz ve etmek mecburiyetindeyiz.
Ama aynı zamanda, kafamızda oluşan, soru işaretlerine,
meraklara, ya da endişelere de, cevap bulmak durumundayız.
Önce, kendimiz ikna olmak mecburiyetindeyiz.
449

Büyük Türkiye İçin

Eğer biz;
Tatmin olmaz,
Mutlu olmaz,
Umudumuzu ve heyecanımızı, muhafaza edemezsek,
topluma, kamuoyuna, sağlıklı mesajlar veremeyiz.
Meseleleri bugün,
Tüm açıklığı ile
Tüm boyutları ve ayrıntıları ile tartışamazsak, kendimize,
partimize ve ülkemize, haksızlık yapmış oluruz.
Paylaşmazsak, dertleşmezsek, konuşmazsak, aydınlanmaz ve aydınlatmazsak, siyasal süreçte, sağlıksız mekanizmaların devreye girmesinin, önünü açarız.
Söyleme kanallarını açık tutmazsak, söylenme kanalları,
devreye girer.
Bunun da arkası, homurdanma ve huzursuzluktur.
Bunun da tasvip edilen bir süreç olmadığı, hepimizin malumudur.
Bugüne kadar 93 Grup Toplantısı yapıldı. 170 milletvekili
arkadaşımız konuşma yaptı.
Oysa, daha fazla konuşmak ve üretmek için, zemin oluşturmak mecburiyetindeyiz.
• Belki; daha fazla Grup Toplantısı yapmalı ve tartışmalıyız.
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• Belki de, özel gündemlerle sık sık bir araya gelmeli, özel
Grup Toplantıları yapmalıyız.
• Ya da, Parti içinde oluşturulacak, küçük çalışma veya fikir
grupları ile, politikalar üretmeli ve bazı meseleleri sorgulamalıyız.
Sözlerimi noktalarken, hepinizi tekrar muhabbetle selamlıyorum.
Parti Grubuma ve beni sabırla dinleyen tüm arkadaşlarıma
da, şükranlarımı arz ediyorum.
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AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ
OP. DR. TURHAN ÇÖMEZ’İN
08.12.2005 TARİHİNDE YAPTIĞI
BASIN TOPLANTISI
Saygıdeğer Basın Mensupları,
Bizler, halkın gündemini, yasama ve yürütme organlarının
gündemine taşımak için, siyasete girdik.
Ve siyaseti hep, topluma bir hizmet aracı olarak kabul ettik.
Toplumun taleplerini almak, ülke gerçeklerine göre şekillendirerek, uygulanabilir hale getirmek ve sonuç alıcı yöntemler
geliştirmek, bizim temel sorumluluğumuzdur.
Değerli Basın Mensupları,
İki gün önce, AK PARTİ Grup Toplantısının basına kapalı bölümünde, ortaya koyduğum görüşler, kamuoyunda geniş yankı
buldu ve farklı yorumlara neden oldu.
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Şüphesiz ki, görüşlerime katılanlar olduğu gibi, katılmayanlar ve eleştirenler de olmuştur.
Ancak, unutulmamalıdır ki; bireyin ve azınlık görüş sahiplerinin, hukuklarının korunması, yarışma ve paylaşma haklarının teminat altına alınması, demokrasilerde vazgeçilmez koşuldur.
AK PARTİ, kuruluş ilkelerindeki doğası gereği, benim, düşünce
ve anlayış tarzıma, olgunlukla yaklaşmış, değerlendirme ve önemseme yolunu tercih etmiştir.
Bu, Türk demokrasisi adına bir kazanımdır.
AK PARTİ’nin, iletişim kanallarını daima açık tutmak konusunda, göstermiş olduğu kararlı tavrı ve tüm görüşlerin özgürce
tartışılabilmesi için, oluşturduğu demokratik platformlar, kendine
olan güvenini ve demokrasiye olan saygısını göstermektedir.
Bu yaklaşım tarzını, siyasetçinin ve siyaset kurumun, 3 Kasım
öncesi büyük ölçüde yitirdiği saygınlığını, yeniden kazanması için,
gerek şartlardan, biri olarak kabul ediyorum.
Siyasal partiler, demokrasinin, çekirdek kurumlarından,
biridir.
Partilerin iç yapılarının demokratikleşmesi, şeffaflaşması, sistemin sağlıklı işlemesi açısından zorunludur.
Bu bakımdan, bugüne kadar konuşan tüm milletvekillerinin
görüşlerini, saygıyla karşılayan AK PARTİ’nin, bu zeminleri hazırlama cesaretini gösteremeyen diğer Partilere örnek olması gerekir.
Sayın Başbakanımız’ın, ilk günden beri, parti içi demokrasiyi
vazgeçilmez esas olarak kabul etmesi, demokrasinin tüm kurum
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ve kurallarının işler hale gelebilmesi için ortaya koyduğu çaba, bizlerin, görüşlerini savunabilmesi için, cesaret vesilesi olmuştur.
Bizler, konuşmak, üretmek, katılmak ve denetlemek için
buradayız.
Bunları; gereği gibi yapamazsak, yönetememe sorunu ile
karşı karşıya kalırız ki, bu, Türk demokrasisi adına arzu edilen bir
durum değildir.
Millet adına siyaset yapan bizler, kimsenin şüphesi olmasın
ki, her platformda, inandığımız doğruları yüksek sesle savunduk
ve bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz.
Türkiye artık; iki dudak arasına sıkıştırılmış demokrasi anlayışını terk etmiştir.
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BU MEKTUP GENÇLERE
Yarın 19 Mayıs. Anlam dolu bir gün. Çok şey yazılacak, söylenecek. Bense, yarınlarımızın umudu gençlere mektup yazmak
istedim. Ve küçücük bir Anadolu köyünde başlayan sıra dışı bir
yaşam öyküsünden süzülen mütevazı tecrübeleri onlarla paylaşmak istedim bugün.
Genç arkadaşlarım,
Yüreğinizden sevgiyi hiç eksik etmeyin. Kendinizi sevin. Ailenizi, işinizi, doğayı her şeyi sevin. En önemlisi, Türkiye’yi çok sevin.
Dostlarınızın kıymetini bilin. Dünyanın sizin etrafınızda
döndüğü yanılgısına asla kapılmayın ve herkesin duygularına anlayış gösterin.
Şartlar ne olursa olsun, metanetinizi kaybetmeyin. Daima
güleryüzü ve tatlı dili tercih edin.
Yanlışlarınızı duymaktan korkmayın ve bunları düzeltecek
cesarete sahip olun. Sizi öven değil, size yanlışlarınızı söyleyen
dostlar arayın. Eleştirilmek başarıyı getirir, bundan mutlu olun.
Size yanlış yolu hedef gösterenleri, vakit geçirmeden terk edin.
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Asla aç gözlü olmayın ve Allah’a şükretmesini bilin. Ancak bu
duygu, sizi şans ya da kaderin peşinden koşmaya değil, daha fazla
çalışmaya yöneltsin. Şans sadece onu kullanmayı bilenler için vardır.
Gönül dünyanızı zenginleştirin. Bu dünyası zengin olmayanlar, maddî zenginliklerin farkına varamazlar.
Size yapılan kötülükleri hafızanızda saklı tutmayın. Bu gereksiz yere sizi rahatsız eder. Yapılan iyilikleri ise unutmayın ve
mutlaka karşılık verin.
Hiçbir işi kenarından tutmayın. Yapacağınız işi asla küçümsemeyin, sevin ve gurur duyun. Hangi işi yapacaksanız onu iyi bilenlerle yapın.
Kıskançlık insanı tahrip eder ve hata yaptırır. İmrenin ve başarıya saygı duyun. Özenin ama asla kıskanmayın.
Bölüşmeyi, paylaşmayı bilin. Bu çok kutsal bir davranıştır.
Hayatınızda öğrenilen anlar olacaktır. Bunların maliyeti yüksek de olabilir. Kıymetini bilin ve öğrendiklerinizi asla unutmayın.
Daima güvenilir olun. Dünyadaki en önemli kredinin güven
olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Başarının bir bütün olduğunu
bilin ve gerçek başarı için, isminizi temiz tutmak zorunda olduğunuzu unutmayın.
Cesur olun. Risk almaktan korkmayın. Risk almazsanız neler
yapabileceğinizi asla fark edemezsiniz. Peşinden koşacak cesaretiniz varsa, hayalleriniz mutlaka gerçekleşecektir.
En güzel savaş, insanın kendi öz varlığına, tutku ve ihtiraslarına karşı verdiği savaştır. Yaşam boyu sürecek olan bu savaşta
kazanan taraf siz olun.
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Doğruları yüksek sesle savunun. İyi ve güzel olan her şeye destek
olun. Kötü olan hiçbir şeye ilgisiz kalmayın ve engel olun.
Bilgili olun ve bilgiyi arayın. Değişime, gelişime ve yeniliklere açık
olun. Önyargılı olmayın. Farklı şeyler düşünmesini ve üretmesini bilin.
Bunun için çaba harcarsanız yeteneklerinizin geliştiğini göreceksiniz.
Hedefinizi iyi belirleyin ve lüzumsuz şeylerle asla vakit kaybetmeyin.
Takım ruhu ile çalışmayı öğrenin. Yalnız çok şey yapabilirsiniz
ama doğru bir takımla her şeyi yaparsınız.
Başkalarından medet ummayın. En büyük güç sizsiniz. Kendinize güvenin ama kimseden üstün görmeyin. Başarınızdan dolayı, sizi
uçurmak isteyenlere prim vermeyin. Neyi başarırsanız başarın, ayaklarınız daima yere bassın. Aslolan, başarıyı sürdürmektir.
Yaptığınız iyi şeyler için başkalarından takdir ve taltif beklemeyin. Unutmayın ki, takdir bekleyenler, mutluluğunu, başkalarının eline teslim ederler.
Kısa yoldan başarıya talip olmayın. Çıkar için önünüze konmuş
fırsatlara, dönüp bakmayın. Haksız kazançtan, uzak durun, her konuda herkese karşı âdil olun.
Fikirlerinizden ve değer yargılarınızdan, ödün vermeyin. Unutmayın; etrafınızdakiler, size önce bu özelliklerinizle değer verir ve güvenir.
Sorun üreten değil, çözüm üreten olun. Etrafınıza, daima huzur
verin. Hoşgörünüzü elden bırakmayın ve her zaman uzlaşma kültürü
ile hareket edin. Tüm ilişkilerinizde daima seviyeli olun.
Motive olmasını ve motive etmesini bilin. İnanmayı ve inandırmayı bilin. Konuşmayı bilin ama dinlemeyi iyi öğrenin.
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En büyük rakibiniz kendiniz olsun. Başkalarıyla uğraşmayın.
Başarılarınızı onların başarısızlığı üzerine bina etmeyin. Daima
kendiniz olun ve kendiniz gibi davranın.
Hayatın emanet olduğunu ve her şeyin bir karşılığının olduğunu unutmayın ve dopdolu yaşayın.
Gençler,
Türkiye’nin yarınlarına siz hükmedeceksiniz. Ona göre hazırlanın. Bu ülkenin ne kadar zor şartlar altında kurulduğunu, Atatürk ve silah arkadaşlarının bu anlamlı günü size hediye etmek
için ne büyük mücadeleler verdiğini unutmayın.
Ve siz de, gelecek kuşaklara, güzel bir ülke teslim etme idealinizden hiçbir zaman ödün vermeyin.
SİZE GÜVENİYORUM.
Akşam Gazetesi 18.05.2005
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KARANLIK YARINLAR…
Türkiye’de elektrik üretiminde doğalgazın payı % 43.
Bu oran, Rusya’da % 45, ABD’de % 17, Fransa’da ise % 3.
Yıllık doğalgaz tüketimimiz 32 milyar metreküp. 2020 yılında ise tahminlere göre, tüketim 80 milyar metreküpe çıkacak.
Yani tamamıyla dışa bağımlı hale geleceğiz.
• Su kaynaklarımızın % 65’ini kullanamıyoruz.
• Linyit kaynaklarımızın % 60’ını kullanamıyoruz. (Bilinen
10.6 milyar ton kömür rezervimiz var. Bu kapasite ile dünyada 12.
sıradayız. Dünya elektrik üretiminde, kömürün yeri ortalama % 40.
Bu rakam Çin’de % 76, Avustralya’da % 77. Türkiye’de ise % 23)
•500.000 konutu ısıtacak kadar jeotermal enerji kaynağına
sahibiz. Şu an tükettiğimiz elektriğin iki katını karşılayacak kadar
rüzgâr enerjisi potansiyeline sahibiz. Günlük 7.2 saat ortalama
güneş süresi ile de önemli bir potansiyele sahibiz. Ancak, toplam
175 milyar kilovat saatlik (KWH) elektrik üretimi içinde, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiğimiz miktar, sadece 0.2
milyar KWH.
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Elde bu kadar önemli imkanlar varken, yıllardır uygulanan sömürü düzeni ile geleceğimiz ipotek altına alınmış.
•••
Enerji açığı, geleceğin sorunu.
Bunu gören devletler, elli yıllık, yüz yıllık projeksiyonlar yapıyorlar.
Ya yeni enerji alanlarına sahip olmak, ya da enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için çaba harcıyorlar.
İtalyanlar, Kazakistan’da enerji alanları kiralamak için uğraşıyorlar. Çin, Sudan ve Nijerya’daki petrol alanlarını kapattı.
Enerji sırlarını ve stratejilerini transfer eden, enerji casusları yetiştirilmeye başlandı.
Bir yandan petrole alternatif enerjilerin geliştirilmesi için
çaba harcanırken, öte yandan enerji tasarrufu bilincinin yaygınlaşması için uğraşılıyor.
•••
Türkiye’de elektriği, EÜAŞ, Yap İşlet ya da Yap İşlet Devret
Modeli’yle çalışan (alım garantili) santraller ve otoprodüktörler (kendi faaliyet alanlarının enerji ihtiyacını karşılamak üzere
üretim tesisi kurup elektrik üreten tüzel kişiler) karşılıyor.
Otoprodüktörler, devletle yaptıkları anlaşma gereği, ithal edilen doğalgazdan elektrik üretiyorlar ve kendi fabrikalarında kullanıyorlar. Artan elektriği ise, yine devlete satıyorlar.
Enerji Bakanlığı, geçmiş hükûmetler döneminde yapılan doğalgaz anlaşmalarında tadilata giderek, Gazprom Şirketi ile 2004
yılında yeni bir anlaşma yaptı.
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1000 metreküpü 160 dolar civarında olan doğalgaz fiyatında,
yaklaşık 30 dolarlık bir indirime gidildi. Buna paralel, doğalgaz fiyatları petrol fiyatlarına endekslendi. (Bu arada, Rusya,
Belerus’a 47 dolardan, Ermenistan’a 54 dolardan gaz veriyor.)
Petrol fiyatlarında öngörülemeyen artışla (varil fiyatı 25
dolardan 75 dolara çıktı) yaklaşık 160 dolar olan doğalgaz fiyatı,
293 dolara yükseldi. (Yukarıda enerji casuslarından ve uluslararası politikalardan özellikle bahsettim.)
Bu koşullar altında, özel sektörün elektrik üretim maliyetleri çok yükseldi. Otoprodüktörlerin fazladan ürettikleri ve devlete sattıkları elektriğin fiyatında bir artış olmayınca da (doğalgaz,
son 1.5 yılda % 60 zam gördüğü halde elektrik fiyatlarına zam
yapılmadı) sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Önce, düşük elektrik
fiyatı nedeniyle saat 22:00’den sonra, şalter indirmeye başladılar.
(Bu arada, ucuz saatte devletten elektrik çekip, yüksek fiyat saatinde satış yapanlar olduğu da iddia ediliyor.) Bu da yeterli olmayınca üretimlerini tamamen kıstılar ve TEDAŞ’tan elektrik çekmeye
başladılar. Yani al ya da öde anlaşmaları ile çok büyük paralar
kazanan sektörde işler tersine dönmüştü.
Karanlık Cumartesi’nin yaşandığı akşam, Çalık Grubu’na
devredilen Bursagaz’da arıza çıktı. Arızadan birkaç dakika sonra
otoprodüktörler yine şalterlerini indirdiler. Bakanlık bizzat devreye girerek, arızanın giderilmesine kadar üretim yapmalarını talep
etse de kimseye dinletemedi. Talep tamamen devletin enterkonnekte sistemine kaldı.
Öyle bir noktaya gelindi ki, hatlar bu çekimi kaldıramaz
hale geldi ve sistem çöktü. İşte, birkaç gün önce yaşanan, Marmara ve Ege Bölgesi’ni teslim alan karanlık, bu tablonun sonucuydu. Ve ortada, reel bir arıza yoktu.
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Türkiye dünyada elektriği en pahalı kullanan ülkeler arasında. KWH ücreti yaklaşık 10 cent.
Bu fiyat Norveç’te 4, ABD’de 5, Yunanistan’da ise 6 cent.
Bu koşullar altında, sanayicimiz, rekabet şansını büyük ölçüde yitiriyor.
•••
Peki ne yapmalı?
• Enerji politikalarını belirleyen kurumlar arasında (Enerji
Bakanlığı ve EPDK) uyum ve ortak vizyon tesis edilmeli.
• İçeride ve dışarıda yapılan enerji anlaşmalarında yapılabiliyorsa tadilatlara gidilmeli.
• Enerji tasarrufu konusunda kamusal bilinç oluşturulmalı.
• Hidrolik kaynaklar, linyit ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili stratejik avantajlar iyi değerlendirilmeli ve uzun
vâdeli politikalar oluşturulmalı.
• Linyit ve hidrolik kaynaklı enerji üretim tesisleri için yatırım ortamları iyileştirilmeli ve özgün projeler üretilmeli.
• Doğalgaz ve petrol rezervlerini aramak için Türkiye’ye
özgü modeller ortaya konmalı.
• Biyoenerjiye önem verilmeli, desteklenmeli.
• Ortalama % 21’i bulan kayıp ve kaçağın önüne geçilmeli.
Bunun için TEDAŞ rasyonel bir şekilde özelleştirilmeli.
•••
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Enerji geleceğin sorunu.
Bu gerçeği göremeyen ve buna göre pozisyon alamayan
devletler, hem siyasal, hem diplomatik hem de ekonomik olarak geleceklerini ipotek altına alırlar.
Rusya özellikle enerjide oluşturduğu vizyon ile, borçlarını kapattı ve geleceği yakaladı.
Türkiye’nin 2001 yılında 113.6 milyar dolar olan toplam dış
borç stoku, 2005’te 170.1 milyar dolara ulaştı.
Peki biz bunu nasıl kapatacağız.
Sömürü düzeni enerji politikaları ile mi?
Bugün, hemen, akılcı ve uzun vâdeli tedbirler alamazsak, karabasan gibi üzerimize çökecek karanlıktan bizi kimse
kurtaramaz.
Kendimizi kandırmayalım…
www.spothaber.com 04.07.2006
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ORTADOĞU NEREYE?
Dört günlük İsrail-Filistin gezimden edindiğim izlenimleri
sizlerle paylaşıyorum.
Binlerce yıl, semavî dinlere, medeniyetlere ve kaoslara ev sahipliği yapmış bu coğrafyaya dair öngörülerim ne yazık ki iç açıcı değil.
Olayların İsrail ve Filistin cephesinden görünüşü çok farklı.
Oysa bana göre gerçek tamamen farklı.
Umarım haklı çıkmam.
•••
İsrailli yetkililer, İsrail’in önceliğinin ulusal güvenlikleri olduğunu her fırsatta vurguluyorlar. Gazze bölgesinden son zamanlarda, çok sayıda Kassam Füzesi’nin atıldığını, halkın bu nedenle
endişe içinde olduğunu, dünyanın ise buna seyirci kaldığını ifade
ediyorlar. Hamas’ın bir terör örgütü olduğunu, terör korkusu nedeniyle, İsrail halkının sürekli gergin ve endişeli bir hayat sürdüğünü, Türkiye’nin bölgede ağırlığının olduğunu, özellikle Suriye’ye
Hamas konusunda baskı yapması gerektiğini söylüyorlar.
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Kassam Füzeleri, Hamas yapımı. İsrail topraklarına sık sık
ateşleniyor. Bu füzeler fazla güçlü olmasalar da, Gazze Şeridi’ne
yakın yaşayan İsrailliler üzerinde ciddî psikolojik baskı oluşturuyor. Hamas, Kassam teknolojisini 2000 yılında İkinci İntifada başladığında geliştirdi. Füzelere örgütün silahlı kolu İzzeddin el Kasım Tugayları’na atfen Kassam adı verildi. Amaç İsrail ordusunun
operasyon ve suikastlerine, İsrailli sivilleri hedef alarak misilleme
yapmaktı. Kassam Füzeleri son derece basit bir yöntemle îmal ediliyor: İki metre uzunluğundaki bir metal borunun içine patlayıcı
dolduruluyor. Verdikleri hasar asla büyük olmuyor ancak bazen
insanları yaralayabiliyorlar. İsrail ordusunun verdiği rakamlara
göre Kassam Füzeleri Haziran 2004 ile Mart 2006 tarihleri arasında sekiz kişinin ölümüne yol açtı. Yapımı ve atılması çok kolay
olan bu füzeler, hedeflerini de kısa süre içinde buluyor. Dolayısıyla
da İsrail askerleri harekete geçene dek militanlar genelde kaçmış
oluyor. İsraillilerin verdiği bilgiye göre Mayıs’ta 100 füze fırlatıldı.
Haziran ayında bu sayı daha da fazla oldu.
Bugüne dek füzelerin başlıca hedefi, Necef Çölü’ndeki küçük
ve yoksul Sderot kasabasıydı. Çünkü füzenin ulaşabildiği en büyük
yerleşim birimi burasıydı. Sderot’un dış mahallelerinden bazıları,
Filistin’in Beyt Hanun kasabasının dış mahallelerine sadece bir kilometre uzaklıkta. Atılan füzeler genelde 3 km. menzilli Kassam 1,
ya da 9 km. menzilli Kassam 2 cinsi oluyor.
Filistin’li yetkililer ise, İsrail’in Filistin’i tamamen boşaltmak istediğini, iddia ettikleri barışın, Filistinli’nin yaşamadığı bir
Filistin ile gerçekleşebileceğini söylüyorlar. Ambargolarla, psikolojik baskılarla, saldırılarla, tüm Filistin topraklarını işgal etmek istediğini ifade ediyorlar. Türkiye’ye çok güvendiklerini, Türkiye’nin
İsrail ve Batılı ülkelere baskı yapması gerektiğini ve Filistin’de yaşanan dramlarla ilgili dünyada kamuoyu oluşturması gerektiğini
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düşünüyorlar. Türkiye’den asıl beklenen, psikolojik destek, moral
desteği ve kamuoyu desteği.
Filistin’de hayat çok zor. Birbiriyle irtibatları kopartılmış
bu topraklar, gerçek bir açık hava hapishanesine dönmüş durumda. Bir önceki yönetimin yolsuzluklara bulaştığı iddiaları
halkı Hamas’a yöneltmiş. Ancak, Hamas iktidarı gerekçe gösterilerek yapılan ambargolardan, halk oldukça muzdarip. Son beş
aydır memurlar maaş alamıyor. (Filistin halkının % 30’u demek.)
Dünyadan gelen yardımların kesilmesi, banka havalelerine blokaj
uygulanması, İsrail’den alınması gereken vergilerin tahsil edilememesi, Filistin ekonomisini iflasın eşiğine getirmiş. Dışarıdan nakdî yardım yapılmasına izin verilmiyor. Aynî yardımların girişinde
ise çok büyük problemler var. Kızılay’ın (Bakanlar Kurulu Kararı
ile) yapacağı yardımların (10 bin tonluk un) Filistin’e girişi ile ilgili
bürokratik sorunlar (engeller) uzun sürede aşılamadı.
Gazze sınırı kapalı. Yardım malzemelerinin girememesi, burada yaşayanların hayatını ciddî mânâda riske ediyor. Gazze’de bulunan elektrik santralleri İsrail uçaklarınca bombalanmış. Bölgeye
elektrik verilemiyor. Hastanelerde hizmetler neredeyse durmuş.
Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu ifade edildi. Yaralıların sınırdan
geçişine izin verilmediği ve tedavilerinin gerçekleşemediği bildirildi. Gazze’ye insanî yardımların yapılamaması, yaralıların geçişine
izin verilmemesi, elektrik santrallerinin onarılamaması halinde,
kitlesel ölümlerin başlayacağı endişesi yansıtıldı.
Batı Şeria’da ise durum sakin. Ancak, psikolojik baskı artarak
devam ediyor. Ramallah ve Nablus’taki hastanelerde sağlık hizmeti çok güç koşullarda verilebiliyor. Pek çok ilaç temin edilemiyor,
tahliller yapılamıyor. Hastaneler oksijen ihtiyaçlarını dahî zor karşılıyorlar. Kontrol noktalarından günün belli saatlerinden sonra
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geçiş yasak. Gün içinde ise, bu noktalardan geçen halk saatlerce
bekletiliyor. Sivillerin yanı sıra, hastalara, sağlık çalışanlarına ve
hatta milletvekili ve bakanlara da aynı muamele yapılıyor. Doğum
oranı çok yüksek olduğu için, bekleme noktaları, hamile bayanlar
için ciddî sorunlar oluşturuyor. Pek çok kadının kontrol noktalarında doğum yaptığı ve bunun için gezici sağlık aracına ihtiyaç
duydukları söylendi. Görüştüğüm sağlık personeli, geçişlerdeki
sıkıntılar nedeniyle, evlerine gitmediklerini, hastanelerde kaldıklarını ve beş aydır maaş alamadıklarını ifade etti. Uzman hekim
ihtiyaçları çok fazla.
Bu tespitler ışığında, İsrail hükûmetine Türkiye’nin net bazı
talepleri iletmesi uygun olabilir;
• Gazze giriş çıkışlarının açılması, yardımların geçişine izin
verilmesi, yaralıların ve diğer sivil halkın güvenli bir şekilde geçişlerinin temin edilmesi.
• Kaçırılan Filistinli doktorların iadesi, tutuklanan milletvekili ve bakanların serbest bırakılması.
• Kontrol noktalarında, geçişlere engel olunmaması, (Bu noktalara uluslararası gözlemcilerin ya da TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Milletvekillerinin gözlemci olarak gitmelerinin ve
rapor hazırlamalarının temini yararlı olabilir.)
• Ekonomik ambargonun kaldırılması, sınır geçişleri için uygulanan çok yüksek vergilerde indirim yapılması, para transferlerine izin verilmesi.
Türkiye’nin tarihten gelen özellikleri, bölgesel gücü ve etkinliği nedeniyle, yapabileceği çok şey var. Her iki tarafla ilgili ortaya
konacak etkin ve yapıcı politikalar için zaman giderek daralıyor.
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Bölgede artan tansiyonun, gerçek nedenlerinin iyi okunması gerekir.
1950-1990 yılları arasında dünya, iki kutuplu düzlemde,
Soğuk Savaş stratejisi üzerine oturdu. 1990’dan günümüze,
ABD’nin hegemon-biçimlendirici devlet olarak etkin ve belirgin
rolü devam etti. Analizlere göre, 2015 yılından sonra, dünya iki
merkezli bir denge (ABD-ÇİN) üzerine oturacak ve bu dengeyi
yeni güç alanları temin edecek ve sürdürecek (Latin Amerika, AB,
Japonya, Hindistan, Rusya ).
ABD’nin bu düzlemdeki pozisyonunu kaybetmemek için, son
on yıldır ortaya koyduğu politikalar-uygulamalar-çabalar gözler
önünde. Küresel terörle mücadele etmek, demokrasiyi yaygınlaştırmak ve halkları baskıcı rejimlerden kurtarmak niyetiyle sınırlarından binlerce mil ötelere taşınan ABD, deklare ettiği bu amaca
ulaşamadı. Hazar Enerji Havzası’na yakın olma ve Karadeniz’de
var olma niyeti, dünyanın yeni güç alanlarını kontrol etme isteği
daha gerçekçi bir niyet olarak görünmeye başladı.
Bugün Çin ekonomisin yıllık büyüklüğü 1.7 trilyon dolar.
Her 8.5 yılda bir Çin ikiye katlanıyor. 30 yıl aynı süreç devam
ederse, 4 kez ikiye katlanacak ve 30 trilyon doları bulacak. Çin ve
Brezilya arasındaki ticaret hacmi son 4 yılda 4 kat arttı. Son 20
yılda 600 milyar dolar yabancı sermayeyi ülkesine getirdi. Sudan
ve Nijerya’daki petrol alanlarını kapatıyor. Bir yandan petroldeki
dış bağımlılığını azaltırken, öte yandan İran, Suudi Arabistan ve
Mısır’la, petrol ve doğalgaz karşılığı uzun vâdeli silah anlaşmaları
yapıyor. Dış ticaret hacmi 1.5 trilyon dolara yaklaştı ve yıllık fazlası, 200 milyar dolar. Rusya’nın artan enerji fiyatları ve enerji arzı
ile elde ettiği avantaj, yakın bir gelecekte, alternatif güç alanı haline geleceğini işaret ediyor.
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Bu bakımdan; yaşananların ve muhtemelen yaşanacakların,
bir asker kaçırılması ile başlayan süreç olarak değil, domino taşlarının devrilmesi olarak görülmesi gerekir.
I. Dünya Savaşı’ndan sonra, İngilizler, kendi yönetim
biçimlerini Ortadoğu’ya ihraç ettiler ve krallıklar kurdular.
1990’dan sonra tek kutuplu dünyanın hegemon lideri olan
ABD de, eyaletler ve küçük parçalar oluşturmak istiyor.
Slovenya, Hırvatistan, Bosna–Hersek, Makedonya ve Kosova «Self–Determination» ilkesiyle Yugoslavya’dan koparıldılar.
İspanya’da ise başka bir örnek yaşandı. 17 özerk bölgeden biri olan
Katalonya, bağımsızlığa doğru önemli bir adım attı. Federasyona
yakın «etnik haklar» elde etti. Endelüsiya ve Bask bölgeleri de «genişletilmiş özerklik» taleplerini artırmaya başladılar.
Gürcistan (Gürcistan’dan ayrılmak isteyen Osetya ve Abhazya önemini koruyor) Ukrayna ve Kırgızistan’da yapılmak istenen
renkli devrimler ise, ABD ile Rusya arasında bir güç gösterisi haline geldi. Burada gerçek amacın Karadeniz hâkimiyeti olduğu çok
geçmeden ortaya çıktı.
Ukrayna ve Gürcistan’da yaşanan renkli devrimler, Bulgaristan ve Romanya’nın NATO’ya üyelikleri ardından, Karadeniz kıyılarının büyük bir kısmı Batı’nın kontrolüne geçti ve Türkiye’nin tek
NATO ülkesi kıyı devleti olma özelliği sona erdi. ABD, Karadeniz’de
hâkimiyet kurmakla, Rusya’nın hassas karnına hükmetmeyi, Hazar Havzası’ndaki petrol ve doğalgazı Avrupa’ya ulaştıran DoğuBatı enerji koridorunu kontrol altında tutmayı, Avrupa’da giderek
daha pahalı hale gelen üslerini doğuya kaydırmayı, buraya konuşlanacak deniz kuvvetleri ile, uzun menzilli füzeler sayesinde
Ortadoğu’da daha etkin olabilmeyi ve böylece Genişletilmiş Karadeniz Politikası’nı amaçlıyor.
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Genişletilmiş Ortadoğu Projesi ile Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’ya demokrasi getirme niyetlerinin, şimdilik iyi bir temenni
ya da hayal olduğu ortaya çıktı. Irak’a demokrasi getirmeyi vaad
eden ABD, arkasında on binlerce ölü, kan ve gözyaşı bıraktı. Süreçte tetiklenen ayrışma, çok geçmeden geri dönüşsüz bir hal aldı.
Artık tek parça Irak’tan söz etmek mümkün değil.
Asıl önemsenmesi gereken ise, Armed Forces Journal’da anlatıldığı gibi, Türkiye’yi de içine alan geniş bir coğrafyada, kan
bağına dayalı sınırların tartışılması. I. Dünya Savaşı’ndan sonra çizilen sınırların, artık işlevsiz olduğu, âdil olmadığı ve sorun
oluşturduğunun gündeme getirilmesi.
• Suudî Arabistan’ın kıyı şeridindeki petrol yataklarının bölgede yaşayan Şiî Arapların kontrolüne verilmesi, diğer taraftan
güneydoğu bölgesinin, Yemen’e geçmesi, Riyad civarındaki geri
kalan parçanın, Suudî Hanedanına bırakılması. (Kudüs’ün uluslararası bir yönetime devri-Mekke ve Medine’nin İslam ülkelerinin
ortak yönetimine bırakılması)
• İran’ın, Birleşmiş Azerbaycan, Özgür Kürdistan, Arap Şiî
Devleti ve Özgür Balucistan’a önemli miktarlarda toprak kaybetmesi ve etnik bir Pers Devleti haline gelmesi.
• Pakistan’ın, Balucistan’a toprak vermesi.
• Irak’ın parçalanması, Şiî Arap, Sünnî Irak ve Özgür Kürdistan kurulması. Özgür Kürdistan’ın komşu coğrafyalardan toprak
alarak, Karadeniz’e açılması.
Şüphesiz, bu teoriler, birilerinin düş dünyasını süslüyor
olabilir. Asla gerçekleşmeyecek umutlar da olabilir. Ancak, düşünülmesi ve buna dair politikalar ortaya konması esnasında yapılacaklar, bölge dengelerini sarsacak nitelikte olabilir.
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Irak fiîlen üç parçaya bölündü.
2007 sonunda yapılması planlanan referandum ile, Kerkük’ün
Kürdistan’a bağlanmasının temelleri, 1. Körfez Savaşı’yla birlikte
atıldı. Uçuşa yasak bölge oluşturmakla hazırlanan güvenlik zonu,
bugünlerin altyapısını hazırladı. ABD’nin Irak’ı işgalinin hemen
sonrasında, Kerkük’e nakledilen Süleymaniye ve Erbil Kürtleri, 2007 referandumunu bekliyor. Oluşturulan mülteci kampları ile çok sayıda oy şimdiden hazır edilmiş durumda. Türkiye,
Kerkük’ün referandumla Kürdistan’a katılmasının âdil olamayacağını ve kabul edilemeyeceğini, şimdiden îlan etmeli.
Aksi halde, referandum sonuçları açıklandıktan sonra iş işten geçmiş olabilir.
Kuzey Irak’ta oluşturulan fiilî durum, bir devlet statüsü almaya başladı. Bunun görülmesi gerekir. Bölgeye artık vize alınarak
girilebiliyor ve on günden fazla kalışlarda bir Kürt kefil isteniyor.
Sınırlar ve kontrol noktaları oluşturulmuş durumda. Komando
eğitimi alan peşmergelerden bir özel birlik oluşturuldu. Otuz kişilik bir grup ise ABD’de pilot eğitimi alıyor. Beş yıl içinde 400 bin
kişilik bir ordu hedeflendi.
Kuzey’de Özgür Kürdistan, orta bölgede Sünnî Irak, güneyde ise, Şiî Arap Devleti planlanıyor. Güney’e İran ve Suudî
Arabistan’dan ayrılacak bir parça ile petrol yataklarının bir kısmı
verilerek, İran Şiîlerine alternatif oluşturulmak isteniyor.

Süreçte gerçek hedef İran.
Ekonomik olarak güçlenen, bölgesel güç olma yolunda
önemli kazanımlar elde eden İran’ın nükleer programı, asıl
hedef. 1991 yılında Körfez Savaşı’nda Saddam’ın attığı Scud
Füzeleri’nin İsrail’i vurduğu ve dar bir coğrafyaya sıkışmış olan
471

Büyük Türkiye İçin

İsrail’in hava savunma sistemlerinin bu saldırıları önlemeye
yetmediği hafızalardan silinmedi. (İsrail’in füzelere karşı savunmasının hâlâ yetersiz olduğu bugün de anlaşılıyor.) İran’ın son
yıllarda sahip olduğu füze teknolojisi ile 1350 km’yi vuracak kapasitede olduğu ve bunların denemelerinin de başarılı olduğu
bilinen bir gerçek. Eğer İran, Şahap III Füzeleri’ne nükleer başlık takma kapasitesine ulaşırsa, bu tüm bölge için ve özellikle
İsrail için çok önemli bir tehdit olacaktır. İsrail’in bu durumda,
güvenli bir ön karakola sahip olması (Kuzey Irak, güvenli bir ön
karakol olmak için çok uygun bir coğrafya) ya da İran’ın programını durdurmasından başka seçeneği görünmüyor.
İran’ın nükleer programının çökertilmesi, ekonomik gücünün
zayıflatılması, Birleşik Azerbeycan’a, Balucistan’a, Şiî Arap Devleti ve
Özgür Kürdistan’a toprak vermesi, planlanan bir süreç olabilir.
• Kuzey İran’da yaşayan Türklerin (Tebriz, Nagede, Xoy, Zencan
ve Azerîlerin çoğunluk olarak yaşadıkları beldelerde) isyanı tesadüf
değildir.
• İran’a komşu iki ülke olan Türkiye (geçen yıllarda) ve
Hindistan’da (yakın zamanda) yaşanan terör eylemleri gibi. Şüphesiz ki, bu eylemler, her iki ülkede, İslam maskeli militanlara karşı nefret taşıyan bir kamuoyu oluşturmuştur. Oluşan bu genel öfke, İran’a
duyulacak öfkenin psikolojik zeminlerini oluşturmaktadır.
• Aynen, İsrail’e komşu, Mısır ve Ürdün’de yaşanan terör saldırılarının oluşturduğu nefret gibi. İsrail ve İran’a komşu coğrafyalarda
ortaya çıkan bu kızgınlık, ilerleyen yıllarda, dünyayı şekillendiren gücün ister istemez işini kolaylaştıracaktır.
• Ortadoğu’da krizin tırmandığı günlerde Afganistan’ın dört bir
yanında şiddetin-çatışmaların artması tesadüf olmamalı.
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Asıl savaş, İsrail-İran ya da daha doğru bir tanımla, ABDİran arasında.
Mevcut koşullarda, İran’a operasyon yapılması çok zor görünüyor. Zamanlama hatası, Irak’tan sonra ABD’nin işini iyice zorlaştıracaktır. Artan petrol fiyatları İran’a ekonomik güç kazandırmış,
bununla da yeni siyasî kazanımlar elde etmiştir. Irak’ın güneyindeki Şiî Araplar üzerindeki nüfuzu artan İran, yeni ilişkiler tesis
etmek için çabalarına hız vermiştir. Şiî Araplar üzerinde nüfuzunu
arttıran İran’a, buradan gelecek destek, Sünnî-Şiî çatışmaları ile
bir ölçüde engellenmektedir. Irak işgali ile birlikte ortaya çıkan
Sünnî-Şiî ayrışmasının tesadüf olduğunu düşünmek hata olur.
İran’ın açıkça destek verdiği Hamas ve Hizbullah’ın varlığı
da, yapılacak bir operasyon için en büyük engeldir. İran, nizamî savaşı geniş coğrafyasında kabul edebilecek, ama bu örgütler
vasıtası ile de, lokal saldırılar yapabilecek güce sahiptir. Bu örgütlerin, bir süre sonra nükleer güç kullanabilme yetisi ise, işleri daha
zor ve içinden çıkılmaz hale getirebilecektir.
Coğrafyasının dezavantajı nedeniyle hava savunma sistemleri etkin olmayan İsrail, etrafında güvenli bir alan oluşturmak
istiyor ve İran’ın belki en önemli iki kozunu şimdiden yok etmek
istiyor. Hamas ve Hizbullah’ın yok edilmesi ya da güçsüzleştirilmesi, hem İsrail, hem de ABD için hayatî önem taşıyor. Bu
yüzden, ortaya çıkan krizde her iki ülke de, çözümcül bir yolu tercih etmiyor.
Lübnan’ın ateşkes talebine İsrail’in öne sürdüğü şartlar
bir anlamda niyetinin kodlarını gözler önüne seriyor. İsrail Adalet Bakanı Haim Ramon’un, “Hizbullah, Litani’nin kuzeyine
çekilmeli. Füze cephaneliğini Lübnan ordusuna teslim etmeli,
Lübnan ordusu da İsrail ile sınır boyunca mevzî almalıdır.” de473
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mesi, yukarıdaki analizi doğrular nitelikte. Rice’ın «Lübnan’da
ateşkesin, sorunu çözmeyeceği»ni söylemesi, Bush’un, İsrail’in
kendini savunma hakkının olduğunu belirtmesi, «Hizbullah,
Suriye, İran bağlantısı»na dikkat çekmesi, sürecin tırmanacağını gösteriyor. İsrail’in kaçırılan askerlerin İran’a götürüldüğünü
iddia etmesi, İran Devrim Muhafızları’nın Hizbullah’a yardım
ettiği iddiaları da, gerçek hedefin yönünü belirliyor. Putin’in,
İsrail’in düzenlediği askerî operasyonlarla, kaçırılan İsrailli askerlerin kurtarılmasından daha geniş hedefler peşinde olduğu
izlenimine sahip olduğunu söylemesi ise, sürecin boyutlarının
artacağı izlenimini veriyor.
Bu koşullar altında, İsrail’in, Hizbullah’ın Katyuşa Füzeleri’nin
hasarını en aza indirgeyerek yoluna devam edeceğini, Güney
Lübnan’ı işgal edeceğini varsaymak bir kehanet olmaz.
İslam dünyasının gelişmelere ortak bir dil oluşturamamış olması üzüntü vericidir.
İslam ülkelerinin her biri başka bir denklemin içine girdiği
için, yaşanan krize ortak bir politika üretmeleri şimdilik imkansız
görünüyor. Yöneticilerin uyumsuz tavrı, öngörü noksanlığı, süreç
için bir talihsizliktir. Suudî Arabistan’ın, bünyesinde bulunan
Şiî Araplar’ın ayrılması endişesi taşıması, (korktuğu ya da korkutulduğu için) İran’a tavır alması (şaşırtıcı bir şekilde İsrail’in
yanında olma) sonucunu doğurmuştur.
İKÖ’nün daha aktif olması, bir ölçüde yararlı olabilir.
Harîrî suikastini, küresel güçler, dış politikalarında çok
etkili bir şekilde kullanmışlardır.
Harîrî suikastı sonrasında, Mehlis raporu ile (şüpheli suikasttartışmalı rapor) sanık sandalyesine oturtulan, ve askerî birliklerini
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Lübnan’dan (belli ölçüde) çekmek zorunda kalan Suriye, önümüzdeki günlerde yeni tartışmaların odağı haline gelebilir. Mehlis raporunun yakın gelecekte, tartışılmaya başlanması sürpriz olmamalıdır.
Harîrî suikastını manipülasyon aracı olarak kullanmak isteyen küresel güçler, yakın bir gelecekte, çok uygun vasatlar elde
edebilirler.
BM kaynaklı uluslararası yaptırımlar, ya da iç siyasî çekişmeler önümüzdeki günlerde Suriye’nin gündemini işgal edebilir.
Bugün yaşanan kaostan aylar önce Lübnan’ın Suriye askerlerinden arındırılması, sürecin bir tesadüfler zinciri olmadığını
düşündürüyor.
İran’ın BM Güvenlik Konseyi’ne sevk edilmesi, sürece
anlam yüklüyor.
İran’da sivil amaçlı nükleer reaktörler kurulması da dâhil bir
dizi teşvik içeren paket, Konsey’in daimî üyesi 5 ülke; Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin’in yanı sıra Almanya’nın katılımıyla 6
ülke tarafından hazırlanmıştı.
İran’ın pakete zamanında yanıt vermemesi üzerine bu ülkeler, Tahran’ın Güvenlik Konseyi’ne sevkine karar verdi.
Konseyden, ABD’nin istediği sonucun çıkmaması halinde,
veto hakkını kullanması azımsanacak bir olasılık değil.
Bu gelişme de, İran’a askerî seçenekli yaptırımın gündeme geleceğini işaret eder.
Bölgedeki kriz petrol fiyatlarını arttırırsa, bundan en
çok Türkiye etkilenir.
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1973 yılındaki Yom Kippur Savaşı’ndan (Arap-İsrail savaşı)
sonra petrol fiyatları hızla artmıştı. Bugün ortaya çıkan kriz petrol
fiyatlarına ne ölçüde etki eder, bilinmez. Ancak, artan fiyatların
Rusya ve İran’a ekonomik olarak, Çin’e de stratejik olarak
yaradığı düşünülürse, ilerleyen aylarda 100 dolara çıkacağını
öngörmek mümkün. Harîrî suikastını dış politik araç olarak
kullanan küresel güce, Ortadoğu krizini petrol fiyatlarını
arttırarak yanıt verilebilir. Bu da, yeni dünya düzeninde, ağırlık
merkezini, daha da Doğu’ya kaydırır.
Türkiye, süreçten en fazla etkilenecek ülkedir.
• Ekonomik ambargolar ve bozulan ticarî ilişkiler, artan petrol fiyatları, komşu coğrafyada ortaya çıkacak güvensizlik, Türk
ekonomisine ciddî mânâda etki edebilir.
• Bölgedeki kaosun tetiklediği terör, bölücü ve küresel nitelikleriyle, Türkiye’ye zarar verebilir.
• Yeni dünya düzeni içinde kurulacak yeni koalisyonlar, yeni
ilişkiler, Türkiye’nin bölgesel güç olma niteliğine zarar verebilir.
• Gelişmelerin daha da tırmanacağı 2007’de Türkiye’nin iki
önemli seçim yaşayacak olması, iç siyasette atılacak adımları daha
da önemli hale getirebilir.
www.turhancomez.com 17.07.2006
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PKK PAZARLIK KONUSU YAPILAMAZ…
Ortadoğu’da olup bitenleri anlamak için, çok geniş bir yelpazede değerlendirme yapmak zorundayız. Fotoğrafın tüm parçalarını yerine koymadan, oyun kurucuların elini görmeden, değerlendirme yaparsak, yanılırız.
I. Körfez Savaşı ile başlayan Büyük Ortadoğu Projesi,
ABD’nin Irak’ı işgali ile, Genişletilmiş Ortadoğu Projesi’ne dönüştü ve İsrail’in Lübnan’a saldırması ile de, Yeni Ortadoğu Projesi halini aldı.
Oyunun son perdesinde İran’ın da işin içine girmesi ile oyun
kurucuların elindeki son kartlar da masaya konmuş olacak. Yani,
Gerçek Ortadoğu Projesi konuşulmaya başlanacak.
Türkiye, oyunun son sahnesinde hangi koşullarda masaya
oturacak ya da oturtulacak, bugünden kestirmek zor. Ancak gerçek şu ki, elindeki son birkaç kozu yeterince iyi kullanamazsa, işi
şimdikinden daha da zor olacak.
•••
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Bugünlerde Türkiye’nin, Lübnan’a «istikrar gücü» adı altında
asker göndermesi tartışılıyor. Bu gücün ne olacağı, nasıl şekilleneceği, hangi amaca hizmet edeceği ve nasıl bir sonuç elde
edileceği, henüz bilinmiyor.
Ancak hissedilen o ki, ABD, kapalı kapılar ardında Türk tarafına bu talepleri ısrarlı bir şekilde iletmiş, Türkiye de, bazı koşullar
öne sürerek buna yeşil ışık yakmış.
Şüphesiz, barışı sağlamak ya da korumak adına, Türk askerinin sınır aşırı coğrafyalarda varlık ortaya koyması bir prestijdir,
etkinliktir. Ancak, bunun kazanımlarının, muhtemel askerî ve siyasî risklerinin iyi hesaplanması gerekir. Bir heyecanla çıkılan yol
bazen maceraya ve ardından felakete de dönebilir.
ABD’nin böyle bir askerî gücü oluşturma isteğinin gerçek nedenini iyi ortaya koyması ve dünya kamuoyunu ikna etmesi gerekir. Açıkçası, kaçırılan (esir alınan) iki askeri bahane ederek başlatılan bu savaşta, yüzlerce masum sivilin öldürülmesine rağmen
hâlâ ateşkes talep etmeyen ABD’nin, samimiyeti konusundaki kuşkuları ortadan kaldırması oldukça zor. Çünkü yakın zamanda ortaya koyduğu yaklaşımlar, (biçimlendirici devlet olarak)
güvenilirliğinde, büyük tahribat yaptı.
BM, (Lübnan’daki çatışmaya son vermeyi amaçlayan) karar
tasarısının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Henüz netleşmese de, ABD’nin ve İngiltere’nin (ve İsrail’in)
bölgeye istikrar gücü adı altında (silah kullanma hakkı bulunan)
asker talep etmesi, BM’nin 2004 tarihli, 1559 no’lu kararına dayandırılacak. Bu karar, Suriye’nin Lübnan topraklarından
güçlerini çekmesini (Harîrî cinayetinden sonra Suriye, büyük ölçüde Lübnan’dan ayrıldı) ve Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını
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öngörüyor. Hizbullah’ın çökertilmesi, bir anlamda, İran ve
Suriye’nin etkisizleştirilmesi demek. Yani, asker talebinin, gerçek mânâda ateşkes temin etmek ve Ortadoğu’ya barış getirmekle
bir ilgisi yok.
•••
Dikkat edilirse, İsrail’in Lübnan’a saldırısı ile eş zamanlı olarak, PKK’nın terör eylemlerinde de bir artış oldu ve son bir ay içinde 30’a yakın güvenlik görevlimiz şehit edildi.
Bu gelişmelerle Türkiye’nin dikkatleri bir anda Irak’ın kuzeyine çevrildi ve sınır ötesi operasyon tartışmaları başladı.
Şimdilerde ise, Irak’ta bulunan PKK bürolarının kapatılması ve terör örgütünün lider kadrosundan bazı isimlerin
Türkiye’ye verilmesi konuşulmaya başlandı.
Kapalı kapılar ardında, nelerin pazarlığının yapıldığını bilmiyoruz.
Ama Lübnan’a asker gönderilmesi karşılığında PKK ile ilgili bazı adımların atılması tartışılıyor ve bunun pazarlığı yapılıyorsa, bu son derece yanlıştır.
ABD’nin, stratejik müttefik sıfatıyla Büyük Ortadoğu Projesi’nde
eş başkanlık rolü verdiği Türkiye’ye, PKK pazarlığını dayatması
kabul edilemez.
Irak’ta tırmanan Sünnî-Şiî gerginliğinin bir iç savaşa dönüşmesi, herkes tarafından beklenen bir süreç oldu. Artık Lübnan’da da
hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı çok açık. Burada da bir iç çatışma
ortamının oluşması ve ardından Sünnî-Şiî gerginliğinin tetiklenmesi akla uzak değil.
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Türk askeri, eğer bu koşullar altında Lübnan’a gidecek olur ve
tesis edilmemiş barışı korumak adına, taraf pozisyonuna düşerse
(Şiî Hizbullah’ın karşısına çıkarılırsa) işte o zaman bir felaket olur.
(Hizbullah’ın, kendisinden silah bırakmasını isteyen güç kim olursa
olsun karşı çıkacağı, direneceği çok açık.)
Bu gelişme, bir süre sonra Türkiye-İran gerginliğine döner
ki, oyun kurucuların en fazla arzu ettiği durum da budur.
•••
PKK ne olursa olsun yok edilmelidir.
Türk halkı böylesine önemli bir ulusal konuda, karar vericilerin
yanında olmaya hazırdır. Ancak, kararlar günübirlik hesaplarla,
birilerinin derin stratejilerinin gölgesinde alınamaz.
Türkiye, kendi dış politikasını, tarihten gelen köklü birikimleri
ve değerleri ile oluşturacak ve geleceğini şekillendirecek kabiliyete
sahip bir ülkedir.
Türkiye; havuç ve sopa politikaları ile yön verilemeyecek kadar
büyük bir ülkedir.
Önümüze konan (dayatılan) pazarlığın ne olduğunu iyi görmeliyiz…
Türkiye’nin gündemi, oyun kurucuların derin stratejileri
değil, ulusal güvenliğidir.
Yankı Dergisi Ağustos 2006
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SAVAŞ ve BARIŞ… NE KADAR
GERÇEKÇİ?
Tüm savaşlar kötüdür. Bu da onlardan biri.
Aslına bakarsanız, İsrail-Lübnan savaşı ya da daha doğru tanımıyla İsrail-Hizbullah savaşı belki de tarihe, yeni süreçleri tetikleyen bir öncü savaş olarak geçecek. Yani pek çok kötülükleri
tetikleyen kötü ve kirli bir savaş.
Bu savaşın ve ardından planlanan barışın ne kadar gerçekçi
olduğunu zaman gösterecek.
Ama dört günlük Lübnan temaslarımdan anladığım kadarıyla, savaşın da barışın da gerçekçi olmadığını görmek için çok
fazla zamana ihtiyacımız olmayacak.
Irak’ta olduğu gibi Pandora’nın kutusu burada da açılmıştır.
•••
Süreci değerlendirmek için bir aylık savaşın temel sonuçlarını
irdelemek gerek.
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Olaylara geniş perspektiften bir bakalım…
Savaşın, İsrail, Arap Dünyası ve Hizbullah için, farklı ve
çok önemli sonuçları ortaya çıkmıştır. Bu sonuçların bir kısmı
yakın vâdeli, önemli bir kısmı da uzun vâdelidir.
İsrail ilk kez bir savaşı çok kolay kazanamayacağını anlamıştır. Halkın neredeyse tamamı kendini tehdit altında hissetmektedir. Savaş başladığından beri sığınaklarda yaşamakta, Hizbullah’ın
roketlerinin her an üzerlerine gelebileceği endişesi taşımaktadır.
Yıllardır savunma güçlerinin mükemmel olduğuna inanan İsrail
halkı, bir güvensizlik duygusu yaşamaya başlamıştır. Bu toplumsal
depresyon, bir süre sonra hükûmete baskıya dönüşecek ve İsrail
hükûmetinin kararları da buna göre şekillenecektir.
Arap Dünyası’nın liderleri, savaşın başında açık tavır alamamanın ezikliğini yaşıyor. Mısır, Suudî Arabistan ve Ürdün gibi ülkelerin yönetimleri ise, İsrail’e yakın bir tutum içine girdiler ancak,
savaşın beklenmedik seyri ve kendi halklarından gelen tepkiler
nedeni ile, seslerini kıstılar. Bu çok önemli bir süreçtir. Arap halkları, ilk kez İsrail’e direnilebileceğini anlamıştır. Bu da içten
içe ulusal-etnik onurlarını beslemiş, bu onurun adresi olarak da
Hizbullah kendini tescillemiştir.
ABD’nin Irak’ı işgali ile başlayan, Sünnî-Şiî gerginliğinin
genişleyerek yayılması olasılığı, İsrail’in Lübnan’a saldırması ile artık azalmıştır. İç savaş tecrübesi olan Lübnan halkı,
bir Sünnî-Şiî çatışmasına izin vermemeye kararlı görünmektedir.
Lübnan’daki Sünnîlerin, Şiî Hizbullah’a cephe alacağı hesapları da
boşa çıkmıştır. İslam dünyası için bu anlamda yeni bir tecrübeyaklaşım ortaya çıkmıştır.
Hizbullah, kayıpları ne olursa olsun, süreçten askerî ve siyasî
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olarak kazançlı çıkmıştır. İsrail’e bu kadar uzun süre direnebilmesi,
ağır kayıplar verdirmesi, kafalardaki algıları değiştirmiştir. İsrail’in
sivillere yönelik saldırılarına, Hizbullah’ın askerlere yönelik saldırılarla yanıt vermesi çok önemli bir stratejidir. Öte yandan, zaman
zaman fırlattığı füzelerle de meydan okumuş, İsrail halkına mesaj
(korku) vermiştir.
Lübnan’da uzun yıllar yolsuzluklar nedeni ile yönetimlere
karşı güvensiz olan halk, uyguladığı politikalardan, yaptığı yardımlardan, bire bir temaslardan etkilenmiş ve siyasî olarak da
Hizbullah’a yönelmiştir (Filistin’de Hamas’a yöneldiği gibi). Bu çok
önemlidir.
Hizbullah artık Ortadoğu’da sempatinin ve onurun adresi olmuştur. Sadece gerillaları ile değil, akademik kadroları ile de önümüzdeki dönemin bir gerçeği olacaktır.
Asıl önemli olansa, İran’ın nükleer programıdır. Kesin olarak ortaya çıkmıştır ki, İsrail’in yarısı Hizbullah’ın gerçek tehdidi altındadır. Eğer, İran nükleer başlık kapasitesine ulaşırsa, bu
her an İsrail’in sonu olabilir. Bu yüzden, İran ile ilgili yaptırımlar
önümüzdeki dönemden itibaren daha da artacak ve kesin sonuç
alınabilmek için her şey yapılacaktır. Ancak, Hizbullah’ın bu kadar
dar bir alanda yenilemeyişi, İran ile ilgili askerî operasyon olasılığını çok tartışmalı hale getirmiştir. Öte yandan bu süreç, İran’ın
imajını güçlendirmiştir.
Peki bu savaş gerçekten kaçırılan iki asker yüzünden mi çıktı?
Bana göre savaş, iki askerin kaçırılması ile îzah edilemeyecek kadar önemli nedenlerle çıkmıştır.
Bu, ABD ve İran’ın öncü kuvvetlerinin çatışmasıdır.
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ABD’nin, İran’ın kolluk kuvveti olarak gördüğü Hamas
ve Hizbullah’ı yok etmeye ve savaşı Akdeniz kıyılarından
başlatıp, Suriye’ye ve Basra Körfezi’ne taşımaya niyetli olduğunun işaretleri ortaya çıkmaktadır. Eğer Güney Kıbrıs’ta
bulunan İngiliz askerî üslerine yığınak yapıldığı ve askerî mühimmat nakledildiği bilgisi doğru ise, bu sürecin daha çok başındayız
demektir. Bir süre önce Rum basını, çok sayıda ABD askerinin bu
üslere geldiğini ve başlarına Rum asıllı bir Amerikalı komutanın
getirildiğini yazdı. İskoçya’da bir havaalanı kullanılarak, buraya
kimyasal silahların getirildiği konuşuldu. Yine İncirlik Üssü’nden
götürülen, çok sayıda askerî mühimmatın son adresi tartışma konusu oldu. Bunlar önemli işaretlerdir. Bu savaş, Ortadoğu’nun
yeni haritası için başlatılmış bir savaştır. Yani Gerçek Ortadoğu Projesi’nin bir adımıdır. Süreç er ya da geç, Suriye ve İran ile
ilintilendirilecektir. Eğer dünya bu sürece, zamanında ve yeterince
müdâhil olmazsa, Ortadoğu’nun kalbine düşen bu ateş, çok geniş
bir coğrafyayı esir alacak ve yangına dönecektir.
Sürecin tâlî figürü olan Lübnan’da ise, bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Uzun yıllar iç savaş yaşamış halk, bu savaşla belki de
barış umutlarını yıllar sonrasına öteledi. Barış umutlarını yitirmesi Lübnan’ın en büyük kaybı olmuştur.
1 milyon insanı, yani halkının neredeyse üçte biri mülteci olmuş bir ülke ile karşı karşıyız. 35 bin ev yerle bir olmuş, 60 bin
ev oturulamaz hale gelmiş. Petrol rafinerileri, su şebekeleri, yollar,
köprüler, bombalanmış ve ülkenin tüm lojistik yolları kesilmiş.
Ülkenin nitelikli iş gücünün çoğu çifte vatandaş ve bunların
önemli bir kısmı da ülkeyi terk etmiş. Geri dönme olasılıkları ise
çok az.
Gelirinin önemli kısmı turizme bağlı olan ülkede sektör çökmüş.
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İleri teknoloji ürünleri için bir transit üs olan ve off shore şirketlerin merkezi olan ülke, bu avantajlarını tamamen yitirmiş. Bu
şirketler büyük olasılıkla, Güney Kıbrıs’a gidecek.
Tüm bunlar geri dönüşü zor bir işsizlik sorunu başlatacak.
Ateşkes gerçekleşse bile, ülkenin kaybını 20 yıldan kısa bir sürede kapatması mümkün değil. Bu savaş, Lübnan’ın geleceğinden
yıllar çalmıştır.
Ateşkes îlanı şüphesiz ki çok önemli, ama bunun hangi koşullarda gerçekleşeceği ve sürdürülebilir olması her şeyden önemli. Şu an sürecin getirdiği bir gerginlikle-çıkmazla, her iki tarafın
kabul ettiği (detaylarına henüz onay vermediği) bir ateşkes îlanı
ile karşı karşıyayız. Bunun sonuçlarını göreceğiz. Ancak her iki
tarafın tüm detaylara onay vermemesi durumunda, kriz içinden
çıkılmaz bir hal alacaktır. ABD’nin ve İran’ın ateşkesteki tutumu, gelecek adına çok önemlidir. Bu iki ülkenin alacağı pozisyon,
Ortadoğu’nun kaderini tayin edecektir.
Son günlerde, Türk askerini Lübnan’a göndermek konusunda bir heyecan ve isteğe tanık oluyoruz. Aceleci karar,
sürece olumlu katkı sağlamayacağı gibi, Ortadoğu krizinin derinleşmesine de neden olabilir. Türkiye, tarafların tamamının beklentilerinin karşılanmadığı ve onayının alınmadığı bir sürece dâhil
olursa hata yapar.
Öncelikle bir istihkam birliği göndermek düşünülebilir. Ancak silahlı birliğin gönderilmesi sanıldığından zor ve karmaşık bir
durumdur. Bu kararı vermeden önce, tarafların beklenti ve taleplerinin iyi bilinmesi gerekir.
Hizbullah’ın barış gücü ile ilgili beklentileri şunlar:
• Barış gücü, barışı sağlama gücü değil, barışı koruma gücü
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olarak gelsin. Yani kesin ve kalıcı ateşkes sağlandıktan sonra gelsin ve barışı gözlesin.
• Hizbullah’ın silahsızlandırılması amacıyla gelmesin.
• Bağımsız olsun ve her iki tarafa eşit mesafede dursun.
• İsrail askerleri bölgeyi tamamen terk ettikten sonra gelsin.
• İsrail-Lübnan sınırı boyunca her iki taraftan ikişer kilometrelik bir güvenlik hattında konuşlansın. Sadece Güney
Lübnan’a gelmesin.
• İsrail’in, Lübnan’ın hava sahasını ihlal etmesine (İsrail’in
son beş yılda, Lübnan hava sahasını 11 bin kez ihlal ettiğini savunuyorlar) izin vermesin ve yaptırım uygulasın.
• Şebaa çiftlikleri sorunu çözülsün.
Oysa, İsrail’in beklentileri çok farklı. Bunlar:
• Barış gücünde İslam ülkeleri de olsun.
• İsrail sınırı ile Lübnan’ın Litani nehri arasındaki bölgeye konuşlansın. Yani Lübnan topraklarında, Hizbullah’ın etkin
olduğu bölgeye gelsin.
• Hizbullah’ı silahsızlandırmaya yönelik operasyon gücü
olsun. Ve bu gücü kullanarak Hizbullah’ı silahsızlandırsın.
• Hizbullah tüm saldırılarını durdursun, tam olarak ateşkes uygulasın. İsrail ise, hücuma yönelik saldırılarını durdursun. Savunma saldırısı hakkı saklı bulunsun. (Bir saldırının-ateşin
hücuma mı yönelik yoksa savunmaya mı yönelik olduğunu anlamak, her zaman mümkün olmayacağına göre bu isteğin ne kadar
gerçekçi olacağı her zaman tartışılacaktır)
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Görüldüğü gibi iki tarafın beklenti ve talepleri arasında örtüşen bir nokta yok. Bu durumda, barış gücünün işi çok zor olacak ve her an çatışma ortaya çıkabilecektir. Türkiye’nin, sınır ötesi coğrafyalarda askerî bakımdan etkin olması, söz sahibi olması
önemlidir ve bir prestijdir. Ancak bu koşullar altında alınacak risk
Türkiye’yi de ateşin içine çeker ki, bu durumun sonunu düşünmek
bile istemem. Dolayısıyla, tarafların tamamının onay vermediği
bir barış gücü içinde Türkiye’nin bulunması doğru değildir.
•••
Ortadoğu’da gerçekçi olmayan bir savaş ve gerçekçi olmayan
bir barışla karşı karşıyayız.
BM krizi yönetmekte çok yetersiz kalmış ve başarısız olmuştur. Bu da dünyanın geleceği adına umut kırıcıdır.
Krizin asıl mimarları ise, süreci istedikleri zemine çekme
çabasındadırlar. Bu ise krizi derinleştirmekte ve çözümsüzleştirmektedir.
Ortadoğu’nun kalbine düşen bu ateş topunun, geniş bir coğrafyada büyük bir yangına dönüşmesi istenmiyorsa, sağduyulu
adımlar atılmalıdır.
Bu adımlar için zaman giderek daralıyor…
Turkish Daily News ve Referans Gazeteleri 16.08.2006
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BARIŞ GÜCÜ, PKK ve KÜRESEL
OYUN KURUCULARDAN TALEPLER…
Lübnan’a gönderilecek BM Barış Gücü, bugünlerde Türkiye’yi
oldukça meşgul ediyor. Farklı kesimlerden, farklı gerekçelerle, farklı tepkiler yükseliyor. Ancak tüm kesimlerin ortak endişesi, Türk
askerinin Hizbullah’la çatışma riski. Bu durum Türkiye’yi ateşe
atmak olur ki, ardı domino taşı gibi gelir.
Türkiye, bu süreci, oyun kurucuların küresel perspektifinden değerlendiremez. Ortadoğu coğrafyasında dört asır huzur ve
istikrarı sağlamış olan biz, artık önümüze konan ya da dayatılan
politikaları uygulamaktan öte vizyonlar ortaya koymalıyız.
Her şeyi enine boyuna tartışmalı ve kendimize ait açılımlar oluşturmalıyız.
Peki, Türkiye, hangi şartlarda barış gücüne katılmalı?
Ortadoğu barışına katkı sağlayacak sürece nasıl dâhil olmalı?
Bence Türkiye’nin öne sürmesi gereken şartlar şunlar
olmalı:
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• BM gücü, barışı sağlama gücü değil, barışı koruma gücü
olmalı.
• Güney Lübnan’da yani Litani Nehri ile İsrail sınırı arasına
değil, sınırın her iki yanına konuşlanmalı.
• Her iki ülkeye de eşit mesafede ve eşit yaptırım gücünde
olmalı.
• Hizbullah’ı silahsızlandırma amaçlı operasyon misyonu
olmamalı.
• İsrail’in Lübnan’a uyguladığı abluka kalkmalı ve hava sahası ihlallerine son verilmeli.
• Ateşkes kat’î olarak tesis edilmiş olmalı. İsrail ve
Hizbullah’ın, hem saldırı hem de savunma amaçlı operasyonlarına, kesin olarak izin verilmemeli.
• BM Barış Gücü’nün komuta merkezi kesin olarak Güney
Kıbrıs Rum Kesimi’nde olmamalı.
• Gazze ve Batı Şeria’ya da, aynı komuta merkezinden idare
edilecek barış gücü konuşlanmalı.
• Uluslararası Ortadoğu Barış Konferansı düzenlenmeli
ve süreç tüm ayrıntıları ile ele alınmalı.
• Türkiye, İran’ın Nükleer Programı’yla ilgili görüşmelere
aktif olarak katılmalı.
Türkiye bu koşullar altında masaya oturmalı, Ortadoğu Barış Süreci’ne katkı sağlamalı ve oluşturulacak gücün komutasını
üstlenmeli.
Bunun dışındaki tüm talepler, içerdikleri orta ve uzun vâdeli
riskler nedeniyle Türkiye tarafından reddedilmelidir.
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Bölücü terör örgütü PKK’nın tasfiyesine dair çalışmalar da
ilginç bir şekilde, sürece dâhil edildi. Eş zamanlı ortaya çıkan bu
gelişme, ister-istemez, kapalı kapılar ardında bir pazarlığın
yapıldığı kuşkusunu uyandırıyor.
Bu kabul edilemez durumun gerçek olmamasını ümit ederim.
Peki, yakın bir zaman önce stratejik vizyon belgesi imzaladığımız ABD, bugüne kadar neden rasyonel bir adım atmadı?
Bunu sorduğum ABD’li yetkililerin hiçbirinden, tatmin edici
bir cevap alamadım bugüne kadar.
Son zamanlarda ortaya atılan PKK koordinatörü fikri de bu
örgütün tasfiyesinden çok, toplumu meşgul etmek ve beklentileri ötelemek anlamı taşıyor benim için. Bir süre önce, PKK
bürolarının kapatıldığı kandırmacası ile meşgul edildiğimiz
gibi. (Hatırlayacaksınız, bölücü örgüte ait büroların tabelalarının
indirilmesi, masa ve sandalyelerinin çıkartılması, Türk insanına
büyük bir operasyonmuş gibi sunulmaya çalışılmıştı.)
Biz, tayin edilecek kişinin adını ve sıfatını ve indirilen tabelaları tartışaduralım, bölücü örgütün lider kadrosu, ABD’nin
kendilerini muhatap aldığından dem vurarak, masaya oturma
nâraları atmakta.
Türkiye artık bu safsatalarla zaman kaybetmemeli.
PKK konusunda, askerimizin kahramanca verdiği mücadeleye, iç ve dış politik açılımlarla ivme kazandırmalı ve bu
işi bitirmeli.
Peki Türkiye, dost ve müttefik kabul ettiği ABD’den neler talep etmeli?
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• ABD, işgal ettiği Irak topraklarının kuzey sınırının güvenliğini kesin olarak sağlamalı. Bölücü örgüt militanlarının
sınırdan geçişleri önlenmeli.
• Terör örgütü ile ilgili istihbarat bilgileri zamanında ve
tam olarak Türkiye ile paylaşılmalı.
• Bölücü örgütün para transferleri, gıda ve mühimmat
nakliyesi ile ilgili kesin önlemler alınmalı. Bu yolların ABD
tarafından bilinmediğini ve önlenemeyeceğini düşünmek fazla
safdillik olur. (Stinger füzelerinin, C 4 patlayıcılarının ve uzaktan
kumandalı mayınların, Kandil Dağı’nda îmal edildiğini herhalde
kimse düşünmüyor.)
• Bölücü örgütün kamplarına ortak operasyonlar düzenlenmeli ve kamplar yok edilmeli.
• PKK’nin lider kadrosu vakit geçirmeden Türkiye’ye teslim edilmeli. Bu kadronun İskandinav ülkelerine siyasî sığınmacı
olarak gitmesine asla göz yumulmamalı.
Bunları yapmadığı takdirde, ABD tüm inandırıcılığını kaybedecektir.
Oyalayıcı yaklaşımlar, Türk halkının sabrı ve anlayışı ile alay
etmek anlamını taşır ki, bunun sonuçları kimseye hayır getirmez.
• Türkiye, toplumun reflekslerini köreltecek psikolojik
operasyonlardan süratle arındırılarak, gerçek gündemlerini
yakalamalıdır.
• Olayları doğru ve gerçekçi bir gözle değerlendirmeli ve
kendi politikalarını kendi oluşturmalıdır.
• Küresel oyun kurucuların talepleriyle değil, kendi dinamiklerinin talep ve beklentileri ile hareket etmelidir.
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Aksi halde, ne Ortadoğu’nun kalbindeki yangının sönmesine katkı sağlar, ne de bölücü örgüt belasının yok edilmesi için mesafe alabilir.
Dünya Gündemi Gazetesi 03-10 Eylül 2006
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GÜNEY SINIRIMIZ, MAYINLAR ve
CEYLANPINAR…
Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği, 177.000 hektar arazi
varlığına sahip. (Bu miktar pek çok ülkenin toprak varlığından
daha fazla.)
Arazi GAP Bölgesi’nde olmasına rağmen, sulama
projesi kapsamı dışında tutulmuş. (Bunun nedeni muhtemelen,
değerlenmemesi ve bir gün birilerine daha kolay verilebilmesi
içindir.) Hâlen 11.000 hektarlık alanı sulanabiliyor.
Çiftlik, Türkiye-Suriye sınırının 60 km’lik kısmını
bünyesinde bulunduruyor. Sınır boyunca, uzanan ve 100-150
metre genişliğinde toplam 710 hektarlık alan ise mayınlı.
Çiftlik bünyesinde, 25 ayrı bölgede küçük gruplar hâlinde
göçerler yaşıyor.
Çiftlik arazisine kaçak olarak sokulan on binlerce koyun,
bu göçerler tarafından otlatılmakta. (Göçerlerin sayısı 5 bin
civarında.)
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Çiftlik arazisinde bugüne kadar petrol arama çalışması
yapılmadı. Bu konuda hiçbir rapor yok. Ama sınırın hemen öte
yanında sadece birkaç kilometre uzaklıkta, zengin petrol
kuyuları var ve petrol çıkartılıyor. Konunun uzmanlarının
söylediğine göre, çiftlik arazisinde zengin petrol yatakları var.
Arazinin verimlilik hesapları yapıldığında ilginç bir tablo
ortaya çıkıyor. Kıtlık zamanında, Türkiye’nin güvenlik birimlerinin
temel gıda ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye ve stratejik değere
sahip.
Sulama imkanının bulunması ve genişliği nedeni ile
Tekno-Tarım ya da tarımsal teknopark için çok uygun olması da
başka bir ayrıcalığı.
Bu araziye bugüne kadar pek çok talip çıktı.
Başta İsrail firmaları olmak üzere, merkezi ABD’de
bulunan birçok şirket (tarımsal faaliyet yapmak niyeti ile)
buraya talip olduklarını bildirdi.
Bu arada, (yabancı firmalarla irtibatlı!) bazı yerli firmalar
da buraya talip oldular.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı talimatı ile satış işlemi
başlayınca, TİGEM Genel Müdürlüğü’nden başta Genel
Müdür olmak üzere bazı bürokratlar, sürece pasif bir direnç
oluşturdular. Ve satış gerçekleşmedi.
Bu direncin ardından, Genel Müdür’ün görevden alınma
kararnamesi, Bakanlık ve Başbakanlık makamınca imzalanarak
Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi. Fakat Cumhurbaşkanlığı
makamı, bunu onaylamayarak iade etti.
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Böylece bu kadar stratejik önemi ve değeri olan arazi,
şimdilik korunmuş oldu.
Peki Ceylanpınar’ın asıl önemi ne?
•Çok geniş bir arazi,
•Tarımsal teknopark yapımı için çok uygun,
•Sulama imkânı var,
•Kıtlık zamanlarında, güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarını
karşılama kapasitesine sahip ve
•Muhtemelen çok değerli petrol yataklarının üzerinde.
Bunların hepsi doğru.
Ama asıl değeri çok başka.

CEYLANPINAR, SÖZDE KÜRDİSTAN’I SURİYE
ÜZERİNDEN AKDENİZ’E BAĞLAYACAK COĞRAFYA
İLE SINIR KOMŞUSU…
Bugün Irak’ın kuzeyinde bizim dışımızda herkesin
Kürdistan olarak tanımladığı sözde bir yapı kuruldu.
Emperyalist güçlerin, sözde Kürdistan’a katmaya
çalıştığı Türkmeneli’nin en kuzeyinde ise Telafer var.
Bildiğiniz gibi, Telafer’e ABD’nin Irak’ı işgal ettiği
günden beri saldırılar düzenleniyor. Burası Türkiye’ye 80
kilometre uzaklıkta ve 300 bin Irak Türkü (Türkmen kelimesini
özellikle kullanmıyorum) yaşıyor. En son geçtiğimiz ay, şiddetli
saldırılar düzenlendi ve pek çok Irak Türkü buradan göçe zorlandı.
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(Türkiye’nin Habur sınır kapısına ilave olarak açmak isteği
Ovaköy sınır kapısı da Telafer üzerinden geçişi sağlayacağı ve Irak
Türklerine kontrol imkânı vereceği için kabul edilmedi.)
Yine hafızanızı tazelemek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda
Suriye’nin Türkiye sınırındaki Kamışlı bölgesinde Suriyeli Kürtler
isyan etmişti ve çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını
kaybetmişti. Bu isyanın sebebi o günlerde anlaşılamamıştı.
Şimdi, birlikte parçaları ekleyelim;
•Büyük Orta Doğu Projesi’nin temel öğesi sözde
Kürdistan’dır.
•Sözde Kürdistan, kuzeyden Suriye üzerinden Akdeniz’e
ulaştırılmak istenmektedir.
•Telafer’e yıllardır yapılan saldırının nedeni ise, Suriye
Kürtleri ile Irak Kürtleri arasındaki tek tampon ve Türk bölgesi
olmasıdır.
•Buraları hâlledildikten sonra, sözde Kürdistan kolaylıkla
Akdeniz’e bağlanacak ve İsrail’e coğrafî olarak kavuşmuş olacaktır.
•İşte Ceylanpınar, bu stratejik hesapların Türkiye
sınırındaki komşusudur.
Eminim yukarıda yazdıklarım, artık daha anlamlı hâle
gelmiştir.
Bir diğer ayrıntı ise, mayınlar…
Güney sınırımız bildiğiniz gibi mayınlı. (Mayınların
neden, ya da daha doğru tanımı ile kimin talebi ile hangi hesaplarla
döşendiği başka bir yazı konusu.)
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Bu mayınların temizlenmesi gündeme geldiğinde yaşanan
olaylar, yine ilgi çekici.
Geçtiğimiz yıllarda, yaklaşık 500.000 dönümlük arazinin
(birinci sınıf tarım arazisi) mayınlardan temizlenmesi için
bir çalışma yapıldı. İhale süreci başladı ve 3 (yabancı şirketlerle
bağlantılı!) yerli firma ihaleye girdi.
Ne karşılığında?
Arazinin 49 yıl kullanılması karşılığında. (Bu sürede nasıl
olsa atı alan Üsküdar’ı geçer diye düşünmüş olmalılar.)
Oysa tanesi 1.5 milyon Euro olan mayın temizleme
araçlarından 30 tane temin edilse, TSK bunu kolaylıkla yapabilir.
(Üstelik bu konuda yıllardır çok önemli deneyim ve kabiliyet
kazandı.)
Neyse ki, mayın temizlemenin ihalesi de sonuçlanamadı.
Şundan kesinlikle eminim ki, gizli bir el devreye
girecek, her iki süreci önümüzdeki dönemde yeniden
işletecek…
23. dönemde TBMM’de görev yapacak arkadaşlarımı
şimdiden ikaz ediyorum:
•Hem Ceylanpınar’ın satışı, hem de Güney sınırımızdaki
mayınlı arazilerin temizlenmesi tekrar gündeme geldiğinde, bu
satırları lütfen hatırlayın…
Millî bir duruş sergileyin.
Bu sürece lütfen «HAYIR!» deyin.
www.turhancomez.com 28.05.2007
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LÜBNAN’A ASKER GÖNDERMEK
ve BÜYÜK DEVLET OLMAK
Türkiye geçtiğimiz hafta Lübnan tezkeresine kilitlendi.
Kimleri Lübnan’a asker göndermeye şiddetle karşı çıkarken,
kimileri de hararetle savundu.
Karşı çıkanların bazıları, Türk askerinin başına talihsiz bir
olay gelmesinden endişe ettiler, bazıları da ABD politikalarına âlet olma kaygılarını dile getirdiler. Bir kısmı da BM Barış
Gücü’nün İsrail’in güvenliğini sağlamak için Lübnan’a gittiği
savı ile, tezkereye itiraz etti.
Asker gönderilmesine taraf olanlar da, Türkiye’nin bölgesindeki gelişmelere kayıtsız kalamayacağını ifade ederek, tarihî, dinî ve coğrafî olarak bağı olan bu bölgede etkin olması
gerektiğini savundular.
Bu arzunun sahipleri, Lübnan’a asker göndermeyi, büyük
devlet olmanın bir gereği olarak da, gördüler.
Hükûmetin talebine, TBMM de onay verdi ve alınan karar ge498
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reği, önümüzdeki günlerde askerimiz tarihî görevine başlayacak.
Tezkereye son ana kadar karşı çıkan ve «Hayır» oyu veren biri olarak, Meclis onayından sonraki tartışmalara katılmamayı yeğledim.
Bu noktadan sonra artık hepimiz yüce Meclisin kararına saygı
duymalı ve askerimizin başarısına, katkı sağlamalıyız.
Dilerim yanılan ve yanlış karar veren ben olurum…
Ancak bu tartışmalar esnasında savunulan, büyük devlet olma
kavramının çok tartışılmadığını düşünüyorum.
Asker göndermekle büyük devlet olmayı aynı kefede değerlendirenlere, ihmal ettiği bazı konuları hatırlatmak ve sorular yöneltmek isterim:
• Selanik’te, sözde Pontus Soykırım Anıtı’nın açılmasına engel olabiliyor musunuz?
• Dünya parlamentolarında sözde Ermeni Soykırımı
Kararları’nın alınmasını önleyebiliyor musunuz?
• Batı Trakya Türk azınlığının haklarını koruyabiliyor musunuz? Buradaki Müslüman Türk azınlığın Lozan hükümleri gereği olan kendi müftülerini seçme haklarını tesis edebiliyor musunuz?
• 3.5 milyonluk Ermenistan’ın, işgal ettiği Âzerî topraklarından çekilmesini sağlayabiliyor musunuz?
• Uluslararası topluma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni
bir devlet olarak tanıtabiliyor musunuz?
• İran’ın nükleer programının tartışıldığı masaya, en yakın
komşu sıfatınızla oturup belirleyici olabiliyor musunuz?
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• Bölücü örgütün çete başı Kandil Dağı’nda basın toplantısı
yapıp pazarlık ve masaya oturma nâraları atarken ensesinden tutup
getirebiliyor musunuz?
• Sınırın hemen ötesinde yuvalanmış bölücü çeteyle, kendi
güç ve iradenizle (ABD’nin izin ve desteğine, Barzanî’nin insafına
bırakmadan) mücadele edebiliyor musunuz?
• AP’de, bölücübaşına özgürlük talebi ile imza toplanırken,
elinizi masaya vurabiliyor musunuz?
• Irak’ın parçalanmasına engel olabiliyor musunuz?
• Kırmızı çizgi olarak îlan ettiğiniz, sözde Kürdistan’ın kurulmasını önleyebiliyor musunuz?
• Yapılacak sahte bir referandumla Kerkük’ün sözde
Kürdistan’a bağlanmasına engel olabiliyor musunuz?
• Telafer’de Türkmenler katledilirken seyirci kalmayıp, tavır
alabiliyor musunuz? Bunlara engel olabiliyor musunuz?
• İncirlik Üssü’nden giden askeri mühimmat konteynerlerini
kontrol edebiliyor musunuz?
• Ülkenin değerli bir işadamını öldürüp yurt dışına kaçan bir
teröristi, ülkenize iade ettirip cezasını verebiliyor musunuz?
• Gazze’de bugün bile devam eden saldırılara, sivil ölümlerine
mânî olabiliyor musunuz?
• Ortadoğu’nun genelini sarmakta olan yangını görüp, uluslararası bir Ortadoğu Barış Konferansı düzenleyip, ev sahipliğinizde özgün bir politika ve çözüm ortaya koyabiliyor musunuz?
• Yeni Ortadoğu Projeleri’nde eş başkanlık payeleriyle yetinmeyip, kendi çözüm-öneri planlarınızı hayata geçirebiliyor musunuz?
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• Taşeron değil, oyun kurucu olabiliyor musunuz?
Bu sorulara cevabınız evetse korkmayın ve kendi kararınızı
kendiniz verip yolunuza devam edin.
Ancak, bunlara cevap verirken zorlanıyorsanız, oturup bir
kez daha düşünmelisiniz.
•••
Bulunduğumuz coğrafyada haritalar yeniden çiziliyor. Kartlar
yeniden dağıtılıyor. Küresel oyun kurucular, bir yandan egemen güçlerini kaybederken, diğer yandan kendi çıkarları doğrultusunda politikalar tanzim ediyorlar.
Öte yandan, arkamızı döndüğümüz Doğu, hızla irtifâ kazanıyor, dünyanın ağırlık merkezi Batıdan Doğuya doğru kayıyor.
Biz ise, hala gurur ve korku arasındaki duygu dünyamızda,
edilgen reflekslerle hareket ediyoruz.
Türkiye, nasıl büyük devlet olacağına, vakit geçmeden karar vermeli.
Her şeyden önemlisi, kendi kararlarını kendisi vermeli.
Sizce, içerideki anlamsız tartışma ve sürtüşmeleri terk edip
dünyanın gittiği yöne doğru koşmamız gerekmiyor mu?
Yankı Dergisi Ekim 2006
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BİR ASIRLIK ÇÖKÜŞ HİKÂYESİ ve
ALINACAK DERSLER…
Osmanlı’nın güçlü olduğu dönemlerde idarecilerin en belirgin
özelliği, devlete sadakatti.
Çöküş döneminde ise, karar verici mekanizmalarda, liyakat ve
devlete sadakat yerine, Batı’ya itaat kültürünün hâkim olmaya
başladı.
Bunun belki de en önemli örneği, Reşit Paşa’dır.
İmparatorlukta Batılılaşmanın sembolü ve çöküşün ilk mimarı
olan Mustafa Reşit Paşa, yetersiz bir eğitim ve milli şuurdan yoksun
olarak yurt dışına gitmiş, Fransızların ve İngilizlerin tesirinde
kalmıştı. 1836’da Londra Büyükelçisi iken, mason locasına girmiş
ve İngilizlerin desteği ile altı kez sadrazam olmuştu.
1820’de sanayi devrimini tamamlayan İngiltere’de, sanayi
birikimleri ortaya çıkmaya başlamıştı. Buhar gücü ve makinelerin
üretim sürecine katılmasıyla maliyetler düşmüş, verimlilik artmış
ve üretim fazlası mallar için yeni pazar ihtiyacı ortaya çıkmıştı.
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Osmanlı Devleti’nin ise, bu dönemde gelirleri daha ziyade
fetih ganimetleri, savaş tazminatları, vergiler, tımar sistemi
(ziraat) idi. Sanayi üretimi ise Ahilik müessesesi ile sınırlı idi.
Diğer devletler, İngiliz mallarına karşı korumacı bir tutum
içine girerken, Osmanlı Devleti, kapılarını çok ciddî avantajlarla
İngilizlere açmış ve kendi tüccarının rekabet gücünü
kırmıştı.
Diğer devletler, sanayi devriminin etkilerinden kendini
korumak için önlemler aldılar. Almanlar, çok ağır vergiler koyarak
İngiliz mallarının girişini imkansız hâle getirdi. Avusturya bazı
malların girişini tamamen yasakladı, önemli kısmına da çok ağır
vergiler koydu. Rusya ise 300 kalem malın ithalini yasaklamıştı.
Avrupa ülkeleri korumacı tedbir alınca İngilizler uzaklara
açıldılar.
1820’den 1840’lara kadar, Latin Amerika’dan Çin’e kadar
pek çok bölgede ya uzlaşmak suretiyle ya da silah zoruyla pek çok
ticaret anlaşması imzaladılar.
Bu süreç globalizasyonun ilk adımıydı.
•••
Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyan etmiş ve
kuvvetleriyle Kütahya’ya kadar ilerlemişti. Fransa Mısır’ı
desteklerken, İngilizler, çekimser kaldı.
Osmanlı Devleti kendi gücüyle isyanı bastıramayınca,
İngilizler devreye girdi ve Mısır’a karşı Osmanlı’yı destekleme
karşılığında,
Osmanlı-İngiliz
Ticaret
Sözleşmesi’ni
imzaladılar. (1933’ten beri İngiliz hariciye nazırı Polmerston
ticaret sözleşmesi için uğraşıyordu.)
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16 Ağustos 1838’de, Mustafa Reşit Paşa’nın Baltalimanı’ndaki
yalısında, imzalanan sözleşme ile İngilizlere çok önemli ticari
imtiyazlar verildi. (Sıfır borçla masaya oturan Osmanlı Devleti
bu imza ile Sevr’e giden yolu açacaktı.)
Yapılan anlaşma uyarınca;
• Yed-i vahid kaldırıldı. (Herhangi bir bölgede belirli malların
ihraç ve ithali belirli kişilerin tekelinde olması -tekel düzenikaldırıldı. Bu düzen İngiltere’nin Osmanlı’yı rahatça sömürmesini
engelliyordu.)
• Savaş döneminde uygulanan olağanüstü vergiler kaldırıldı.
• Gümrük resimleri, % 12’den % 3’e indirildi.
• İhracat vergileri % 3’ten % 12’ye çıkartıldı.
• İthalat vergileri % 5 olarak kabul edildi.
• İngiliz mallarına limitsiz ithalat izni verildi ve iç gümrük
vergileri kaldırıldı. (Yabancılara vergi kaldırılırken yerli
tüccarlar vergi ödemeye devam ettiler.)
Gümrüksüz gelen İngilizlerin gelişmiş makine ürünü malları,
Osmanlı’nın korumasız el tezgâhı endüstrisini kısa zamanda ezdi.
Yerli üretimin rekabet gücünün kırılmasıyla birlikte
Avrupa mallarının işgali başladı. Devlet tekelinin yerini artık
yabancı tekeller almıştı.
O dönemin hazin tablosunu özetleyen İngiliz Edward
Michelson:
«Türk sanayiinin birçok kolu şimdi tamamen yok olmuştur.
Bunlar arasında pamuk sanayii başta gelir ki, bunlar tamamıyla,
504

GELECEK ARAYIŞI

İngiliz sanayii tarafından sağlanmaktadır. Şam’ın çelik bıçakları,
Kıbrıs’ın şekeri, İznik’in çini, Teselya’nın iplik boya sanayii hep
yok olmuştur.» diyor.
Anlaşmadan sonraki ilk 6 yıl içinde, ihracat üç katına çıkmış,
ithalat ise beş kat artmıştı. (Altın ve gümüş para stoku ilk 6
yılda bittiği için, bu dönemde kâğıt para kullanılmaya başladı.)
Ekonomisini döndüremeyen Osmanlı Devleti, ilk kez
borç alma yoluna gitmiş, bununla birlikte, bağımlılık devri de
başlamıştı. İhracatın çok üstünde ithalat harcamaları yapılmış, bu
durum savaşlarla da birleşince, devasa finansman açıkları ortaya
çıkmıştı. (1854 Kırım Savaşı ile dış borca başlayan Osmanlı Devleti,
1875 yılında moratoryum ilan etti. 1876’da ödemeler durduruldu
ve 1881 Muharrem Kararnamesi’ne kadar sürdü.)
Açığı kapatmak için borç alan Osmanlı devletinin işini
kolaylaştırmak için Avrupa bankaları liman kentlerine gelmeye
başladı. Dış borçlanma süreci, Osmanlı Devleti’nin yıkılışına
kadar devam etti.
(TÜRKİYE’NİN 1987-1995 YILLARI ARASINDA YILLIK
DIŞ TİCARET AÇIĞI ORTALAMA: 7.6 MİLYAR DOLAR.
GÜMRÜK BİRLİĞİ’NE GİRDİKTEN SONRA 1996-2004 YILLARI
ARASINDA YILLIK ORTALAMA: 19.7 MİLYAR DOLAR. 2006
YILINDAKİ DIŞ TİCARET AÇIĞININ İSE, 50 MİLYAR DOLARI
BULACAĞI TAHMİN EDİLİYOR.)
1856 yılında merkezi Londra’da bulunan Ottoman Bank
(Osmanlı Bankası) kuruldu. Ve Galata Bankerleri dönemi başladı.
Kurulan çok sayıda bankanın amacı kredi ve yatırım değildi.
Avrupa’dan düşük faizle temin ettikleri paralarla, Osmanlı
Devleti’nin çıkardığı yüksek faizli tahvilleri satın alıyor
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ya da pazarlıyorlardı. 41 kez yapılan borçlanmanın dördü ile
demiryolu, biri ile sulama yapıldı. Diğer borçlanmaların hepsi borç
ötelemek içindi. (1854-1874 yılları arasında 15 kez dış borç alındı.
238.7 milyon Osmanlı Lirası borçlanıldı. Ancak, komisyon ve diğer
giderler düştükten sonra 127.1 milyon Osmanlı Lirası ele geçti.)
O dönemde kişi başına borç 1000 dolar civarındaydı. Bugün
kişi başına borç 4.000 dolar. Kişi başına millî gelir Avrupa’da
Osmanlı’dan 4 kat fazlaydı. (170 dolar/44 dolar) Bugün AB
ülkelerinin ortalama kişi başı geliri Türkiye’nin 7 katı.
•••
1839 yılında Tanzimat Fermanı ilan edildi. Hariciye Nazırı
Mustafa Reşit Paşa, Avrupalılar ile mutabakat sağlayarak hazırladığı
fermanı, yabancı elçi, gayrı müslim cemaat liderleri, devletin
ileri gelenleri ve halkın önünde okudu. Osmanlı Devleti, kendi
dokusuna uygun olmayan bu fermanla Avrupa’nın istediği
değişiklikleri yapmıştı.
• Padişahın mutlak hâkimiyeti sınırlandırılmış,
• Askerlik süresi belirlenmiş,
• Müslümanlarla gayrı müslimler eşitlenmiş,
• Mahkemelerin şeffaf olması karara bağlanmış,
• Rüşvetle mücadele, can ve mal emniyeti, yeni vergi esasları
belirlenmişti.
Tüm Osmanlı tebaasını kapsayan bu fermanla, çağdaşlaşma
amaçlanmıştı.
1856 yılında daha ziyade gayrı müslim tebaa için hazırlanan
Islahat Fermanı ile de;
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• Gayrı müslim cemaatlerin idaresinin, ruhban sınıfı ve halkı
arasından seçilmiş meclis tarafından yapılması,
• Her cemaatin kendi okulunu açabilmesi,
•Gayrı müslimler arasındaki soy dâvâlarına istendiği takdirde,
cemaat meclisleri tarafından bakılabilmesi,
• Gayrı müslimlerin devlet memuru olabilmesi,
• Ceza ve ticaret kanunları çıkarılması,
•Hapishanelerin
kaldırılması,

ıslah

edilmesi,

işkence

ve

dayağın

• Gayrı müslimlerin isterse bedelli askerlik yapabilmesi,
• Eyalet ve vilayet meclislerine inanca göre Müslüman ve
müslüman olmayan âzâların seçilmesi,
• Yabancılara gayrı menkul satılabilmesi,
• Para basımı ve maliye işlerinde yenilikler yapılması,
yine, Avrupa’nın isteği ile karara bağlanmıştı.
Fermanın yayınlanmasının mükafatı olarak 1856’da Paris
Anlaşması imzalandı ve Osmanlı Devleti Avrupalı bir devlet
olarak kabul edildi.
•••
Bir taraftan batılılaşma hareketleri sürerken, öte yandan, borç
sarmalı da büyüyordu. Nihayet borçlar ödenemez hâle geldi ve
1881’de Düyun-u Umumiye imzalandı.
Ödenmeyen borçlar tespit edilecek, kayıt ve tescili, borçların
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ödeneceği kaynakların kontrolü Düyun-u Umumiye tarafından
yapılacaktı. Başkanlığını dönüşümlü olarak Fransız ve İngilizlerin
yapacağı Düyun-u Umumiye, tüm devlet gelirlerinin % 31.5’unu
tahsil edecekti. Başlangıçta sadece gelirler toplanırken, sonraları
yabancı şirketler de geldi ve kâr garantili işletmeler kurmaya
başladılar.
İstanbul’da elektrik, havagazı ve su şirketleri kurdular.
Tütün ve alkollü içecekler şirketleri kurdular.
Tuz kaynaklarını işletmeye başladılar.
Demiryollarına 99 yıllık imtiyaz hakkı tanındı. Demiryolu
yatırımı yapan yabancılara kilometre başına kâr garantisi verildi.
•••
Bu arada Avrupa’nın reform talepleri devam ediyordu.
Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra imzalanan
Antlaşması’na Ermenilerle ilgili maddeler kondu.

Berlin

Bâbıâlî’ye, Ermenilerin yaşadığı eyaletlerde, yerel
ihtiyaçların gerektirdiği reformları yapma ve alınacak
önlemleri büyük devletlere bildirme zorunluluğu getirildi.
Burada amaç, Osmanlı toprakları üzerinde ulus devletler
kurdurmak ve bunları İngiliz nüfuzuna aldırmaktı.
İngilizler, bu anlaşmanın ardından, Sivas, Erzurum, Van ve
Kayseri’ye asker- konsoloslar tayin etti.
•Anadolu ahalisinin çeşitli sınıfları üzerinde araştırmalar
yapmak,
• Yerel Türk yöneticilere öğütler vermek,
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•Anadolu’da yapılacak reformların uygulanmasını
gözetlemek ve bu uygulamanın hakkıyla yapılmasını sağlamak,
amacıyla gönderilen konsolosların gerçek vazifesi, Osmanlı
Devleti çöktüğünde, Ermenilere bağımsız bir devlet
kurdurmaktı.
Bu eğreti devlet daha sonra kendi ayakları üzerinde
duramayacak, İngilizlerin himayesine girecekti. Nitekim Rus,
İngiliz ve Fransız destekli Ermeni isyanları başladı ve tehcir
sürecine kadar devam etti.
•••
Sonrası malûm.
Parçalanan Osmanlı Devleti ve ardından millî mücadele...
Türkiye Cumhuriyeti…
Şimdi gözlerinizi kapatın ve Osmanlı Devleti’nin son bir
asrında olanları tekrar düşünün…
Bakalım günümüze dair ne benzerlikler bulacaksınız?
•••
Yönetenler için çok uzun olsa da, devletlerin hayatlarında
on yıllar bazen çok kısa olabilir.
Bazen alınan kararların sonuçları hemen değil, onlarca yıl
sonra ortaya çıkabilir.
Bugün;
• Stratejik bir vizyona,
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• Her alanda millî politikalara,
• Çok çalışmaya ve üretmeye
• Kararlı olmaya,
• Özgüvene, karamsarlıkla mücadeleye,
• Birbirimizi sevmeye, birlik ve beraberlik ruhuna,
çok ihtiyacımız var.
Tarih geçmişe doğru anlaşılır ama geleceğe doğru yaşanır.
O yüzden, yönetenlerin geçmişi iyi anlaması, geleceği de iyi
görmesi gerekir.
Bugünü işaret edercesine: “Çalışmadan, öğrenmeden,
yorulmadan rahat yaşamanın yollarını aramayı alışkanlık
hâline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra
hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye
mahkûmdurlar.” diyor Mustafa Kemal ATATÜRK…
Tarihin tekerrür etmesini istemiyorsak, ders almasını
bilmeliyiz…
“GENÇLER,
VATANIN BÜTÜN ÜMİT VE İSTİKBALİ, SİZE, GENÇ
NESİLLERİN ANLAYIŞI VE ENERJİSİNE BAĞLANMIŞTIR…”
M. KEMAL ATATÜRK
Yankı Dergisi Kasım 2006
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PİRİNÇTE EMEK VE RANT DÖNGÜSÜ…
Pirincin öyküsünü hiç merak ettiniz mi bugüne kadar?
Nasıl yetişir ve soframıza nasıl gelir?
Bilmeyenler için biraz tarımsal öyküsünü, merak edenler için
de rant öyküsünü anlatacağım bugünkü yazımda…
Nisan ayı geldiğinde çeltik üreticisinin çilesi başlar.
Önce toprak işlenir ve inceltilir. Ardından tesviye edilir ve su
tutması için bölümlere ayrılır. Hazır olduktan sonra tarlaya suyu
verilir ve yeni tesviye işlemi yapılır. Zemin temizlenir ve ekim
yapılır. Gübresi, ilacı, yabani otlarının temizlenmesi derken altı
aylık zorlu bir uğraş dönemi yaşanır.
Eylül’de ise hasat başlar.
Su içinden toplanan çeltik, nemli olduğu için, kurutulması
gerekmektedir. Her gün sabah harmana yayılır ve akşam tekrar
toplanır. Güneş yeterli ise, günler süren bu işlem sonunda çeltik
hazır olur ve depolanır, yeterli değilse, bu kez kurutma işlemi,
makinelerle yapılır.
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Fabrikalara giden çeltik, burada bir dizi işleme tâbi tutulur
ve pirinç haline gelir. Eğer her şey yolunda gittiyse, yani verim
iyi oldu ve ek masraf çıkmadıysa, köylü küçük bir kârla seneyi
kapatır.
Tabii, suyun içinde yıllar süren bu zorlu yaşam döngüsü
onlara genellikle geri dönüşü olmayan romatizmal hastalıkları
da hediye eder.
•••
Gönen’in, çeltik üretiminde önemli bir yeri var. Baldo cinsi
pirincin merkezi burasıdır. Bu seneye kadar pek çok çiftçinin aksine
çeltik üreticisinden hiç şikâyet almamıştım. Ancak geçen yıl 900
bin lira civarında seyreden çeltik fiyatı, bu yıl 700 bin liraya
düşünce bölgeye sanki bir karabasan çöktü. Mazot, gübre, ilaç,
işçilik, sulama bedeli ve tarla kiraları nedeniyle masrafları bir hayli
artan köylü, fiyatların düşmesi ile işin içinden çıkamaz hâle geldi.
Ne oldu da fiyatlar düştü? Devlet, arz eksiği olan çeltikte
fiyatları neden dengeleyemedi? İçlerinden gelen biri olarak bu
dramın perde arkasını araştırmaya başladım.
Biraz araştırınca gördüm ki, pirincin çileli emek yolculuğu
yanında, ballı bir rant yolculuğu da varmış.
•••
Türkiye, kendi ihtiyacı olan çeltiğin tamamını üretemiyor.
Açığı ithalat yaparak kapatıyor. Amerika ve Mısır gibi ülkelerde,
girdi maliyetleri az olduğu için, pirinç fiyatları da oldukça düşük.
Neredeyse Türkiye’nin yarısı kadar. Bu da, arz eksiği olan Türkiye’yi
cazip bir pazar hâline getiriyor.
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Hükümet, geçtiğimiz yıllarda düşük fiyatla çeltik veya
pirinç girişini engellemek ve piyasayı dengelemek için doğru
bir karar aldı ve kota koydu. Konan kotalar nedeniyle yabancı
kaynaklı pirinç Türkiye’ye rahatça giremedi ve arz-talep dengesi
Türk çiftçisinin aleyhine işlemedi.
Ancak Türkiye’nin pirinç ithalatındaki politikasından rahatsız
olan ABD, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde girişimlerde
bulundu ve Türkiye’yi şikâyet etti. Haksız bulunan Türkiye, kota
(tarife kontenjanı) uygulamasından vazgeçmek zorunda kaldı.
Bu kez, yerli üreticinin korunabilmesi için referans fiyat
uygulamasına geçildi. ABD’de yapılan çalışmalar sonucunda,
pirincin tonuna CIF 570 dolar fiyat belirlendi. Yani ithal edilecek
pirinç kaç dolara alınırsa alınsın, 570 dolar/ton standart
bedel değer biçilecek, vergisi buna göre alınacak ve bu şekilde
millîleşecekti.
Bu karar da, Türk çiftçisini yabancı rakipleri karşısında
ezdirmeyecek bir çözümdü. Ancak, karar uygulanmaya başladıktan
sonra beklenmedik bir gelişme oldu ve fiyatlar sert bir şekilde
düşmeye başladı.
İddiaya göre, bir firma, Mısır’dan 100 bin ton pirinç bağlantısı
yapmış ve bunun 42.800 tonluk kısmını, 305 dolardan
Türkiye’ye ithal etmişti. Üstelik İskenderun gümrüğünden
yaptığı bu ithalata, vergi de ödememişti. (yasalara aykırı olarak
vergi vermek yerine teminat mektubu vermişti.) Piyasaya verilen
ucuz ithal pirinç dengeleri alt üst etmiş, şok düşüşler yaşanmıştı.
Bir başka iddiaya göre ise, yine aynı firma, Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı’nın 28 Mart 2006 tarihli izninden üç gün
sonra (kota uygulaması olmasına rağmen) 10 bin ton pirinç
ve 15 bin ton çeltiği Türkiye’ye ithal etmişti.
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•••
Ortada vahim bir tablo var. Çeltik üreticisi bu yıl fiyatların
düşük olmasından dolayı zor günler yaşıyor.
Bunun nedenlerinin mutlaka ortaya konması gerek.
• 28 Mart 2006 tarihinde, kota uygulamasına rağmen verilen
özel izinle pirinç ve çeltik ithal edildi mi? Edildi ise, ne kadar?
• Referans fiyat uygulamasına geçildikten sonra kimler ne
kadar pirinç ithal etti?
• İskenderun gümrüğünden 42.800 ton pirinç ithal eden
firma, bu ithalatı vergi vermeden mi gerçekleştirdi? Eğer böyleyse
bunu nasıl yaptı?
• Türkiye’de çeltik fiyatlarında sert düşüşler yaşanmasına
neden olan bu ithalat mıdır? Eğer bu ithalat değilse sebep nedir?
Şimdi Sayın Eker ve Sayın Tüzmen’e bir görev düşüyor. Bu
soruların yanıtlarını bulmak, varsa sorumlularını cezalandırmak,
kalıcı, sağlıklı ve şeffaf politikalar üretmek…
Karadeniz’de fındıkta yaşananların, Marmara’da çeltikte
yaşanması istenmiyorsa, kararlı adımlar atılmalı ve çeltik
oyunundaki şifreler çözülmeli.
Bu dramı hâlâ anlamak istemeyen varsa, bir gününü
çeltik tarlasında geçirsin… Bakalım ne düşünecek?
Bu vebali kimse kaldıramaz…
Yankı Dergisi Aralık 2006
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TARIMDA GÜNÜ KURTARMAK…
YARINA YATIRIM YAPMAK…
Çiftçilerin çok önemli sorunlarının olduğu bir gerçek.
Ancak bunlar, sadece bugünün değil şüphesiz, yıllardan
beri bir sarmal olarak büyüyerek taşınan sorunlar…
•••
Çiftçimizin girdi maliyetleri çok arttı ve bu artık
çevrilmesi güç bir sorun hâline geldi…
Dünya piyasaları ile rekabet edebilmek için, sadece
teşvik primi vermek yetmez, akılcı politikalarla girdileri
azaltmak ve verimliliği arttırmak gerekir…
Bunu yapamazsak, tahıl ve buna bağlı hayvansal
proteinde dünyanın en pahalı ülkesi hâline geleceğiz…
Bu ise hem ithalat baskısına neden olacak, hem de
yetersiz ve kötü beslenen bir toplum hâline geleceğiz…
•••
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Peki, neden tarımda maliyetler bu kadar yükseldi ve
rekabet gücümüzü kaybettik?
•Miras yasası olmadığı için on yıllardır tarlalar küçüldü
ve çok parçalı hâle geldi. Türkiye’de bir çiftçi ailesi başına düşen
arazi miktarı 55 dekar ve 4-5 parçalı. Bu da maliyeti önemli ölçüde
yükseltiyor.
•Türkiye hidrolik misyonunun ancak % 35’ini tamamladı.
Yani hâlâ sulu tarımda istenen düzeyde değiliz. AK Parti
hükûmeti döneminde önemli mesafeler alınsa da çok ciddî
eksiğimiz var. Sulu tarım kültürü, bilimsel ve yaygın hâle gelmediği
için verimler istenen düzeyde olmuyor.
•Kaliteli tohumda çok gerilerdeyiz. Yine bu hükûmet
döneminde sertifikalı tohumculukta önemli adımlar atıldı ancak
yeterli değil. Kalitesiz tohum, verimi büyük ölçüde düşürüyor.
•Tarımsal ilaçların önemli bir kısmını ne yazık ki
ithal ediyoruz. Bu da maliyete olumsuz katkı yapıyor. Bunların
kullanımı da bilimsel ve reel değil. Tavsiyelere göre yapılan bir
ilaçlama geleneğimiz var. Bunun önüne geçmek için ziraî mücadele
ve tarımsal teknoloji yatırımı yapacaklara sektörel teşvikler
getirilmeli. Aynı zamanda iyi bir eğitim planlaması yapılmalı.
•Gübre çok önemli bir girdi maliyeti. Gübre
fabrikalarının hatalı-yanlış politikalarla özelleştirilmesi, sorunu
daha da derinleştirdi. Örneğin Gemlik Gübre’nin özelleştirilmesi
bu sorunlar dikkate alınarak değil, sadece para hesabı yapılarak
gerçekleştirildi. Son gelen bilgiler, bu fabrikanın kapanacağı
yönünde. İşçiler çıkartılacak ve serbest bölgenin yanındaki bu
çok değerli arazi, yeni bir ranta dönüşecek. Yanlış özelleştirme
politikaları, sektörün anlaşmalı bir kartel hâline gelmesine neden
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oluyor. Genellikle de çiftçinin ihtiyaç duyduğu dönemlerde
gübre fiyatları tırmanıyor. Bu sorun aşılmazsa, ilerleyen
yıllarda daha da kronik ve içinden çıkılmaz bir hâl alacak. Son 3
ayda gübreye % 40 zam geldi. Enflasyonun tek haneli rakamlara
düştüğüne çiftçiyi inandırmak mümkün değil.
•Çiftçinin en büyük sorunu ise mazot. Girdi
maliyetlerini yükselten en önemli kalem bu. (Sayın Başbakan,
geçtiğimiz günlerde, son 2.5 yıllık kaçak akaryakıtın Türkiye’ye
maliyetinin 38 milyar dolar civarında olduğunu söyledi. Demek ki
girdi maliyetinin bu en önemli kalemi ile ilgili, yapılması gereken
önemli çalışmalar var.)
2006’da ÜFE’nin % 11.58 olmasına karşılık, tarımsal
fiyat artışı % 2.53 oldu. Yani çiftçimiz, 2006’da reel olarak %
9 civarında fakirleşti. (Tarımsal girdilerdeki reel fiyat artışının
ise ne olduğunu bilmiyoruz.)
Bu yıl, kuraklık sorunu ile karşı karşıyayız. Eğer bu
durum verimliliğe etki ederse, mevcut sorunlar belli ki daha da
derinleşecek.
•••
Çiftçinin girdi maliyetlerindeki yükseklik ve ürün
miktarındaki düşüklük, dünya piyasaları ile rekabet gücünü de
kırıyor. Ürün planlaması da yeterli olmayınca, özellikle besicilik
sektörü bundan büyük yara alıyor.
Türkiye’nin yıllık et tüketimi yaklaşık 1 milyon ton.
Bunun % 80’ini, Türkiye’de üretiyoruz. % 20’si ise kısmen
yasal, kısmen de yasal olmayan yollardan ülkemize giren
hayvansal kaynaklardan karşılanıyor.
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Besicilikte girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle,
dünyadaki en pahalı et Türkiye’de.
Son zamanlardaki girdi maliyetlerindeki aşırı artış ve
plansızlık, sektörü oldukça hırpaladı. Son 4 ayda 30 YKR olan
arpa fiyatı, 47.5 YKR’a (yaklaşık % 60 zam) ulaştı. Bu farktan
yararlanan ne yazık ki üretici değil, aradaki vurguncular.
Besicilikte arpa, fennî yemin önemli bir kalemi, yani yem
fiyatlarına çok büyük etkisi var. Bugün bu fiyatlarla üretilen 50
kilogramlık bir çuval yemin fiyatı 25 YTL, yani yemin kilosu 50
YKR. Et fiyatlarının bugünkü düzeylerinin rantabl olabilmesi için
yem fiyatının 40 YKR olması gerekiyor (hâlen et fiyatı 8.3 YTL/
kg). Bu koşullar altında besicinin zarar etmemesi için ya yem
fiyatlarında indirim olması, ya da et fiyatlarına zam yapılması
gerekiyor. Et fiyatlarına yapılacak zam, tüketimi azaltacağı için
bunun da çözüm olmayacağı açık.
Dengenin besici aleyhine değişmesi, başka sorunları da
beraberinde getiriyor. Besiciler net ağırlığı ancak 270 kilogram
olduğunda ticarî değeri olan danaları 200 kilogramlık iken
kesmeye ve satmaya başladılar.
İşte bu hatalı politikalar ve plansızlıklar nedeni ile dünyada
tonu 2.100 Euro olan et ülkemizde 4.600 Euro’ya mal oluyor.
Birbirine zincirleme bağlı olan tarım ve hayvancılık
sektörünün her kademesi ayrı ayrı ele alınmalı ve gerçekçi,
uzun vadeli politikalar üretilmeli.
Aksi hâlde, hem üretici, hem de tüketici mağdur olacak.
Kazanan yine dış güçler ve aradaki rant çevreleri olacak…
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•••
Seçim propagandası için köylere gidecek adaylara ciddî bir
önerim olacak.
Sakın köylüye verilen teşvik primlerinden, desteklerden,
kredilerden söz etmesinler.
Çiftçinin bunlarla avunacak ve bunlara kanacak hâli yok.
Samimî olarak sorunlara değinsinler ve gerçekçi çözüm
önerilerini ortaya koysunlar.
Aksi hâlde beklemedikleri tepkiyle karşılaşabilirler…
Benden söylemesi…
Aydın Mercek Gazetesi 30.05.2007
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1 YTL MAZOT HAYAL DEĞİL…
Genç Parti lideri Uzan’ın; «Mazot 1 YTL» söylemi epey
prim yaptı.
Başlangıçta, bu söyleme bıyık altından gülenler bile, artık
ucuz mazot vermekten bahsediyor.
Köy kahvelerinde (ucuz) mazot hesapları (tartışmaları) epey
kızıştı.
Henüz kaynağı konusunda tatmin edici bir açıklama gelmese
de, umuda yatırım yapan Türk halkı, buna oldukça inanmış
görünüyor.
Bunun sandığa ne kadar yansıyacağını kestirmek şimdilik zor,
ama anlaşılan o ki, seçim hesaplarını epey etkileyecek.
Muhalefetin bu vaadine, iktidar boş bir hayal olarak bakıyor
ve 1 YTL’lik mazotun mümkün olamayacağını iddia ediyor.
Peki, «1 YTL mazot» hayal mi?
Bana göre değil.
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Bazı rakamları alt alta koyduğumuzda, eminim siz de buna
inanacaksınız.
•••
AB ülkelerinde çiftçiler, kendi arazilerinde kanola, aspir gibi
biyodizel üretiminde kullanılan bitkileri ekerler ve kendilerine ait
küçük tesislerde biyodizel üreterek, enerji ihtiyaçlarını karşılarlar.
Bunun için de vergi ödemezler.
Türkiye’de ise, her türlü enerjiden vergi alma politikası
uygulandığı için, çiftçi kendi arazisinde üretim yaptığı bitkiden
biyodizel üretip kendisi kullansa bile, vergi ödemek zorundadır.
(Nitekim üretim de yapamaz…)
Yani bizde devlet çiftçisine der ki; ‘Sen benim vereceğim
pahalı mazotu kullanmak zorundasın. Bunun dışarıdan
gelmesi (benim carî açığımı artırması) önemli değil, benim
vergi almam önemli. Kendin üretsen bile, senden alacağım
vergiyle, zaten normal mazot fiyatına gelecek. O hâlde
üretme…»
İşte bu basiretsiz yaklaşım nedeni ile Türkiye biyodizelde bir
türlü mesafe alamadı ve akaryakıtta dışa bağımlılık günden güne
artıyor.
Yunalı Pangalos, biyodizeli 70 YKR’a mal ederken,
Edirneli Hasan Ağa, 2.15 YTL’ye mazot kullanıyor. Ondan
sonra da, taban fiyat ne olursa olsun, yetmiyor.
•••
İktidara talip olanlar, tarımda çiftçinin elini rahatlatmak
ve rekabet gücünü artırmak istiyorsa, mutlaka biyodizelle ilgili
çalışmalar yapmalı.
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Yapılacak olan belli.
• Çiftçilere kendi kullanacakları biyodizeli üretecek
tesisler için teşvik ve kredi verilecek. (Bir tesisin bugün
maliyeti yaklaşık 50 000 YTL) Ve bu üretimden vergi
alınmayacak.
• Biyodizel bitkisi olan kanola ve aspir teşvik edilecek
ve desteklenecek.
•

Çiftçilere bununla ilgili eğitim verilecek.

Biyodizel politikası orta vadeli.
•••
Kısa vadede netice alınacak olansa, kaçak akaryakıtın
önlenerek bir fon oluşturulması. (Türk çiftçisine ucuz mazot
fonu)
Türk çiftçisi, litresini 2.150 YTL’den, yılda 2.5 milyon ton
mazot kullanıyor. (Yılda 400 milyon YTL civarında mazot desteği
alıyor, ancak bu destek meseleyi çözmüyor.)
Peki, kaçak akaryakıtta durum ne?
1990 yılından beri, Türkiye’de araç sayısı 4 kat arttı, ancak
tüketilen resmî akaryakıt miktarında bir değişiklik olmadı.
Buradan anlaşılıyor ki, akaryakıt kaçakçılığı her yıl katlanarak
artıyor.
Son 2.5 yılda, vergileri ile birlikte, 40 milyar dolarlık (52 milyar
YTL) akaryakıt kaçakçılığının olduğu biliniyor. (Bunu bizzat Sayın
Başbakan ifade etti.)
Bu da yılda 10 milyon ton akaryakıta tekabül ediyor.
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Yani, Türkiye’ye yılda, tüm çiftçilerin kullandığı
akaryakıtın 4 katı kadar akaryakıt, yasa dışı yollardan
giriyor.
Bu korkunç bir tablo.
Peki, istense ve kararlı bir şekilde üzerine gidilse bu önlenemez
mi?
İddia ediyorum, 3 ayda yarıya iner. 6 ayda da biter…
Karadeniz’den örnek vereyim.
Geçen yıl Karadeniz üzerinden, milyonlarca YTL’lik
kaçak akaryakıt girdi ülkemize.
Mekanizma şöyle çalışıyor:
•

Petrol tankerleri boğazları geçerek Karadeniz’e ulaşıyor.

•

Belli bölgelerde kıyıya 40 mil açıkta demirliyorlar.

• Atık su boşaltma bahanesiyle kıyıdan römorkörler
çağırılıyor.
•

Ve denizin ortasında su yerine akaryakıt ikmali yapılıyor.

• Römorkörler kıyıya geliyorlar ve yine belli bölgelerde
bekleyen tankerlere hortumlarla akaryakıtı boşaltıyor.
•

Buradan satış noktalarına ulaştırılıyor.

Geçen yıl, Karadeniz bölgesinde kamu kurumlarından tam 33
tanesi, ihale ile bu kaçak akaryakıtı satın aldı.
Peki, benim tüm detaylarına kadar bildiğim bu mekanizmayı
ilgili ve yetkili olanlar bilmiyor mu?
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Elbette biliyorlar.
Hattâ daha da fazlasını biliyorlar!
Mersin’deki mekanizmayı, Habur Kapısı’ndaki düzeni de çok
iyi biliyorlar.
Neden önlen(e)miyor o hâlde?
Bunun cevabını da siz verin…
İşte bu ahlâksız rant döngüsü kırılır ve bir süre için
çiftçilere fon oluşturulursa, Türk tarımı rahatlar.
Aksi takdirde;
•

Dünyanın en pahalı pirincini,

•

Dünyanın en pahalı buğdayını,

•

Dünyanın en pahalı sütünü,

•

Dünyanın en pahalı etini,

tüketmeye devam ederiz…
Peki, nereye kadar?
İşte onu kestiremiyorum.
O hâlde meydanlardaki siyasetçiler, polemikleri bırakmalı,
gerçekçi siyaset yapmalı, sorunları ve çözüm önerilerini iyi ortaya
koymalı, vaatlerinin kaynaklarını anlaşılır bir dille izah etmeli.
•••
Son söz.
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Mazot 1 YTL olmalı mı?
Evet olmalı…
Mazot 1 YTL olur mu?
Evet olur…
İsterseniz bir de siz hesaplayın…
www.haberturk.com 25.06.2007
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NNB
Kucağıma aldığımda yüreğinin atışını hissettim.
Korkuyla karışık bir sığınma duygusuyla sarıldı sımsıkı.
Küçücüktü.
Göğsüme yasladım.
Birkaç dakika öylece kaldım.
Aklımdan binlerce şey geçti…
Acıdım, üzüldüm, ürktüm, nefret ettim, utandım…
Tenindeki o masum çocuk kokusunu içime çekerek yatağına
koydum…
Gözlerindeki endişeli bakış, yerini sıcak bir dostluğa bırakmıştı
sanki…
İhtiyacı olan sadece güven ve sevgiydi.
Öyle güzel anlatıyordu ki.
Vaktinden önce doğmuştu.
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Onu bu dünya ile tanıştıran biyolojik annesi ise, doğduktan
hemen sonra, bugün kaldığı hastanede yapayalnız bırakıp
kaçmıştı.
Kaderiyle baş başa kalan yavruya üç hemşire sahip çıktı.
Nehir, Nisan, Budak…
Sevgileri hep yanında olsun diye kendi adlarını vermişlerdi
NNB bebeğe.
Aradan üç ay geçmiş, anne çıkıp gelmişti.
Çaresiz teslim ettiler NNB’yi.
14 ay sonra bir gün tekrar çıkageldi NNB aynı hastaneye.
Canavar ruhlu annesi, son demlerini yaşayan zavallı yavrucağı
kanlar içinde getirmişti.
Vaktinden çok önce geldiği bu dünyaya, yeniden tutundu
doktorların çabasıyla.
Şimdi, altı kişilik bir koğuşta, küçük bir yatakta etrafa
bakıyor.
Kim bilir?
Belki de, bilemediğimiz
sorguluyordur…

o

iç

dünyasında

hepimizi

•••
17 aylık bebek NNB’yi hastanede ziyaret ettiğimde
gördüklerime ve duyduklarıma inanamadım. Meslek hayatımda
pek çok drama tanık olan ben, doktorların anlattıklarını duyunca
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dehşete düştüm. Böylesini ne okudum ne de gördüm.
Aşırı kan kaybı nedeni ile ölmek üzereyken hastaneye getirilen
bebeğe defalarca tecavüz edilmiş.
Vücudunun her yeri darp edilmiş.
Kalçalarında ve kollarında işkencenin izleri hâlâ duruyor.
Başına gelen darbelerden dolayı ise belki de ömür boyu
kendisine refakat edecek sara nöbetleri geçiriyor ara sıra.
Bazıları eski, bazıları ise yeni olan darp izlerinden, işkencenin
uzun süredir devam ettiği anlaşılıyor.
Annenin ifadesine göre de, zaman zaman (uyutması için)
kodeinli şurup içirilmiş.
İddiaya göre anne, hayat kadını. Yanında başkalarını da
çalıştırıyor.
Evde görüntü kayıt cihazlarının da olduğu söyleniyor.
Soruşturma derinleştirildiğinde korkarım ki bir çocuk
pornografisi çetesiyle karşılaşacağız.
Tüm Türkiye bu olaydan bir ders çıkarmalı ve düşünmeli.
Nerede hata yapıyoruz?
Ve ne yapmalıyız?
•••
Çocuk pornografisi ile ilgili haberler son zamanlarda
dikkat çekmeye başladı. Konuyu dosya olarak takip eden bazı
muhabirlerden aldığım bilgilere göre, İstanbul’da pek çok semtte
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Türkiye’de çekilmiş çocuk pornografisi CD’leri el altından
satılıyormuş.
Google’da «child porn» (çocuk pornografisi) başlıklı aramalarda
Türkiye’nin birinci sırada çıktığı, kentler kategorisinde ise İzmir,
İstanbul ve Ankara ilk üç sırayı paylaştığı iddiası ise oldukça
düşündürücü.
Çocuk pornografisi, gelişmiş ülkelerde çok ciddî bir sapkınlık
ve sorun. Bu ülkelerde, çirkin piyasayı elinde bulunduranlar,
gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerin kimsesiz çocuklarını
kullanıyorlar. UNICEF’in çocuklara yönelik şiddet araştırmasının
sonuçları ise oldukça çarpıcı: Her yıl 220 milyon çocuk cinsel tacize
uğruyor. Yılda 50 binden fazla çocuk şiddet yüzünden hayatını
kaybediyor.
Yaşanan bu acı tecrübeden bir fırsat çıkarmak ve olayın tüm
boyutları ile üzerine gitmek gerektiğini düşünüyorum.
Bunun için neler yapılmalı?
• Çok zor ve kapsamlı bir konu olmakla birlikte sokak
çocuklarının takibi iyi yapılmalı.
• İnternet kafeler, çocuk pornografisi ve diğer suçlar için ne
yazık ki iyi bir vasat oluşturuyor. Kapsamlı bir çalışma yapılarak
denetim ve düzenlemeler getirilmeli. Mutlaka özel filtrelemeler
yapılmalı.
• Servis sağlayıcılar, emniyet istihbarat ve MİT, ortak bir
çalışma ile çocuk pornografisi sitelerini takibe almalı. Mümkünse,
bu tür sitelerin Türkiye’de yayınlanması (perdelenmeli)
yasaklanmalı. Türkiye’de bu sitelerin tıklanma oranlarının çok
yüksek olduğu iddialarını önemsemek gerek. Bu tıklamalar, sitelere
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ilgi duyanlardan çok, yerli piyasanın profesyonel takiplerinden
kaynaklanabilir.
• Çocuk pornografisi ve cinsel istismarla ilgili yasal
düzenlemeler yapılmalı. Irza karşı işlenen suçlar ve özellikle
çocuk istismarı ile ilgili yasalarda, yaptırımlar arttırılmalı ve kesin
olarak aftan yararlanamamalı. Çocukları koruyucu bazı yasaların,
mevcut koşullara göre revizyonu yapılmalı. Bilişim suçları ile ilgili
yasal düzenlemeler yapılmalı. Çocuk pornografisi görüntülerinin
çoğaltılıp satılması ile ilgili de, fikir ve sanat eserleri kanununda
gerekli düzenlemeler yapılmalı.
• Özellikle kimsesiz çocukların herhangi bir gerekçe ile
hastaneye getirildiklerinde, ilgili uzman hekim tarafından istismar
olup olmadığı dikkatle araştırılmalı. Bu konuda Sağlık Bakanlığı
bir çalışma başlatmalı.
• Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren
bilişim departmanları bu konuda uyarılmalı. Gerekirse, takviye
edilmeli. İllerde oluşturulacak birimlerde, eğitim almış elemanlar
çalıştırılarak olayla her boyutu ile mücadele edilmeli.
NNB bebek dünyaya acısıyla geldi. Hâlâ da acı çekiyor.
Ona karşı sorunluluğumuzu yerine getiremedik.
Şimdi başımızı önümüze eğme ve düşünme zamanı.
Ve erken uyarı sistemlerini kurma zamanı.
www.spothaber.com 04.11.2006
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ÇOCUKLARIN CİNSEL SÖMÜRÜSÜ
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Çocuklara yönelik ticari cinsel sömürü, son yıllarda
Türkiye’nin önemli bir sorunu hâline geldi. Çocuk fuhuşu, çocuk
pornografisi, cinsel amaçlı çocuk ticareti, çocuklarla cinsellik
amaçlı turizm ve zorunlu erken evlilik bu sorunun alt başlıkları
olarak gösterilebilir.
Soruna ne yazık ki bugüne kadar bilimsel verilere ve
istatistiklere dayanarak yaklaşılamadığı için gerçek boyutu
hakkında bilgi sahibi değiliz. Ancak ortaya çıkan münferit vakaların
ardı araştırıldığında, ilişki ağı ve yöntemleri irdelendiğinde,
Türkiye’nin ciddi bir tehdit ile karşı karşıya olduğunu görmek
mümkün.
1990’lı yılların başında ilk kez tehlikenin endişe verici boyutu
fark edildi. Kurulan sivil toplum örgütleri ve icra edilen uluslararası
konferanslarla, küresel çözüm politikaları araştırılmaya başlandı.
Türkiye henüz, bu sorunun toplum nezdindeki farkındalığını
gerçekleştirebilmek sorunu ile uğraşmaktadır. Münferit vakaların
gerçek boyutları ile irdelenmesi ve projeksiyonlar yapılması
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yerine, magazinel tartışmaları ne yazık ki daha fazla gündem
oluşturmaktadır.
Çocuk istismarının çok farklı boyutlarının, çok geniş bir
alanda risk oluşturmaya başladığı ülkemizde, bu sorunun temel
nedenleri;
• Aile içi şiddet,
• Aile içi istismar,
• Göç ve kentleşmeye bağlı ortaya çıkan zor yaşam koşulları,
• Parçalanmış aileler,
• Suça karışmış aileler,
• Madde bağımlılığı,
• Eğitim eksikliği nedeniyle, çocukların tehdide açık hale
gelmesi olarak gösterilebilir.
Çocuklara yönelik cinsel sömürü, bugün geleceği tehdit eden
en büyük risklerden biri. Dünyanın pek çok yerinde giderek yaygın
hale gelmekte. En fazla 12-18 yaş grubu kızlara yönelik olmakta,
erkek çocuklarının durumuna dair sağlıklı bilgiye ulaşmak ise
oldukça zor.
Son 20 yılda internetin yaygınlaşmasıyla birlikte çocukların
cinsel istismarında baş döndürücü bir artış oldu. Münferit sapkınlık
olarak ortaya çıkan bu durum, siber alemde süratle yayılarak çocuk
pornografisi şeklinde dünyanın her tarafına bulaştı.
Sorunu fark eden gelişmiş ülkeler, hemen yasal düzenlemeler
yaptılar ve etkin önlemler aldılar.
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Ancak oluşan pazar içten içe büyüdü ve ürün temini için
geri kalmış ülkeler kullanılmaya başlandı. Önce Latin Amerika’da
başlayan ürün arayışı, sonra Uzak Doğu’ya kaydı ve Afganistan ve
Irak gibi ülkelerden sonra, ülkemize de ne yazık ki ulaştı.
Dünya genelinde çocuk pornografisinin 20 milyar dolarlık
bir sektör haline geldiği rapor ediliyor. Gerçekte ise, bu rakamın
80 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. 100 bini aşkın çocuk
pornografisi sitesi için ürün temini çabalarının önümüzdeki
dönemde daha da artacağını varsaymak kehanet olmaz. Bu ne
yazık ki hâlen 2 milyon olan mağdur çocuk sayısının artabileceği
anlamını taşıyor.
Türkiye’de olayın vahameti henüz rakamlarla kanıtlanmadı.
Ancak, son derece büyük bir tehlike olduğundan söz etmek
mümkün.
Çocukların cinsel istismarının Türkiye’deki yelpazesi oldukça
geniş. İstismarın boyutları ise, eklenen diğer suçlarla birlikte
oldukça karmaşık hale geliyor.
Küçük yaştaki çocukların pornografik görüntülerinin
çekilerek yurt dışına pazarlanması: Mağdur çocuklar genellikle
suça karışmış sorunlu aile çocukları. Suçu işleyense, sosyo-kültürel
düzeyi düşük, sıklıkla madde bağımlısı, düşük paralar karşılığında
bunu yapan hem suçlu hem de mağdur kişiler. Görüntüleri
kayda alıp aktaranlar ise yarı profesyonel bilgisayar kullanıcıları.
Denetimi olmayan internet kafelerden ya da yer değiştiren
servis sağlayıcılardan aktarımı gerçekleştiriyorlar. Sürecin gerçek
mimarları ise, yurt dışı bağlantılı beyaz yakalı profesyonel çete
mensupları.
Diğer mağdurlar ise, 18 yaş altı genç kızlar: Kurulan tuzakla,
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cinsel içerikli görüntüleri kayda alınıyor ve bununla şantaja
tâbi tutuluyor. Yeni çekimlere boyun eğmek, fuhuş sektöründe
çalışmak, kamera tuzağı kurmak ya da kuryelik yapmak şeklinde
dayatılan şantaja boyun eğilmediği takdirde, görüntüler çoğaltılarak
satılıyor. Büyük kentlerde kalabalık yerlerde el altından satılan
CD’lerin yanında, internet yoluyla da servis yapılıyor.
İstismarın belki de en göz önünde olanı çocuk fuhuşu:
Sokakta yaşayan kız çocukları, ailelerinden kap-kaç için kiralanan
çocuklar ve ne yazık ki koruma altına alınmış bazı çocuklar bu
sektör için kullanılıyor.
Neler yapılmalı?
Yürürlükte olan yasaların ve uluslararası sözleşmelerin
daha etkin uygulanmasının sağlanması ve eksik olan
düzenlemelerin süratle yapılması gerekiyor.
Türkiye; Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’ni henüz
imzalamadı. Bu sözleşme imzalanmalı ve bunun gerektirdiği yasal
düzenlemeler yapılmalı.
İmzalanan sözleşmeler;
• Çocuk Hakları Sözleşmesi,
• Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi İle İlgili
İhtiyatî Protokol,
• İnsan Ticareti Protokolü,
• 182 No’lu ILO Sözleşmesi,
• Stockholm Deklarasyonu ve Eylem Planı,
• Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair
Lahey Sözleşmesi,
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• Avrupa Konseyi İnsan Kaçakçılığına Karşı Eylem
Sözleşmesi,
Sözleşmelerle ilgili uygulamalar ise çok yetersiz. Bunlara dair
daha etkin eylem planları hayata geçirilmeli.
Yasalarımızdaki düzenlemeleri mevcut koşullara göre yeniden
ele almak doğru olacaktır.
TCK’da, çocuklara yönelik cinsel suçlarla ilgili maddelerin
tanım, kapsam ve cezaî müeyyideleri yeniden düzenlenmeli.
Cezaların arttırılması, ağırlaştırılması ve aftan kesin olarak
yararlanamaması gerekmekte.
Keza, TCK’da Genel Ahlâka Karşı Suçlar bölümünde çocuk
istismarını önleyecek yaptırımlar ağırlaştırılmalı.
Türk Hukuk Sistemi bilgisayar bağlantılı suçları ve çocuk
pornografisi ile ilgili suçları düzenlemekte yetersizdir. Bilişim
Alanındaki Suçlarla ilgili yasal düzenlemeler yapılmalı, Avrupa
Konseyi Siber Suç Sözleşmesi imzalanmalı.
Gelişmiş ülkelerde çocuk pornografisine giden tüm yollar
kapanmış, cezaî yaptırımları ise çok ağırlaştırılmıştır. Türkiye’de
ise yasal düzenlemeler oldukça yetersiz.
• İnternet servis sağlayıcılarının çocuk pornografisine ilişkin
raporlamalarda bulunması yasal zorunluluk olmalı.
• İnternette çocuk pornografisini izlemek, görüntü aktarmak
ve çocukları cinsel içerikli eylemlere hazırlamak suç olmalı ve ağır
yaptırımlar getirilmeli.
• Çocuk pornografisi ile ilgili görüntülerin üretilmesi,
kullanılması, pazarlanması, saklanması ve izlenmesi suç kapsamına
alınmalı ve ağır yaptırımlar getirilmeli.
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Bu suçların tanımlanması ve cezai yaptırımları tam olarak
belirlenmediği için yakalanan suçlular serbest bırakılmaktadır.
14.11.2006 tarihinde Marmaris’te yakalanan bir kişide ele geçirilen
çok sayıda çocuk pornografisi CD’leri, tutuklamak için yeterli delil
olarak görülmemiş ve suçlu para cezası ile salıverilmiştir. Oysa, AB
ülkelerinde ve ABD’de bu tür eylemler ağır cezaları gerektirir.
Çocuk istismarının Türkiye’de hangi boyutlara çıktığının
araştırılması ve çözüm önerileri getirilmesi için, TBMM’de
bir araştırma komisyonu kurulmalı.
Bu komisyon, çocuk istismarını her yönüyle ele almalı ve
kapsamlı çözüm politikaları oluşturmalı.
Çocuk istismarının önlenebilmesi ve halkın bilinçlenmesi
için, sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir.
STK’lar teşvik edilmeli ve desteklenmeli.
Gönüllü internet gözlem grupları oluşturulmalıdır.
İçişleri Bakanlığı tarafından fahri olarak çalışacak, izlem ve ihbarda
bulunacak kişilere fahri internet müfettişliği sertifikası verilmeli
ve merkezde toplanacak bilgilere destek olmaları sağlanmalı.
Halkın bilinçlenmesi için, seferberlik başlatılmalıdır.
Sivil Toplum Kuruluşları, medya, aydınlar, bilim adamları çocuk
istismarı ile ilgili çalışmalara katkı sağlamalı, halkın eğitimine özen
göstermeli. Özellikle psikiyatristlerin, sosyologların, eğitimcilerin,
eğitici programlarına destek verilmeli.
Servis sağlayıcılara, filtrasyon getirilmeli.
Kişiye özel sabit IP uygulaması getirilmelidir. Türkiye’de
halen dinamik IP uygulaması var. Bu yüzden IP numarası üzerinden
takipler oldukça zor. İlerleyen zamanda, sayının artması ile de
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takip imkansız hale gelecektir. Uluslararası servis sağlayıcılardan
kota temin edilmeli ve sabit IP uygulamasına geçilmelidir. Türk
Telekom bu uygulamayı gecikmeden başlatmalı.
İnternet kafelerin denetimi sağlıklı olarak yapılmalıdır.
Çocuk pornografisi görüntülerinin azımsanmayacak bir kısmının
internet kafelerden servis edildiği bilinmekte. Gerek denetim
eksikliği, gerekse kayıtların tutulmasındaki teknik ve yasal
yetersizlik, bu mekânları suça açık hâle getirmektedir. Bununla
ilgili önlemler alınmalı.
Çocuk Polisi ve İnternet Polisi sayısı arttırılmalıdır.
Mağdura ulaşmak için çaba harcanmalıdır. Yurt çapında
sayı, bilgi ve teknik donanım olarak güçlendirilmiş bir yapı
kurulmalı. Bu yapı, suçluya ulaşmak yanında mağdura ulaşmak
ve rehabilitasyonunu sağlamak için çalışmalı. Merkezi bir arşiv
oluşturularak tüm bilgiler burada toplanmalı ve değerlendirilmeli.
(Halen yakalanan CD’ler böyle bir merkezde toplanıp mağdura
ulaşma çalışması yürütülmüyor.)
Okul aile birliklerinin, okul müdürlerinin ve öğretmenlerin
çocuk istismarı konusunda eğitimleri sağlanmalıdır.
Sağlık çalışanlarının çocuk istismarı konusunda dikkatli
olması sağlanmalıdır. Herhangi bir nedenle hastaneye getirilmiş
çocuklardan kimsesiz olanlar, özellikle istismara uğrama
ihtimallerine karşılık özenle muayene edilmeli.
Basın Konseyi, medyanın çocuk istismarı konusunda
haber yapma etiğinin çizgisini belirlemelidir. Medyanın çocuk
istismarı konusundaki nüfuzu çok önemli.
Çocuk istismarı ihbar hattına pratik bir işlerlik ve
yaygınlık kazandırılmalıdır.
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Çocuk istismarı konusunda riskli olan bölgelerin
idarecileri hizmet içi eğitimden geçirilmelidir. Mülkî amirlerin
çocuk istismarı konusunda yeterince bilgi sahibi olması, olayın
üzerine kararlılıkla gidilebilmesi için şart.
Pedofili kesin tedavisi olmayan bir patolojidir. Pedofiller,
suç işlemeye ve tekrarlamaya meyillidirler. Tüm dünyada özel
yöntemlerle izlenmektedirler. Türkiye de bu tür vakaları özel
yöntemlerle izlemeye başlamalı.
Yurt dışından ülkemize gelen eğitimcilerin işe başlamaları
için yeterince araştırılmaları, sabıka ve sicil kayıtları dışında
suç istidatları ve kişilik özellikleri de araştırılmalıdır.
İstismar kurbanı çocukların rehabilitasyonu için
daha etkin eylem planları oluşturulmalıdır. İstismar ile
mücadele uzun süreli ve kapsamlı olacağı için, devlet tarafından
desteklenmeli ve bütçe sağlanmalı.
Ortada gerçekten önemsenmesi gereken bir sorun var. Bunu
bugün görmez ve önlem almazsak, korkarım ki, ilerleyen yıllarda
çok daha vahim olayları tartışıyor olacağız…
www.spothaber.com 19.11.2006
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KADIN HAKLARI, İNSAN HAKLARI…
Bir gün, Cengiz Han, tüm hanlarını toplamış, sağ yanına da
eşini oturtmuş…
Cengiz Han, hanlarına;
“–Ben Hanlar Han’ı Cengiz Han, hepinizin hanıyım!”
demiş...
Eşini göstererek:
“–Bu da benim Hanım…” demiş.
İşte erkeklerin «eşim» anlamına söyledikleri «hanım» kelimesi
oradan geliyormuş…
Hikâye doğru mudur, yanlış mı bilinmez… Ama verdiği mesaj
çok anlamlı…
•••
Kadın hakları kavramını, doğru bulmuyorum…
Aslında, bu kavramdan hareketle, meramımızı anlatmaya
çalışırken, içten içe ve farkında olmadan, kategorik bir ayrışmayı,
su yüzüne çıkartıyoruz.
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Eğer insan hakları kavramı çatısı altında, var olan
sorunları tartışırsak ve çözüm ararsak, sanırım ayrımcılığı baştan
reddetmiş ve doğru bir yol tercih etmiş oluruz.
Son yıllarda, kadın haklarıyla ilgili tartışmaların
yoğunlaşmasını, gelecek adına bir umut kabul ediyorum. Hala
gerçek ve çözümcül tartışma zeminlerini yakalayamasak da,
tartışmaya başlamanın, çözüme giden yolun ilk adımı olduğunu
düşünüyorum…
•••
Kendi tarihimize baktığımızda, 1843 yılına kadar, valide
sultanların dışında kadının adının olmadığını görüyoruz.
Bu tarihte, ilk defa, var olduğu fark edilmiş ve bıbbiye
mektebi bünyesinde ebelik eğitimi verilmeye başlanmış
kadınlara.
1847’de, kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı
tanınmış.
1858’de, Kız Rüştiye’leri açılmış ilk defa ve artık eğitimli
kadın dönemi başlamış.
1869’da ise, kadının doğası, eğitimle buluşunca, Terakkî
Muhadderat Dergisi ortaya çıkmış, yani kadınlar için ilk süreli
yayın.
Aynı yıl, kızların eğitimini ilk kez yasal zorunluluk hâline
getiren, Maarifi Umumiye Nizamnamesi yayımlanmış. Tabiî,
kız ve erkek öğrenciler ayrı okumak şartıyla. Bu kez öğretmenler
sorun olmuş, ancak onu da aşmanın yolu bulunmuş. 60 yaşından
büyük erkek öğretmenlerin ders vermesine izin verilmiş.
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Gördüğünüz gibi, değişimin ya da daha doğru tanımıyla gelişimin
en zor olduğu yer, her zaman olduğu gibi kafalar…
1897’de kadınlar, ilk kez ücretli işçi olarak çalışmaya
başlamışlar.
Ardından devlet memurluğu, tüccarlık ve esnaflık hakkı
gelmiş.
Aslında bu haklar da kendiliğinden gelmemiş. Zamanın
koşulları zorlamış. Savaşların etkisi ile erkeklerin çalışma
yaşamlarından uzaklaşması, toplumda açlık ve sefaleti
beraberinde getirmiş ve kadının ekonomideki gereksinimi
ortaya çıkmış.
Tabii bu da kadına, iş yaşamında çok kısıtlı da olsa alanlar
açmış, fırsatlar yaratmış.
Terzi atölyelerinde, savaşan askerlere çamaşır diken kadınlar,
1916’da, İstihkak-ı Milli Kadınlar Cemiyetini kuruyorlar.
Yani ilk örgütlenme başlıyor. Ve kadın işçi sayısı giderek artmaya
başlıyor. Şartlar, Türk kadının eylemci ruhunu da ortaya
çıkartıyor. Kadınlar, kendilerine un vermeyen stokçulara ve
onları himaye eden belediye başkanına karşı eylem başlatıyorlar
ve depoları basarak unları ele geçiriyorlar. Yine aynı döneme
rastlayan grevleri görüyoruz. Bursa Dokuma Fabrikası’nda ve
İzmir Tütün Fabrikası’nda, aldıkları ücreti yetersiz bulan kadınlar
greve gidiyorlar. Tabii, biz, Fransa’daki, 1789 Versailles ekmek
ayaklanmasını, ya da New York’ta ekmek ve gül sloganı ile
yürüyen kadınların eylemlerini öğrenmekle yetindiğimiz için,
kendi tarihimizdeki onurlu kadın hareketlerini pek bilmiyoruz…
1914’te ilk yüksek öğrenim, 1921’de ilk kez karma öğretim
başlamış.
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Kadının asıl kazanımı ise, Cumhuriyet’le birlikte olmuş.
1924’te Tevhidi Tedrisat Kanunu ve laik bir eğitim sistemi
ile artık Türk kadını gerçek kimliğini bulmaya başlamış.
1926’daki, Türk Medenî Kanunu ise, Türk kadını için devrim
niteliğinde kazanımlar sağlamış.
1933’te muhtar olma hakkını kazanan kadınımız, 1934’te,
Atatürk’ün engin vizyonu ile Avrupalı hemcinslerinin önüne
geçmiş, seçme-seçilme hakkını elde etmiş.
Yani, 1847’ye kadar avrat pazarında, meta olarak satılan
kadın, Atatürk’le birlikte artık, yönetimde söz sahibi olmuş.
Sonraları irili-ufaklı adımlar atılmış, ancak, gelen yöneticiler,
Türk kadınına, gelişen dünya koşullarına uygun bir gelecek
hazırlayamamış.
•••
Bugün, tüm dünyada kadınların az ya da çok sorunları var.
Dünya nüfusunun yarısından çoğu kadın.
Ama çalışan kadınların sadece % 19’u sosyal güvenlik
şemsiyesi altında.
Erkeklerle eşit iş yapsalar dahi, aynı ücreti alamıyorlar.
Yönetime katılma oranları, % 1’in altında. TBMM’nin %
4.4’ü kadın. Müsteşar, genel müdür ve diğer yönetici sayısı ise yok
denecek kadar az…
Okuma-yazma oranları erkeklere göre çok düşük.
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Tüm dünya mallarının, sadece %1’ine kadınlar sahip.
Erkekler, dünyadaki işlerin toplamının % 34’ünü görüyorlar,
ancak, toplam gelirin % 90’ına sahipler.
Dünya nüfusunun % 52’si kadın, ancak medyada yer alan
haberlerin, % 21’ine kadın konu oluyor.
Bu tatsız örnekleri uzatmak mümkün…
Ama biz, geçmişi anlamak, ders almak, geleceği okumak ve
ona uygun koşulları hazırlamak zorundayız…
Dünya Kadınlar Günü, belki de, yeni bir fırsat…
Bugün, sadece bir anma günü olmamalı, sadece bir
dayanışma günü olarak da kutlanmamalı…
Kadının yoksulluğu ile mücadele,
Bilgisizliği ile mücadele,
Kadının meslekî eğitimi, iş güvencesi ve istihdam
olanaklarının sağlanması,
Kadının, aile içinde, sorumluluk ve yetkilerinin eşit
paylaşılması,
Kadının karar verme mekanizmalarına eşit ve yeteri kadar
katılımı,
Kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele,
Kadını, töre esaretinden ve kimi zaman da vahşetinden
koruma,
Sağlıkta hak ettiği standartların sağlanması,
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Kadının algılanışına dair, bölgeler arasındaki farklar,
Kadının, bir özel alan varlığı olmadığının, kamusal alanın
gerçek bir parçası olduğunun kabulü, içselleştirilmesi,
Ve daha pek çok sorunun çözümü…
Kadının, hak ettiği statüyü kazanması için hepimizin,
bıkmadan, yorulmadan eğitmesi ve eğitilmesi gerektiğini
düşünüyorum. Bunun için medyaya, aydınlara, eğitimcilere,
sivil toplum örgütlerine, kanı liderlerine ve siyasetçilere büyük
sorumluluklar, görevler düşüyor…
Magazin kültürü ile yoğrulan toplumumuzda, bugün en fazla
ihtiyaç duyduğumuz şey, kadına dair gerçek başarı öyküleri…
Atatürk’ün, genç Türkiye’ye, belki de en büyük armağanıdır,
rol modeli kadınlar…
Keşfedip elinden tuttuğu ve Cumhuriyet Türkiye’sine
takdim ettiği kadınlar, o günün kadın onurunu temsil etmiş,
topluma hem yön, hem de moral vermiştir.
“Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından
fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu
kadını kadar, emek verdim diyemez. Erkeklerden kurduğumuz
ordumuzun, hayat kaynaklarını, kadınlarımız işletmiştir. Çift
süren, tarlayı eken, kağnısı ve kucağındaki yavrusu ile yağmur
demeyip, kış demeyip cephenin ihtiyaçlarını taşıyan hep onlar, hep
o yüce, o fedakâr, o ilahi Anadolu kadını olmuştur. Bundan ötürü,
hepimiz bu büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı, şükranla
ve minnetle sonsuza kadar aziz ve kutsal bilelim.” diyerek, 1923
yılında kadına verdiği değeri vurgulamış Atatürk…  
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Bugünün, sadece nutuklar atılarak kutlanan bir gün
olmamasını, kafalardaki zincirlerin kırılarak, anlayışların değiştiği
bir dönemin başlangıcı, olmasını diliyorum…
Ve kadının, hak ettiği onuru, layık olduğu tüm değerleri,
özgürce yaşadığı bir dünya diliyorum…
www.turhancomez.net 08.03.2007
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İKİ SEKTÖR BİR ANALİZ…
Geçenlerde Bandırma Ayakkabıcılar Çarşısı’nı ziyaret ettim.
Esnaf dertli. 25 ayakkabı atölyesinden 20’si kapanmış ve ithal
ürünlere geçmişler. Eskiden yerli ayakkabıların süslediği
vitrinleri, ucuz Çin malı ayakkabılar işgal etmiş. Esnafın verdiği
bilgiye göre, geçtiğimiz yıllarda çarşıda satılan ayakkabıların %
50’si Bandırma’da imal edilirken, bugün, sadece % 5’i Bandırma’da
imal ediliyormuş.
Aslında ithalat çılgınlığı, sadece Bandırma’nın değil, tüm
Türkiye’nin sorunu. 2005 yılının ilk 10 ayında Türkiye,
ayakkabı ithalatına 364 milyon dolar öderken, bu rakam,
2006’nın ilk 10 ayında 450 milyon dolara çıkmış.
•••
Türkiye’ye ithal edilen ayakkabıların % 80’i Çin ve Uzakdoğu
ülkelerinden geliyor. Ucuz ancak kalitesiz olan bu ayakkabıların
tüketimi de, dolayısı ile fazla oluyor. 2000 yılında ithal ayakkabı
sayısı yıllık 9.2 milyon çiftken, 2006 yılının ilk 10 ayında bu rakam,
32.5 milyon çifte çıktı. Yani, Türkiye’de her iki kişiden biri yılda
bir çift ithal ayakkabı tüketiyor. Bu çok ciddî bir sorun.
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Sürekli artan ithalat, yerli üretim kapasitesini de önemli
ölçüde etkilemiş. Türk ayakkabı imalat sektörünün toplam
kapasitesi yıllık 400 milyon çift. Ancak 2005 yılında gerçekleşen
üretim 156 milyon çift. Yani sektör % 40 kapasite ile çalışıyor.
2003 yılında 430 bin olan sektör çalışanı, 2005 yılında 370 bine
düştü. Yani ithalat baskısı altındaki yerli sektörde 160 bin kişi
işini kaybetmiş.
•••
Geçtiğimiz aylarda yerli gözlük fabrikalarını araştırdım. İlgi
çekici bilgilere ulaştım.
Türkiye’de halen 20 gözlük fabrikası bulunuyor. Bunların
7 tanesi aktif üretim yapıyor. Diğerleri ise güç durumda,
üretimlerine ara vermek zorunda kalmışlar. Mevcut yerli
fabrikaların üretim kapasitesi yıllık 10 milyon adet. Ancak,
halen yıllık yerli üretim 600 bin adet olarak gerçekleşiyor.
Türkiye’de yılda yaklaşık 20 milyon gözlük tüketiliyor.
Bunların 10 milyonu optik çerçeve, 10 milyonu ise, güneş
gözlüğü. Tüm kullanılan gözlüklerin içinde yerlinin payı, % 3.
Geri kalanı ise ithal. Kullanılan güneş gözlüklerinin tamamı ithal
ediliyor. Bunların 1.5 milyonu standartlara uygun, 8.5 milyonu ise
standart dışı. Tüketilen gözlüklerin % 90’ı Çin kaynaklı.
Yıllık tüketilen 10 milyon optik çerçevenin 9 milyon
adedinin ödemesini kamu yapıyor. 1 milyon adedi ise, serbest
olarak satılıyor. Devletin yılda optik çerçeve için ödediği para
yaklaşık 250 milyon dolar.
Dünya gözlük piyasasının yıllık hacmi, 130 milyar dolar.
Türkiye’de ise yıllık toplam hacim 1 milyar dolar civarında. Çin,
547

Büyük Türkiye İçin

İtalya başta olmak üzere pek çok ülke için fason üretim üssü hâline
geldi. Ancak, emek yoğun üretim nedeniyle kalite oldukça düşük.
•••
Bu iki sektörün birbiriyle hiç ilgisi yok. Ortak yanları,
kontrolsüz ve çılgınca tırmanan ithalattan büyük yara almaları.
Süreç böyle devam ederse, iş kayıpları devam edecek.
Yerli üretimimizi, uygun modellerde korumaz ve teşvik
etmezsek, ilerleyen yıllarda ithalatın pençesi tüm sektörleri
esareti altına alacak…
• İthal ürünlerin ihtisas gümrüklerinde sıkı denetim
ve kontrollerden geçirilmesi, kalite standartları ile ilgili
incelemelerin ciddî ve gerçekçi yapılması,
• İthal ürünlere, uluslararası ticaret kurallarının elverdiği
ölçüde yüksek vergiler konması,
•İthal ürünlerin, üretim-kalite standartlarının denetiminin
yapılması (DTÖ ile anlaşması bulunan Çin’e, Türkiye’nin belki de
uygulayabileceği en önemli yaptırım budur.)
• Yerli sektörün girdi maliyetlerinin azaltılması, yeni
teşvik uygulamalarının geliştirilmesi,
• İmalatında, ithal ürünlerin az olduğu sektörlere, daha fazla
ve özgün teşviklerin getirilmesi,bir an önce üzerinde çalışmamız
gereken konular.
• Enerjide yerli üretimin payı giderek azalıyor.
• İleri teknoloji ürünlerini kendimiz imal edemiyoruz.
• Savunma sanayimiz ipotek altında ve dışa bağımlı.
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• İhracatın, ithalatı karşılama oranı her yıl dramatik bir
şekilde azalıyor.
• Dış ticaret açığı ve cari açık giderek artıyor.
• Yerli sanayide ve tarımda artan girdi maliyetleri, rekabet
gücümüzü kırıyor.
Günübirlik tartışmaları, polemikleri terk edip gerçek
gündemlerle meşgul olmazsak, yerli sanayicimizi, KOBİ’lerimizi
korumak için önlem almazsak, korkarım gençlerimizin
vicdanlarındaki mahkûmiyetten kurtulamayacağız…
www.spothaber.com 28.01.2007
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EKONOMİYE MAKRO BAKIŞ…
Rakamları sonsuza kadar maniple edebilirsiniz. Ama
gerçekleri sonsuza kadar saklamayı asla başaramazsınız.
Bu yazımda, geçmişle bugünü rakamsal olarak analiz edip,
bir projeksiyon yapmak istiyorum. Ve ekonomiye yön veren
mekanizmaları uyarmak istiyorum…
•••
• 2006 yılı Ocak-Kasım arası cari işlemler açığı 29.915 milyar
dolar. Bu rakam, geçen yıl aynı dönemde 19.393 milyar dolardı.
Yani yaklaşık % 54’lük bir artış söz konusu.
• 2002 yılında 1.524 milyar dolar olan cari işlemler açığı, 2005
yılında 23.157 milyar dolara çıktı. Bu yılsonu itibarı ile henüz net
hesap çıkmamakla birlikte 33 milyar dolar civarında olacak.
• 2006 yılı Ocak-Kasım arası dış ticaret açığımız 37.440
milyar dolar. Bu rakam, 2005 yılı aynı döneminde 29.466 milyar
dolardı. Yani % 27’lik bir artış söz konusu.
• 2002 yılında 7.283 milyar dolar olan dış ticaret açığı,
2005’te 32.926 milyar doları bulmuş, projeksiyon yapıldığında,
550

GELECEK ARAYIŞI

2006 yılı itibarı ile, 41 milyar doları bulacak. (net rakam henüz
DPT’den açıklanmadı.)
• Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 2005-2006
yıllarının ilk 11 ayında dış ticaret açığının % 27’lik bir artış
göstermesi, cari işlemler açığının ise % 54’lük bir artış
göstermesi. Yani carî işlemler açığını arttıran sadece dış ticaret
açığı değil, üzerinde durulması ve araştırılması gereken başka
faktörler de var.
• Turizmi ele aldığımızda; 2002 yılında 6.599 milyar
dolarlık bir gelire sahibiz. Bu rakam, 2005 yılında 15.280
milyar dolara ulaşmış. 2-3 katlık bir artış söz konusu. Oysa
aynı dönem carî işlemler açığında 15 katlık bir artış var. (Yani
artık turizm gelirleri ile açık kapatma devri bitiyor.)
• 2005 Ocak-Kasım döneminde 14.802 milyar dolarlık bir
turizm gelirine sahibiz. Oysa 2006 yılı aynı dönemde, 13.768
milyar dolarlık bir gelirimiz var. Yani % 7’lik bir azalma var.
2006 yılı turizm gelirimizin tamamı 16.581 milyar dolar. Yani dış
ticaret açığını, cari işlemler açığını dengeleyen en önemli kalemde
hissedilir bir azalma söz konusu.
• Turizmde önemli bir ayrıntı ise turist başına elde edilen
gelirdeki anlamlı azalma. 2003 yılında 13.956 milyon turist
13.203 milyar dolar gelir bıraktı. Yani turist başına ortalama
1000 dolar. Oysa 2006 yılında, 19.276 bin turist 16.581 milyar
dolar gelir bıraktı. Yani, turist başına 860 dolar. Bu da gösteriyor
ki, turist kalitesinde bir azalma söz konusu. Yani turizm
politikalarımızda bir revizyon yapmazsak, her bir turistten
kazandığımız para giderek azalacak.
• Taşımacılık hizmetlerinde ise rakamlar oldukça
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düşündürücü. 2005 Ocak-Kasım döneminde 1.157 milyar dolar
açık veren taşımacılık hizmetleri, 2006 yılı aynı dönemde 1.571
milyar dolar açık vermiş. Oysa taşımacılık hizmetlerimiz 2002
yılında 861 milyon dolarlık bir fazla vermekte yani açığı
kapatmaktaydı. Şimdi ise açığı önemli ölçüde arttırıyor. Bunun
nedenleri üzerinde kapsamlı bir şekilde durmak gerek. Acaba
Türk taşımacılık sektörü 2002’den bu yana ne oldu da milyar
doları bulan bir açık vermeye başladı?
• İnşaat hizmetlerinde 2002 yılında 832 milyon dolarlık bir
kazanım elde ederken, 2005 yılında bu rakam 874 milyon dolar
olmuş. Yani belirgin bir artış yok. 2006 yılı Ocak-Kasım arasında
ise 791 milyon dolarda kalmış. Yani yılsonu itibarı ile tahminen
862 milyon dolara çıkacak. Bu durumda, inşaat hizmetleri 2002
yılında carî işlemler açığının % 54’ü kadar gelir getiriyorken,
2006 yılında % 2.64’ü kadar gelir getirecek. İnşaat
hizmetlerinin ekonomik getirisinde istenen artışın yaşanmayışı ve
giderek oransal olarak azalması, önemsenmesi gereken bir ayrıntı.
Dışarıda iş yapan müteahhit firmalar için yeni politik açılımlara ve
desteklere ihtiyaç var.
• Doğrudan yatırımların kâr transferi, 2002 yılında 89
milyon dolar olmuş. Bu rakam 2005 yılında 734 milyon doları
bulmuş. 2006 yıl sonu itibarı ile bu transferlerin 864 milyon dolar
olacağı (2006’nın ilk 11 ayında 799 milyon dolar) tahmin ediliyor.
Bu durumda 2002 yılına göre % 1000’lik bir artış söz konusu.
Bu tür kayıpların, bundan sonra spiral bir şekilde artacağını
öngörmek mümkün. Bu da cari işlemler açığına giderek tırmanan
bir yük getirecek.
• Portföy yatırımlarının kâr transferlerinde böylesi bir
dramatik artış söz konusu değil. 2002 yılı, 835 milyon dolar açıkla
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kapanmışken, 2005 yılında 924 milyon dolarlık bir açık söz konusu.
Demek ki yabancı portföy yatırımcısı, yatırdığı paranın kârını
götürmek yerine yeniden yatırmayı tercih ediyor. Bu durumda
Türkiye’ de bir süre daha paradan para kazanmaya devam edecek.
• 2005 Ocak-Kasım aylarında portföy yatırım dengesi, -776
milyon dolarken, 2006 yılı aynı dönemde bu rakam -509 milyon
dolar olmuş. Yani % 35’lik bir azalma var. Bu rakamlar, yabancı
portföy yatırımcısının elde ettiği kârı yeniden Türkiye içinde
değerlendirdiğine (paradan para kazanmaya devam edeceğine)
işaret ediyor.
• Diğer yatırımlar kalemi, (yani kamu ve özel sektör faiz
ödemeleri) 2002 yılında -3.632 milyar dolar olarak gerçekleşirken,
2005 yılında -4.007 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Yani stabil
bir görüntü vermiş.
• Düşündürücü olan bir diğer kalem ise işçi gelirleri.
Türkiye’nin 2002 yılında 1.936 milyar dolar olan işçi geliri,
2005 yılında 851 milyon dolara gerilemiş. 2002 yılında Türkiye,
cari işlemler açığından daha fazla işçi geliri elde ederken, 2005
yılında vahim bir görüntü ortaya çıkmış ve 2005’te işçi gelirleri,
carî işlemler açığının % 3. 67’sini karşılamış. Yani bundan sonra
işçi gelirleri ile carî işlemler dengesini koruyabilmenin imkanı
kalmamış. İşçi gelirlerindeki azalmanın pek çok nedeni olabilir.
Üzerinde iyi araştırma yapmak gerek. Ancak çok ortaklı şirketlerin
(holdinglerin) suiistimalleri, inanıyorum ki buna çok olumsuz katkı
yapmıştır. 2006 yılında elde edilen işçi geliri, 1.043 milyar dolar.
Cari işlemler açığının % 3.3’ü kadar. Yurt dışında çalışan işçilerin
gelirlerinin Türkiye’ye çekilmesi yeni cazip projelerle ve güven
tesisi ile olabilir. Buna dair kapsamlı çalışmalar yapmak gerek.
• 2002 yılında 175 milyon dolarlık Türk sermayesi dışarıya
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giderken, bu rakam 2005 yılında 1.078 milyar doları bulmuş. 2005
Ocak-Kasım döneminde 969 milyon dolar yurt dışına sermaye
giderken, 2006 yılı aynı dönemde, bu rakam 841 milyon dolar
olmuş. 2006 yılı Ocak-Eylül döneminde 361 milyon dolarlık sermaye
gidişi olmuşken, Ocak-Kasım döneminde bu rakam 841 milyon
doları bulmuş. Yani 2006 yılı Ekim-Kasım aylarında, 480 milyon
dolarlık bir yerli sermaye dışarıya gitmiş. Bu tırmanış içeride:
«Artık yatırım iklimine güven kalmadı mı?» sorusunu akla getiriyor.
• 2002 yılında yurt içine doğrudan yatırım 1.137 milyar
dolar olarak gerçekleşirken, bu rakam 2005’te 9.794 milyar
dolar, 2006 Ocak-Kasım döneminde 18.135 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir. 2006 yılı ilk 11 ayında gayrı menkul yatırımı
için gelen miktar 2.829 milyar dolardır. 2006 ilk 11 ayında gelen
15.306 milyar dolarlık doğrudan yatırımın niteliği son derece
önemlidir. Bu, arzu edildiği gibi, yatırım yapan, istihdam üreten,
know-how sağlayan, ihracat yaparak ekonomik katma değer
oluşturan bir sermaye değildir. Bugün itibarı ile cari işlemler
açığını kapatan bir sermaye girişi olarak görülebilir. Ancak bu
sermaye, Türk Telekom’un özelleşmesinden, GSM şirketlerinin,
bankaların ve süpermarketlerin satışından elde edilen gelirdir. Bugün
itibarı ile carî işlemler açığını kapatan bir girdi olarak görülse de
kısa süre sonra önemli miktarda kâr transferleri yaparak, carî
işlemler açığını dramatik bir şekilde büyüten bir tehlike haline
gelecektir. Bankalar, hazineye vereceği borç paranın faizini, diğer
şirketler de oldukça kârlı olan gelirlerinin katma değerlerini transfer
edecektir. Eğer bunların Türkiye’de kalarak yatırıma tahvil edilmeleri
sağlanmazsa, birkaç yıl içinde cari işlemler açığını patlatacaklardır.
• İlgi çekici bir diğer ayrıntı ise, portföy yatırımları. 2005
yılında 13.437 milyar dolar olan portföy yatırımları,
2006’nın ilk 9 ayında 3.601 milyar dolara gerilemiş. 2006’nın
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ilk 11 ayında ise portföy yatırımları 7.974 milyar dolara çıkmış.
Son iki ayda, 4.373 milyar dolarlık portföy yatırımı söz
konusu. (Bankacılara göre ise, son bir ayda portföy yatırımı
yoluyla piyasalara giren yabancı sermaye tutarı 5 milyar dolar.)
Borsadaki rekorların artan portföy yatırımı ile tetiklendiğini
düşünmek yanlış olmasa gerek.
• 2005 yılı bankaların döviz varlıkları -352 milyon dolar olarak
gerçekleşirken, 2006’nın ilk 11 ayında -9.926 milyar dolar olmuş.
Bunun takibinin de çok iyi yapılması gerek.
• Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu kalemlerdeki seyrini de, iyi
değerlendirmek gerek. 2005 yılında 21.2 milyar dolar olarak
gerçekleştirilen enerji ithalatı, 2006 da 28.6 milyar doları
bulmuş. Yani giderek büyüyen bir açık ya da daha doğru bir tanımla
borçla karşı karşıyayız. Botaş’ın bugün itibarı ile 9 katrilyon lirayı
bulan alacaklarının da altını çizmekte yarar var. Enerji tasarrufu
politikalarını acilen devreye sokmak gerek. Kayıp ve kaçağın
önlenmesi için de yeni uygulamalar getirilmesi şart. Yerli enerji
üretimi için politik karar almak için zamanımızın olmadığı net
olarak ortada.
• 2006 yılında inci ve kıymetli taş ithalatı için ödenen 4.4
milyar doları da iyi irdelemek gerek. Aynı dönemde, 1.8 milyar
dolar olarak gerçekleşen inci ve kıymetli taş ihracatına bakılırsa,
katma değer üretilerek satılıyor iddiaları pek gerçekçi değil. Tuzun
KDV’sinin % 18 olduğu ülkemizde, pırlantanın KDV’sinin sıfır
olması da ayrı bir tartışma konusu. İnci, pırlanta, değerli taşta
2006 yılında yaşanan 2.6 milyar dolarlık açık, carî işlemler
açığının % 8’ine tekabül ediyor. Bu rakamı, ekonomi politikasını
oluşturanlar iyi anlamalı.
• 2006 yılında yurt içindeki otomobil satışı 373 bin adet.
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2005’e göre % 15’lik bir azalma söz konusu. Satılan otomobillerin
255 bini yani, % 68’i ithal. Bu durumda tüketicinin yerli otomobil
tercih etmesi için önlem alınması gerekiyor. Ya da yerli malı
kullanma bilinci için çalışmalar yapmak gerekiyor.
• 2002 yılında protestolu senet sayısı 498.748. 2005 yılında
bu sayı 920.641’e çıkmış. 2006 Ocak-Kasım döneminde ise,
1.066.974’e çıkmış. Rakamsal ifade ile 2002 yılında, protestolu
senet tutarı 816 milyon YTL. 2005’te bu rakam 2.803 milyar
YTL’ye çıkmış. 2006’nın ilk 11 ayında ise, 3.636 milyar
YTL’ye çıkmış. 2002 yılına göre 2006’da protesto edilen senet
tutarında % 486’lık artışın nedenlerini iyi araştırmak gerek.
• İhracatın ithalatı karşılama oranlarındaki azalma
ekonominin belki de en önemli parametresi. 2002’de % 69.9,
2003’te % 68.1, 2004’te % 64.8, 2005’te % 62.9, 2006’da, % 62.1
olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranı, gelecek
kaygısı oluşturmakta. Türkiye’nin ihracat rakamlarındaki artış
tek başına bir anlam ifade etmez. Bu oranı tersine çevirmediği sürece
Türk ekonomisi geleceğe güvenle bakamaz.
• Yine aynı rakamlardan hareketle, ithalatın GSMH’ya
oranında yükselen bir trend söz konusu. 2002’de 28.2, 2003’te
29.0, 2004’te 32.3, 2005’te, 32.3, 2006’da 34.8, 2007’de ise tahmini
36.5 olarak gerçekleşecek. Yani Türkiye’nin GSMH’sının ithalata
ayrılan payında her yıl artan bir süreç söz konusu.
• Yine carî işlemler açığının GSMH’ya oranı 2002’de % 0.8 iken,
2006’da % 7.9 olarak gerçekleşti. Yani cari açık GSMH’dan giderek
daha fazla bir pay alıyor.
• Fiyat artış hızlarında sektörler arasındaki uyumsuzluk
da ayrı bir sorun. Özellikle tarımda yaşanan dramatik fark çiftçi
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kesimini mutsuz etmekte. Bu uyumun 2006’da net olarak ortaya
çıktığını görüyoruz. 2004’te ÜFE % 15.35 iken, tarımsal fiyat artışı
% 16.81 olarak gerçekleşti. 2005’te ÜFE % 2.66 olurken, tarımsal
fiyat artışı % 3.03 oldu. Ancak, 2006’da ÜFE’nin % 11.58 olmasına
karşılık, tarımsal fiyat artışı % 2.53 oldu. Yani tarım kesiminde
% 9’luk bir gerileme oldu. Tarımsal girdi maliyetlerindeki artışın
nedeni, akaryakıt ve ziraî ilaçlarda dışa bağımlı olmamız. Gübre
fabrikalarının özelleştirilmesindeki hatalar da gübre fiyatlarındaki
beklenmedik artışların temel nedeni. Özellikle gübre atma
mevsiminde, sektör topluca fiyat artımına gitmekte ve çiftçi önemli
ölçüde mağdur olmakta. Devletin fiyatları kontrol etme, dengeleme
kabiliyetini yitirmesi önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.
• Bankacılık sektöründeki kredilerin dağılımına baktığımızda
tartışmalı rakamlarla karşılaşıyoruz. 2006-Ekim dönemine kadar
tüketici kredileri toplamı, 43.670 milyon YTL. 2005-Aralık dönemine
göre % 72.3’lük bir artış söz konusu. Yani vatandaşımız tüketici
kredilerine giderek daha bağımlı hâle geliyor. Kredi kartlarında
ise 2006-Ekim dönemi için, 21.161 milyon YTL’lik bir kredilendirme
görüyoruz. Bu ise 2005-Aralık dönemine göre, % 27.1’lik bir artışa
tekabül ediyor. Tüketici kredilerinin ve kredi kartı kredilerinin 65
milyar YTL’ye ulaştığı bir ülkede, işletme kredilerinin 30 milyar
YTL’de kalması da üzerinde çok düşünülmesi gereken bir sorundur.
İhracat garantili yatırım kredilerinde ise (2006-Ekim: 1.952 milyon
YTL) geçen döneme göre % 8.4’lük bir azalmanın olması, dış ticaret
açığının kapatılması ile ilgili ümitlerimizi kırmaktadır.
Tüm bu göstergeler değerlendirildiğinde;
• Girdi maliyetlerinin azaltılması,
• İhracat teşviklerinin arttırılması ve çeşitlendirilmesi,
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• Yerli tüketim ve tasarruf bilincinin tesisi,
• Verimlilik artışının sağlanması,
• Bölgesel ve sektörel yeni bir teşvik politikasının oluşturulması,
gerektiğini anlıyoruz.
Sanal göstergelere itibar etmeden reel ekonomik politikalarımızı
oluşturmalıyız…
Aksi halde,
güçleşecektir…

geleceğe

güvenle

bakmamız

giderek
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200 KM İLE DUVARA TOSLAMAK…
Devlet Bakanı ve Baş müzakereci Ali BABACAN, geçtiğimiz
günlerde; “Türkiye’nin 32 milyar dolarlık carî açığını, doğrudan
yabancı sermaye girişi ve özellikle özel sektörün uzun vadeli dış
borçlanmasıyla çevirebildiğini” belirterek; “Eğer Türkiye’nin
mevcut ekonomik yapısında, güven ortamında bir değişiklik
olur, yabancı sermaye girişi yavaşlarsa, borçlanmada vade
kısalırsa, o zaman 200 kilometre hızla giden aracın önüne duvar
çekilmiş olur. Araç da o duvara toslar. Aracın içindekilerin hâlini
düşünmek bile istemiyorum.” demiş…
Çok doğru söylemiş…
2002 yılında 1.5 milyar dolar olan carî işlemler açığı, 2005’te
23 milyar dolara, 2006’da ise 32 milyar dolara çıktı.
Nereden nereye? (Sayın Başbakan iktidarın çalışmalarını ve
geldiği noktayı anlatırken bu ifadeyi kullanmayı çok seviyor.)
2002 yılında, yurt içine doğrudan yatırım için gelen para 1.1
milyar dolar.
2005’te bu rakam, 9.7 milyar dolar olmuş, 2006’da ise, 20
milyar doları geçmiş.
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Peki, doğrudan yatırım olarak adlandırılan bu para
Türkiye’ye ne yapmaya geldi?
Paradan para kazanmaya, bankaları, hizmet sektöründeki
kârlı işletmeleri ve kamu iktisadî teşekküllerinin rantlı
olanlarını satın almaya geldi ve sürekli artan carî açığı kapatmak
için kullanılıyor.
Yani yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya, know-how üretmeye
gelmedi… (Geçtiğimiz yıl Sayın Babacan’a verdiğim bir soru önergesi
ile son 4 yılda Türkiye’ye yeni yatırım yapmak için gelen yabancı
sermayenin miktarını ve sağladığı istihdamı sormuştum ama hâlâ
yanıt alamadım!)
İşte Sayın Babacan’ın işaret ettiği tehlike bu.
Giderek artan carî işlemler açığını kapatan bu paranın
girişinde bir aksama olursa, Türk ekonomisi duvara
toslayacak…
Elimizde sınırsız imkân yok.
Satılacak işletmeler bir gün tükenecek…
Düşük kur-yüksek faiz uygulamasının cezp ettiği sıcak para girişi
de bir gün duracak. Bu vahşî rant mekanizmasının (saadet zincirinin)
sonsuza dek sürmesi mümkün değil.
İşte o zaman, biz, sanal ekonomi nedir, reel ekonomi
nedir farkına varacağız…
•••
İki farklı sektörden (reel ekonomiden) örnek vermek
istiyorum…
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Ülkemizde, yılda 20 milyon gözlük tüketiliyor.
Tüm kullanılan gözlüklerin içinde yerlinin payı % 3.
Türkiye’de 20 adet gözlük fabrikası var ve yıllık kapasiteleri, 10
milyon adet.
Ancak hâlen yerli üretim miktarı yıllık 600 bin adet ve geçtiğimiz
yıllarda 20 fabrikadan 13 tanesi aktif üretimini durdurdu. Çünkü
özellikle Çin’den ithal edilen ucuz gözlüklere, koruma duvarı (gereği
kadar vergi) konmadığı için, rekabet edemediler ve kapanmak zorunda
kaldılar.
Diğer örnek de, ayakkabı sektöründen…
Türk ayakkabı sektöründe yerli üretim kapasitesi yıllık 400
milyon çift.
Geçtiğimiz yıl 150 milyon çift ayakkabı üretimi gerçekleşti.
Yani sektör % 40 kapasite ile çalışıyor.
Son 3 yıl içinde, sektörde, 160 bin kişi işini kaybetti.
Çünkü ithal ayakkabıda dramatik bir artış var. (2000 yılında
9 milyon çift ayakkabı ithal edilmişken, 2006 yılında bu rakam 36
milyon çifte çıktı.)
Bu sektörler, ileri teknoloji istemeyen sektörler.
Ne yazık ki, ithalat ve sıcak para mekanizmasının
teslim aldığı sanal ekonomik düzen içinde, rekabet güçlerini
kaybediyorlar…
•••
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Ortada sıcak paranın teslim aldığı vahşî bir rant düzeni var…
Bu düzen, en küçük kırılmalara, risklere dahî tahammülsüz…
Kontrolü de elimizde değil...
•

Enerjide, yerli üretimin payı giderek azalıyor.

•

İleri teknoloji ürünlerini kendimiz imal edemiyoruz.

•

Savunma sanayimiz, ipotek altında ve dışa bağımlı.

• Dışarıdan gelen sıcak para, her geçen gün bu ülkenin katma
değerini, rantını vahşice sömürüyor. (Bankalar ve Merkez Bankası
dâhil döviz rezervimizin, 112 milyar dolarlık bölümü yabancı
bankalarda yüzde 4 faizle yatıyor. Yabancılar da, bizden
aldıkları 112 milyar doların, 80 milyar dolarını hazinemize
ve borsamıza sıcak para olarak yatırarak, bizim paramızla
yüzde 22 faiz kazanıyorlar ve sonra da Türk ekonomisine çok
olumlu not veriyorlar…)
• Yerli sanayide girdi maliyetleri artıyor ve rekabet gücü
kırılıyor.
• Tarımda giderek artan maliyetler ve düşük verimlilik nedeni
ile artık kendimize yetemiyoruz ve dışa bağımlı hâle geldik.
• Dış ticaret açığı ve carî açık her yıl artıyor. İhracatın ithalatı
karşılama oranı sürekli azalıyor, ithalatın GSMH’ya oranı da sürekli
artıyor, carî işlemler açığının GSMH’ya oranı sürekli artıyor. (Son 4
yılda 10 kat arttı.)
• Toplam ihracatın % 49’unu yabancı sermayeli şirketler
yapıyor.
•
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gören hisse senetlerinin % 70’i yabancıların elinde. Sigorta piyasasında
yabancıların payı ise % 40.
Tüm bu sorunların (risklerin) üzerine cesaretle ve
gerçekçi bir yaklaşımla gitmesi gerekenler, sorunları halının
altına süpürmeyi, günübirlik polemiklerle zaman kazanmayı
tercih ediyorlar.
Oysa,
•

Girdi maliyetlerinin azaltılması,

•

Sektörlerin rekabet gücünün arttırılması,

•

Yerli tüketimin ve tasarruf bilincinin tesisi,

•

Verimlilik artışının sağlanması,

•

Bölgesel ve sektörel özgün teşvik politikalarının üretilmesi,

•

İhracat teşviklerinin arttırılması ve çeşitlendirilmesi,

•

Türkiye’ye özgü markaların yaratılması,

Şart…
•••
22 Temmuz seçimleri, ne yazık ki dar bir koridora sıkıştırıldı.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri, rejim kaygıları ve tutarsız vaatler
bu seçimin ana teması hâline geldi.
Oysa bu ülkenin en önemli gündemi, sıcak paranın
teslim aldığı sanal ekonomik modelden kurtulup, üretimin
ve istihdamın nasıl sağlanacağıdır.
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Siyasetçilerin bunu tartışması ve çözüm üretmesi gerek.
Mevcut gidişle önümüzde iki alternatif var;
Ya sıcak para trafiğindeki kırılmayla, araç duvara
toslayacak…
Ya da, kendi hâline bırakılırsa, uçuruma gidecek…
Birilerinin bu iki felâket senaryosuna alternatif üretmesi
gerekmez mi?
www.haberturk.com 29.06.2007
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TELEKOM ÖZELLEŞTİRMESİ GÜVEN
VERMEDİ Mİ?
Geçen akşam, Flash TV’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan
Sayın Baykal; «geçmişte Telekom özelleştirmesinin daha güven
verici şekilde ele alınabileceğini» ifade etti.
Bu söz üzerine Telekom’un özelleştirilmesi ile ilgili hafıza
kayıtlarımı gözden geçirdim.
Sizlerle paylaşıyorum…
•Mukayese edebilmek için, önce başka bir özelleştirmeye
bakalım. Danimarka Telekom’unun 3.835.000 abonesi var. Tamamı
13 milyar Euro’ya satıldı. Satın alan şirket 2 milyar Euro’luk borcu
da üstlendi. Yani toplam 15 milyar Euro. Türk Telekom’un ise,
19.000.000 abonesi var. % 55’lik blok satışı 6.55 milyar dolara
gerçekleşti. Hesaplama yapıldığında, Danimarka Telekom’unun
abone değeri, Türk Telekom’unun abone değerinin 8.5 katı.
Bu dramatik farkın izahını kimse yapamıyor.
•Telekom’un özeleştirme işleminden önce, ara bağlantı
sözleşmeleri gereği bazı şirketlerden (örneğin AVEA’dan
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70 trilyondan daha fazla) alacağı vardı. Bunların tahsil edilip
edilmediğini, edilmedi ise yeni şirketin hesaplarına girip
girmediğini sordum. Ama yanıt alamadım. Anlaşılan o ki,
Telekom’un tahsil edilmeyen trilyonlarca liralık alacağı, yeni
sahiplerinin kasasına girmiş.
•Ankara’daki, Bahçelievler, Yenişehir, İncesu Telekom
Müdürlükleri ve İstanbul’daki Bebek Eski Telekom Bölge
Müdürlükleri restorasyon-tadilat ihaleleri, özelleştirme
gerçekleştikten sonra alelacele yapıldı. Bunlara ne kadar para
ödendiğini, satışı gerçekleşen bir şirkette, restorasyon için neden
trilyonlarca liralık bir harcama yapıldığını, ihalelerin hangi
koşullarda yapıldığını da sordum ama, buna da yanıt alamadım.
•Devirden kısa bir süre sonra, % 33’lük kurumlar vergisi
indirimi ile Telekom’un şu anki geliriyle ödemesi gereken
vergiden yıllık 400 trilyon liralık bir avantaj sağlanmış oldu.
Bu bir sefere mahsus değil, sonsuza dek devam edecek bir avantaj.
Başka bir deyişle, bu vergi avantajı ile 21 yılda zaten satış bedeli
amorti ediliyor.
•Geçtiğimiz aylarda Telekom hizmetlerine ortalama % 25’lik
bir zam yapıldı ve bu, kamuoyunda çok tartışılmasına rağmen
Telekomünikasyon Kurumu tarafından onaylandı. Hatta, Türk
Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Paul Doany’nin yeni tarifeden
250 milyon YTL gelir artışı beklediklerini söyleyerek, avantajı
gözler önüne serdi.
•Hesaplara göre, Telekom’un yıllık kârı 1.7 milyar dolar.
•Son olarak, pek çok Telekom çalışanı işten çıkartıldı
ve bunlar özelleştirme mağduru olarak devletin değişik
kurumlarında işe alındılar. Yani devlet, sırtından yük atmak
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bahanesi ile sattığı işletmenin çalışanlarını tekrar işe almak
zorunda kaldı.
Tüm bunları alt alta koyduğumuzda, Telekom’un
özelleştirilmesinin pek de akıllıca olmadığı ortaya çıkıyor.
Babalar gibi satınca demek ki böyle oluyor…
•••
Son yıllarda, özelleştirme politikalarında en dikkat çekici ülke
Çin.
Çin, kendine özgü pek çok yeni model geliştirmiş ve
başarı ile uygulamış.
•Bunlardan ilki, kalıcı imtiyaz, yani ticarî satış. İşletmelerini
ucuz fiyatla yabancı sermaye sahiplerine satmak yerine, bireysel
işletme hakkı ile işçilerine veren Çin, bundan önemli yararlar
sağlamış.
Buna ek olarak;
•Satın al-Yap-İşlet
•Yap-İşlet-Devret
•Yap-Mülk edin-İşlet-devret
•Yap-Devret-İşlet
•Kirala-Geliştir (kar paylaşım)-İşlet
•Yönetim ortaklığı
Şeklinde, özgün modeller de geliştirip uygulamış.
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Şimdi kamuoyu şunu merak ediyor.
Acaba CHP iktidara gelirse,
özelleştirmeler için ne yapacak?

eskiden

yapılmış

Yeni özelleştirilecek işletmelerde tavrı ne olacak?
Özelleştirmeye karşı mı çıkacak, yoksa kendine özgü politikalar
mı üretecek?
Sanıyorum soldaki seçmen, solda birlik kadar, bu
soruların da yanıtlarını bekliyor…
www.haberturk.com 28.05.2007
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BİR GARİP RÜYA…
Geçen gece bir rüya gördüm.
Aslında rüya değil, kâbus demek daha doğru.
Sabah kan-ter içinde uyanmışım.
Bir süre etkisinden kurtulamadım ve gerçek zannettim.
Rüya tabirine pek inanmam ama yine de yaşını başını almış
birine danıştım ve «bu durum»u yorumlamasını istedim.
Kendisi tecrübeli bir devlet adamı. Hâlen bakanlık yapıyor.
Gergin bir yüz ifadesi ile beni dinledikten sonra;
«Seçim üstü bu tür rüyalar hiç hoş karşılanmaz. Bence sen
yine Temiz Türkiye hayaliyle bir yerlerde uyuyakalmışsındır.
O nedenle bu tür kâbuslar hiç yakanı bırakmıyor. Zaten böyle
rüyalar görmekten, siyasette bir türlü dikiş tutturamadın.
Benden sana tavsiye, bir daha var olmak istiyorsan, ne böyle
rüyalar gör, ne de bunları kimseyle paylaş!» dedi.
Belki de haklıydı.
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Ama ben, yine de onu dinlemedim ve size rüyamı ya da daha
doğrusu kâbusumu anlatmaya karar verdim.
•••
Olay İstanbul’da geçiyor.
Birkaç yıl önce.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı doğalgaz dağıtım
şirketi olan İGDAŞ, yeni doğalgaz abonelerinin ihtiyacı için, sayaç
almaya karar veriyor.
600 bin adet kadar.
İşlemler başlıyor, şartnameler hazırlanıyor ve ihale yapılıyor.
İhaleyi bir firma kazanıyor.
İddiaya göre, davet usulü yapılan bu ihalede, katılan diğer
firmalar da, kazanan firmanın yandaşları ya da paydaşları.
İtalya’dan getirilen sayaçların bir tanesi için 44 Euro ödeme
yapılıyor.
Aradan bir süre geçiyor ve Genel Müdür bir nedenle görevden
alınıyor.
Yerine atanan yeni Genel Müdür bakıyor ki, doğalgaz abone
sayısı günden güne artıyor, hemen karar alıp yeni bir ihale yapmaya
koyuluyor.
Teknik ekipler çalışıyor, şartnameler hazırlanıyor ve nihayet
ilana çıkılmaya karar veriliyor.
Bu arada, heyecanlı, genç ve vatansever Genel Müdür’e bir
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telefon geliyor ve kendisi Ankara’ya bir bakanlığa davet ediliyor.
Genel Müdür, davet edildiği bakanın odasına girdiğinde bir
de ne görsün, odada doğalgaz sayaçlarını veren firmanın ilgilisi
(ya da sahibi) oturuyor.
Genel Müdür başına geleceği anlıyor ve bakanla ayrı bir yerde
görüşmeyi talep ediyor.
Bakan ve Genel Müdür ilgili kişiyi odada bırakıp başka bir
yere geçiyorlar.
Bakan, Genel Müdüre, doğalgaz sayaçları için «neden davet
usulü ihale yapmadığını» soruyor ve kendisine, «ilgili kişinin
çok güçlü olduğunu, ona engel olamayacağını» söylüyor.
Genel Müdür de: «Böyle bir şey yapmasının mümkün
olmadığını, açık bir ihale yapacağını» söyleyerek odadan
çıkıyor.
Bakan Bey arkasından: «Bunun kendisi için doğru
olmayacağını» hatırlatınca da: «Beni görevden aldırın, daha
rahat çalışacağınız biri ile, istediğinizi yaparsınız.»’ diyerek
ayrılıyor.
Neyse, vatansever Genel Müdür, işlemleri tamamlıyor ve
ihale gerçekleşiyor.
Tabiî, bu kez ilgili kişi ihaleyi kazanamıyor.
Ve bir başka firma, aynı marka sayacı 22 Euro’dan
İGDAŞ’a veriyor.
İlgili kişinin bir çırpıda nasıl milyonlarca dolar kazandığını
hesap ederken, birden uyanmışım.
Kan ter içinde…
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•••
Bu rüyayı ya da daha doğrusu kâbusu, siz değerli okuyucularım,
yorumlamak ister misiniz?
•Meselâ, sabah uyandığınızda kapınızın önündeki doğalgaz
sayacına bakarak, size kaça mal olduğunu merak etmek ister
misiniz?
•Ya da: «Böyle bir rüya ne ola ki?» diyerek İGDAŞ Genel
Müdürü’ne bir mektup yazarak sormak ister misiniz?
•••
Doğalgazın, bildiğiniz gibi tabiî hâlinde renk ve koku
yoktur.
Ancak, kullanıma sunulduğunda, güvenli olması için katkı
olarak özel bir koku ilave edilir ki bir kaçak olduğunda bu ağır
koku kişileri uyarsın.
Siz de bakın bakalım, kapınızın önündeki doğalgaz
sayacınızdan ağır ve pis bir koku geliyor mu?
www.haberturk.com 30.05.2007
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TAKSİCİLER DERTLİ…
İstanbullu taksiciler dertli…
Daralan piyasa bir yandan, korsan taksiler öte yandan,
namuslu taksicinin belini bükmüş…
•İstanbul’da hâlen 17.416 resmî ticarî taksi var. Bunların
yılda ödedikleri vergi, 30 milyon YTL civarında. Gayrı resmî
yollardan çalışan taşıyıcıların sayısının 50.000 civarında olduğu
tahmin ediliyor. Buna göre, sadece İstanbul’da, kayıt dışı
taşımadan kaynaklanan yıllık tahminî vergi kaybı 85 milyon
YTL civarında.
•Resmî ve kayıtlı olarak taksicilik yapanları mağdur edenlerin
kurdukları mekanizmalar ise şunlar:
1.Oteller: İstanbul’da bazı oteller taşımacılık şirketleri
ile anlaşma yapmışlar. Otel önlerini bu şirketlere kiralayarak,
hem kendileri (yasal olmayan) kazanç elde ediyor, hem de
taksicilik yapma yetkisi olmayanlara taksicilik yaptırarak, kazanç
sağlıyorlar.
2.İstanbul’un değişik semtlerinde, pek çok RENT A CAR
573

Büyük Türkiye İçin

şirketi kurulmuş. Bu şirketler, araba kiralama adı altında,
vatandaşlara taşıma hizmeti veriyor. Telefonla irtibat kurulan bu
şirketler (güvenli olması için aralarında şifreli irtibat sistemleri de
kurmuşlar), taksicilerin sistemi ile yolcu taşıyor ve haksız kazanç
elde ediyorlar. Sayıları her gün artan bu şirketler yasa dışı
kurulan mekanizmanın en önemli kısmını oluşturuyor.
3.HAVAŞ, İstanbul’un 26 merkezinden havaalanına ücretli
yolcu taşıyor. Bu sistem D2 yetki belgesi ile (şehirlerarası
taşıma yetkisi) çalışıyor. Havalimanına taşıdığı yolcular ile
taksicilerin Pazar payını daraltıyor.
4.Bazı kurumlar, kendi sistemleri içinde yeni
mekanizmalar tesis etmiş. Örneğin Adalet Teşkilatını
Güçlendirme Vakfı böyle özgün bir uygulama başlatmış. İstanbul
Adliyesi için, söz konusu vakıf, 150 araç almış. Her araç günde
ortalama 10 dosya taşıyor. Genellikle, hacze giden mübaşir,
avukat ve bazen de hâkimleri taşıyan bu araçlar, en kısa mesafeye
dahî 25 YTL gibi yüksek bir ücret tahsil ediyorlar. Bu taşıma işlemi
ile de ciddî paralar kazanılıyor ve taksiciler mağdur ediliyor.
5.Büyük şehirlerde, hipermarketler ve alışveriş
merkezleri civarında kurulan yasa dışı yapılar var. Örneğin
İstinye Carrefour’da böyle bir yasa dışı yapı (mafya) kurulmuş.
Burada yuvalanan çeteler, kurdukları özel sistemlerle, taşımacılık
yapıyorlar.
6.Çifte plaka ile çalışan taksiler: Bu, sistem içinde
kurulmuş bir yolsuzluk mekanizması. T plakalı taksilerin zimmetli
taksimetreleri var. Bazen, taksilerin plakaları ve taksimetreleri,
sistem içinde kurulmuş mafya tarafından çalınıyor ve ya
kullanılıyor ya da satılıyor. Dikkati çekmemek için, asıl plaka
hangi yakada ise (Anadolu veya Avrupa) onun karşı tarafında
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başka bir sarı taksiye takılarak yasa dışı kullanılıyor. Bazen de,
taksinin asıl sahibi, sahte bir çalıntı ihbarı ile yeni bir evrak tanzim
ettiriyor, bununla, yeni plaka ve taksimetre alıp, aynı özellikteki
başka sarı renkli araca takıyor. Böylece aynı sistemden iki taksi
besleniyor ve yasa dışı gelir elde ediyor.
•Başta İstanbul olmak üzere, pek çok yerde tırmanan
bu sorunlara kapsamlı ve gerçekçi çözümler bulunması
gerekiyor.
1.Öncelikle, çok sıkı denetim ve kontroller yapılmalı.
Emniyet teşkilatımızın yapacağı kapsamlı uygulamalarla çok
önemli mesafeler alınacağı ortada.
2.Mevzuatla ilgili önemli yetersizliklerin olduğu bir
gerçek. Bunun için bir çalışma ekibi kurulması (İçişleri BakanlığıMaliye Bakanlığı-Belediyeler) gerekiyor.
3.Vatandaşların bilinçlendirilmesi, eğitilmesi şart. Buna
medya da destek vermeli. Şehir içi ulaşım kültürü, kentli olma
bilinci ve vatandaş olma sorumluluğu anlatılmalı.
4.Yasa dışı araçlara binen ve devletten vergi kaçırılmasına
yardımcı olan yolculara cezaî müeyyide uygulanması da
tartışılmalı.
5.Genellikle işçi olarak çalışan taksicilerimizin çok önemli
bir kısmı sigortasız çalışıyor. Bununla ilgili katî yaptırımlar
getirilmeli. Bu, sistemin kendi içinde rehabilite olmasını
sağlayacaktır.
•••
Bu araştırmayı yaparken pek çok taksici ile görüştüm. Hepsi
575

Büyük Türkiye İçin

dertli. İlgisizlikten ve mağdur edilmekten yakınıyorlar.
Seçimin kaderini belirlemek gibi önemli bir iddiaları da
var.
Her gün on binlerce vatandaşla bire bir görüşen bu kesimin,
inandırıcı propaganda gücünü ciddiye almak gerek.
Kime tepkili olduklarını, kimden yana olduklarını
şimdilik söylemeyeceğim.
Ama bunu anlamak zor değil.
Rast gele beş taksiciyle konuşursanız, nabzı kolaylıkla
tutabilirsiniz.
Bakalım siyasî partiler, bu önemli kesimin sorunlarını fark
edip gerçekçi çözümler üretebilecekler mi?
Taksicileri bu kez kandırmak kolay olmayacak…

Yankı Dergisi Mayıs 2007
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TEMİZ SİYASET…
Siyasetin temiz yapılabilmesi için, yasal bir düzenleme
hazırlığı var.
TBMM Anayasa Komisyonu’nda tartışılacak olan düzenleme,
açıklık, saydamlık, hesap verilebilirlik, tarafsızlık, dürüstlük
ve objektiflik ilkelerinin etkili bir biçimde uygulanabilmesini
amaçlıyor.
Asıl beklenti ise, siyaset kurumuna duyulan güvenin
artması.
TBMM’de kurulması öngörülen Siyasi Etik Komisyonu
siyasetin arındırılması, şeffaflaştırılması işlevini görecek.
Çalışmalarını gizli yürütecek olan bu komisyonda, mecliste
grubu bulunan siyasî partilerin, sandalye sayıları oranında
temsilcisi bulunacak.
Buna göre, milletvekilleri ve bakanlar, devlet ve diğer kamu
tüzel kişileri ve bunlara bağlı kuruluşlarda, kamu yararına çalışan
derneklerde, devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan
vakıflarda, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında
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ve sendikalarda görev alamayacak, herhangi bir taahhüt işini
doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemeyecek; temsilcilik,
hakemlik, ücret karşılığı iş takipçiliği, komisyonculuk ve
müşavirlik yapamayacak; genel sekreter, sekreter veya benzeri
herhangi bir nam altında hiçbir yönetim görevi alamayacak.
Ayrıca yabancı bir devlet veya uluslararası bir kuruluş
tarafından verilen idari ve siyasi, ücretli herhangi bir işi veya
görevi, TBMM kararı olmadıkça kabul edemeyecek.
Milletvekili maaşının 50 katından fazla devlet teşviki
kullanan ya da kamuya ait bankalardan kredi temin eden
şirketlerde, kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet sunan
işletmelerde, milletvekilleri yöneticilik, yönetim ve denetim
kurulu üyeliği yapamayacak.
Milletvekilleri ve bakanlara gönderilecek her türlü
hediye ve hibe niteliğindeki eşya, komisyonun izni olmadan
dağıtılamayacak.
Milletvekilleri, menfaat sağlayarak başka bir siyasi partiye
geçerlerse, menfaat tutarı kadar haksız mal edinmiş sayılacak.
Haksız mal edinenlerle ilgili cezaî yaptırımlar ağırlaştırılacak
ve mal bildirimindeki gizlilik ilkesi kaldırılarak kapsamı
genişletilecek.
•••
• Mal beyanı,
• Gelen hediyeler,
• Milletvekillerinin şirketlerinin devletten ihale ya da kredi
alması,
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• Uluslararası kuruluşların destekleri,
• Parti değiştiren milletvekillerinin transfer ücretleri,
Elbette siyaset kurumumun önemli bir sorunudur.
Ama asıl sorunu değildir.
Asıl sorun, Türkiye’deki siyasetçi-bürokrat-işadamı
triosunun kapalı kapılar arkasındaki girift ilişkileridir. Kayıt
dışı ilişkileridir.
Mücadele edilmesi gereken budur. Kurulması öngörülen
komisyon elbette faydalıdır ve önemli sorumluluklar üstlenecektir.
Ama Türkiye’deki yolsuzluk mekanizmasının kırılmasına
yetmeyecektir.
•••
Türkiye’deki
çalışıyor;

yolsuzluk

mekanizması

farklı

şekillerde

• Yolsuzluğa zemin ya da daha doğru bir tarifle, yasal kılıf
hazırlamak, etik olmayan yollardan menfaat temin edilmesi için
yasal değişiklikler, mevzuat değişiklikleri yapmak,
• İhale şartnamelerini ulusal-kurumsal çıkarlara göre değil,
menfaat odaklarının çıkar ve beklentilerine göre tanzim etmek,
• Yolsuzlukla ilgili denetim mekanizmalarını bilerek
çalıştırmamak ya da duyarsız davranmak,
• Nüfuz ticareti yapmak,
• Bizzat yolsuzluğa bulaşmak ve parasal ilişkilere girmek,
Türkiye’deki kirliliğin paydalarıdır.
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Bunları kapsamlı olarak ele aldığımızda, kurulacak komisyonun
iyi niyetli ve işlevsel gibi görünmesine rağmen, pratik, faydalı ve
çözümcül olmayacağı anlaşılıyor.
Asıl sorunsa, denetlenen ve denetleyen mekanizmanın
aynı çatı altında bulunması. Geçtiğimiz dönemlerdeki yüce
divan tartışmaları ve karşılıklı aklamalar hatırlanırsa, meclis çatısı
altında kurulacak bu komisyonun çok da tarafsız olamayacağı
görülecektir.
•••
Geçtiğimiz aylarda, Paris’te, Siyasî Parti Finansmanı ve
Seçim Kampanyası Hesapları Ulusal Komisyonu, Siyasi Partiler
ve Hukuk Bürosu Şefi Mere ile görüştüm. Oradaki sistem hakkında
bilgiler aldım. Yıllardır çalışan bu kurum, hem fonksiyonel hale
gelmiş, hem de halk tarafından içselleştirilmiş. Kuruma çok fazla
iş düşmemekle birlikte, demokrasiye ve siyasete olan güvenin tesis
edilmesine önemli katkılar sağlamış.
Siyasi Parti Finansmanı ve Seçim Kampanyası Hesapları
Ulusal Komisyonu adı altında faaliyet yürüten bu yapıda, 9 üst
dereceli hâkim görev yapıyor. Hâkimlerin 3’ü Danıştay’dan, 3’ü
Sayıştay’dan, 3’ü de Yargıtay’dan geliyor. Bunlar kendi aralarından
bir başkan seçiyorlar.
Fransa’da siyasetin temizliği ile ilgili yapılmış çok sayıda
yasal düzenleme var. Uygulamanın takibi ise bu kurumda.
Kurum, tamamen bağımsız ve özerk olarak yönetiliyor ve
denetleme yapıyor.
Seçim harcamalarının üst limitini belirlemek, adayların
aşırı yardım almalarının önüne geçmek, alınan yardımları
şeffaflaştırmak ve denetim altına almak, haksız rekabeti
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önlemek, devlet tarafından seçim yardımlarını koordine etmek ve
denetlemek gibi fonksiyonları var.
Seçimlere 50 seçim bölgesinde en az 50 adayla katılan her
parti yardım almaya hak kazanıyor. Yardımlar, alınan oy oranına
göre düzenleniyor ve en az % 1 oy alınması gerekiyor.
Bir kişi, bir adaya en fazla 4600 Euro yardım yapabiliyor.
Tüzel kişilikler, vergi mükellefleri de yardım yapabiliyor ancak
yapılan yardım, gelirlerinin % 20’sini geçemiyor. Bu harcamaları
vergiden düşüyorlar.
Kampanyalarda adayların kendi bütçelerinden yaptıkları
harcamalar belgeleniyor ve o kampanya için belirlenen üst limitin
yarısı devlet tarafından finanse ediliyor. Her aday, o kampanya
için bir temsilci seçiyor ve yapılan harcamalar, yardımlar o temsilci
tarafından yönetiliyor. Hesaplar bir bankada tutuluyor. Seçim
sonunda bu hesaplar, bağımsız kuruma devrediliyor. Bu kurum,
yapılan harcamaların hepsini denetliyor. Bazılarını kabul ediyor
bazılarını ise reddediyor. Onay verilen harcamalarla ilgili ödeme
gerçekleştiriliyor.
Usulsüz yardım alan ve harcama yapanlar hakkında kurum
yaptırım hakkına sahip. Uygunsuz yardım alanların seçimini iptal
etme hakları da var. Seçimi iptal edilen kişi o seçim döneminde
aynı alanda seçime giremiyor ya da bir başka seçim için 1 yıl
yasaklı oluyor.
Yani Fransa’da denetleyenle, denetlenen aynı çatı altında
değil.
Mecliste kurulacak bu komisyon yerine, Fransa örneğinde
olduğu gibi, özerk ve tamamen bağımsız çalışacak bir kurum
öngörülseydi ve bu kurum yapılacak kapsamlı yasal değişikliklerin
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takipçisi-denetçisi olsaydı sanırım daha faydalı olurdu.
•••
Aslında hepimiz biliyoruz ki sorun yasalarda ve kurumlarda
değil.
Uygulamalarda…
Bana göre asıl yapılması gereken, toplumu sürece dahil
etmek. Demokratikleşme bilincini geliştirmek. Sürece bizzat
katılımını sağlamak ve şeffaf yönetim anlayışını topluma
denetletmek.
Belki de en önemli olansa, yapana da yaptırana da bedel
ödetmek...
• Japonya'da muhalefet milletvekili Hisayasu Nagata, iktidar
partisinin liderinin oğluna bir firmanın rüşvet verdiğini ileri
sürüp, iddiasını kanıtlayamayınca partisinden istifa etti.
• İsveç'te 17 Eylül'deki seçimlerden sonra kurulan sağ koalisyon
hükümetinin Ticaret Bakanı Maria Borelius vergi yolsuzluğu
yaptığı ve evinde sigortasız dadı çalıştırdığı ortaya çıkınca
bakanlık ve milletvekilliğinden istifa etti.
• Başbakan Kohl'ün Ekonomi Bakanı Möllemann, özel bir
şirkete kendi bakanlığının antetli bir kağıdına özel bir mektup
yazdı ve bir akrabasının fabrikasının ürünlerini bir başkasına
tavsiye etti. Yani bir çeşit nüfuz ticareti yaptı. Kamuoyu bunu
öğrenince şiddetli tepki gösterdi ve bakan istifa etti.
• Almanya’da bir milletvekili meclisin kendine verdiği uçak
biletlerinden kazandığı bedava milleri arkadaşına verdiği için
istifa etmek zorunda kaldı.
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•••
Demokrasilerde simgesel istifalar sisteme olan güveni
pekiştirir…
Unutmamak
kültürdür…

gerek

ki,

yolsuzlukla

mücadele

bir
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ÇÖZÜMÜ OLAN VAR MI?
Meydanlarda siyasî tansiyon yükselmeye başladı…
Hep bildik karakterler, hep tanıdık üsluplar…
Sataşma, meydan okuma, küçümseme, yok sayma,
ötekileştirme ve öfke…
Göz önündeki bu rol modelleri, siyaseti, kavgacı ve çözümsüz
bir koridora sokmakla kalmıyor, aynı zamanda, topluma da
olumsuz örnek oluyorlar…
O nedenle, sokaktaki vatandaş kaygılı, heyecansız, ilgisiz ve
umutsuz…
Merak ediyorum, 22 Temmuz’a kadar, küresel ısınmadan,
kuraklıktan ve beslenme sorunlarından bahseden olacak mı?
Bunlarla ilgili derli-toplu
vizyonlardan söz eden olacak mı?

politikalardan,

yeni

•••
Meteoroloji raporlarına göre, bu yıl, Ege Bölgesi’nde yüzde
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45, Marmara Bölgesi’nde yüzde 33, İç Anadolu Bölgesi’nde yüzde
22, Akdeniz Bölgesi’nde ise, yüzde 12, normalden daha az yağış
oldu.
Bu durumun, üretim ve tüketimi önemli ölçüde
etkileyeceği tahmin ediliyor;
• Pamuk ve mısırdaki verim düşüklüğü nedeniyle, 2 milyar
dolarlık ithalat yapılacak. Pamuk rekoltesinin düşüklüğü tekstilde
kaliteyi ve fiyatları etkileyecek. Mısırdaki rekolte düşüklüğü ise,
beyaz et ve yumurta fiyatlarını etkileyecek…
• Buğdaydaki düşüş, ekmeğin fiyatına, arpadaki düşüş de,
besicilik maliyetlerine, dolayısı ile ete ve süte etki edecek…
• Aşırı sıcaklık ve poyraz, domates, meyve, karpuz ve kavun
üretim miktarını ve kalitesini etkileyecek…
***
• 1950’de dünyada 2.5 milyar insan yaşıyordu. 2000 yılında
bu sayı 6 milyarı geçti. Başka bir deyişle, 1950’den bugüne dünya
nüfusu, önceki 4 milyon yıldan daha fazla arttı.
• Dünyada her yıl, azımsanamayacak kadar toprak,
erozyonla kaybediliyor.
• Küresel ısının her 1 derece yüksekliği ise, tahıl üretiminde
% 10’luk azalmaya yol açıyor.
Tüm bunlar, dünyanın gerçeği ve tarımsal momentumda
giderek azalmaya neden olacak.
Artık kişi başına düşün yıllık tahıl miktarında, belirgin
azalmalar ortaya çıkmaya başladı. (Önümüzdeki yıllarda,
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hububat stokları azalacak ve fiyatlar yükselecek.)
Dünya, bir yandan tahıl verimini arttırmaya çalışırken,
öte yandan tahılın nasıl daha ekonomik bir şekilde, proteine
döneceğinin hesaplarını yapıyor.
Örneğin;
•

Bir sığırın bir kilo alabilmesi için, 7 kilo tahıla ihtiyacı

var.
• Domuz için her ilave kilo, yaklaşık 3.5 kilo tahıl
gerektiriyor.
•

Kümes hayvanları içinse, 2 kilo civarında tahıl ihtiyacı

var.
• Sazan balığının her bir kilosu için de, 2 kilodan biraz daha
az tahıl gereksinimi var.
Dünya, artık bunların hesaplarını yapıyor. İnsanların daha az
masrafla, daha kaliteli beslenebilmesinin, yolları aranıyor.
•••
Geçtiğimiz yıllarda, bir grup bilim adamı ile İstanbul’da
ilköğretim okullarının kantinlerinde, bir araştırma
yapmıştık.
Durum gerçekten içler acısıydı.
Okul kantinlerinin tamamında gazlı içecekler, fast food
yiyecekleri var, ama süt, meyve ve salata yok denecek kadar azdı.
(Gazlı içecekler, çocukların kemik yapılarında mineral
bozukluklarına ve dolayısı ile kemiklerinin zayıflamasına yol açar.
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Teneffüste koşan, terleyen ve sıvıya ihtiyacı olan çocuklar, ne yazık
ki kantinlerde, su yerine gazlı içecekleri tüketiyor.)
ABD’de bazı eyaletlerde, ilköğretim okullarının kantinlerinde,
fast food yiyeceklerinin satışı yasak.
İngiltere’de çocukların uyanık olduğu saatlerde, televizyonlarda
fast food reklâmları yasak.
Çünkü erken yaşlarda fast food kültürü ile beslenmeye
başlayanlarda, kalp-damar hastalıkları ve şeker hastalığı
riski, çok artıyor.
Okul kantinlerinin standardize edilmesi, denetlenmesi, okul
sütü projeleri, müfredata beslenme derslerinin konması, öğle
yemekleri için yeterince zaman ayrılması gibi üzerinde çalışılması
gereken pek çok proje var…
•••
Türkiye’de nüfus giderek artıyor.
Bölgeler arasındaki dengesizlik de aynı oranda artıyor.
Ve artık Türkiye, tarımsal üretimde kendine yetebilen bir
ülke değil.
Bu ülkede, akşam yatağına aç giren 1 milyon insan var,
yeterince beslenemeyen ise, 18 milyon insan var.
Uzun vadeli bir beslenme politikasına ihtiyacımız var.
(Beslenme ve karın doyurma ayrı şeyler.)
Tarımsal ürünlerimizi nasıl arttırabiliriz, nasıl daha ucuza
mal edebiliriz, kişi başına tüketim miktarını nasıl daha fazla
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ve daha kaliteli hâle getirebiliriz?
Bunların hesapları ve projeksiyonları yapılmalı.
Geleceğimizi sağlıklı ve güçlü nesillere emanet etmek
istiyorsak, bu şart…
•••
Peki, siyasetin gündeminde bunlar var mı?
Bugüne
kadar
seçim
meydanlarında,
televizyon
programlarında, siyasetçilerin bunlardan bahsettiğine, çözüm
önerileri getirdiğine tanık oldunuz mu?
Ben görmedim…
İşimiz gerçekten zor…
www.haberturk.com 01.07.2007
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SEÇİM VE SONRASI…
Türkiye seçime gidiyor.
Listeler teslim edildi ve propaganda dönemi başladı.
Hepimizin ortak arzusu, huzurlu bir seçim atmosferi,
demokratik bir yarış ve çözüm üreten bir parlamentonun
tesisi…
Bunun ne kadar mümkün olacağını hep birlikte göreceğiz.
•••
Umutlarınızı kırmak istemem ama seçim sistemi ve
siyasî partiler yasası böyleyken, toplumun beklentilerini
karşılayacak, gerçek gündemine odaklanacak, çözümcü
mekanizmaları işletecek, yönetecek ve denetleyecek bir yapı
sandıktan çıkmaz…
•

Neden çıkmaz?

22 Temmuz’a bu kadar az bir süre kalmış, hâlâ parti
birleşmelerini tartışıyoruz.
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Oysa neden ayrıştıklarına bir bakmak gerek.
Parti içi demokrasinin olmadığı pederşahî bir sistemde,
konuşan, söyleyen, fikrini ve projesini savunan, tasfiye
ediliyor. Tasfiye olanlar yeni yapılar kuruyor, geri kalansa, içine
kapanıp küçülüyor. Böylece parçalı ve istikrarsız bir süreç
tekrar edip duruyor.
•

Neden çıkmaz?

Seçmen, sandıkta kendi istediğini seçmiyor, seçemiyor.
Partilerin lider kadrolarının belirlediği isimleri onaylıyor.
Yani noterlik yapıyor. Seçilenler de, kendilerini seçenin aslında
millet olmadığını, tek seçicilerinin liderleri olduğunu çok iyi biliyor
ve liderlerine tam olarak teslim oluyor. Millet bu kısır döngüde
etkin ve belirleyen bir role asla sahip olamıyor.
•

Neden çıkmaz?

İstikrar adına kurgulanan seçim sistemi, önemli bir
barajı da seçmenin önüne koyuyor. % 10’luk barajlar alt
alta konduğunda, karşımıza temsil edilmeyen bir kitle çıkıyor.
Muhtemeldir ki, bu seçimlerde de baraj engeline takılan
önemli bir kesim, görüşlerini temsil olanağı bulamayacak.
•

Neden çıkmaz?

Türkiye reel siyaset yapma olgunluğuna hâlâ erişemedi.
Duygulara hitap eden, tartışma ve kamplaşma kültüründen
beslenen bir siyaset anlayışımız var.
Siyasî partiler, her seferinde bundan rahatsızlıklarını dile
getirirler, ama bir türlü de vazgeçmezler. Çünkü kolay olan yol
budur. Çözüm üretmek yerine, duygulara hitap etmek ve bazen de
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tahrik etmek rahat ve sonuç alıcı bir yoldur ülkemizde.
Bu seçimlerde ne yazık ki, halkın karşısına sanki
birbirinin rakibi ya da alternatifi gibi iki temel değer konacak,
tercih yapmaları istenecek ve her mitingde bunlar üzerinden
duygular okşanacak. Oysa Türkiye’nin çözüm bekleyen çok
önemli sorunları var. Ve biz hâlâ, böylesi önemli sorunları, kimin
hangi yollarla çözeceğini bilmiyoruz, tartışmıyoruz.
•••
•

Parçalı ve kırılgan bir siyasal zemin…

•

Uzlaşma yerine kavgadan beslenen bir siyaset kültürü…

• Demokrasinin özde değil sözde var olduğu siyasal partiler
ve pederşahî bir düzen…
• Duyguların ve değerlerin istismarıyla beslenen siyasal
karakterler…
• Seçme ve seçilme hakkını tam anlamı ile kullanamayan
halk…
Türkiye gibi sorunları çok boyutlu, tehditleri ve riskleri
fazla bir ülkede, ne yazık ki saydığım temel nedenler, siyaset
kurumunu çözüm üreten bir hüviyetten çok, problemlerin
merkezi hâline getiriyor.
O nedenle, önümüzdeki dönemin, kısa ve sorunlarla dolu
olduğunu ön görmek kehanet olmayacaktır…
Peki, nasıl daha demokratik bir sisteme sahip oluruz?
Liderlerin iki dudağına değil de milletin gözüne, yüreğine
bakan vekilleri seçebiliriz?
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Beş yıldır sistemin içindeyim ve düşünüyorum…
Çözüm yine bizde, Ankara’da değil…
İzmir, eğer o muhteşem Cumhuriyet mitinglerinin bir
benzerini, daha demokratik bir seçim sistemi için de yaparsa,
inanın pek çok sorun kendiliğinden çözülecektir.
Yoksa, Baasçılık anlayışının esaretinden yıllarca kurtulmamız
mümkün değil.
Yazımın sonunda, sizinle bir anımı paylaşacağım…
Sanırım ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak…
•••
2002 seçimlerinde heyecanla TBMM’ye gelen
arkadaşlarımızdan biri, AK Parti programını açar ve okur…
Programda aynen şunlar yazmaktadır:
Siyaset ve siyasetçiye güvenin ve itibarın yeniden tesis
edilmesi şarttır.
•

Bu amaçla:

Siyasî Partiler Kanunu değiştirilerek çağdaş demokratik
anlayışın gereklerine uyumlu hâle getirilecektir,
Partilerin teşkilatlanmaları, üyelikleri, aday tespitleri ve malî
yapıları şeffaf olacaktır,
Partilerin hesapları ve adayların seçim harcamaları şeffaf ve
denetlenebilir olacaktır.
•
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sahiplerinin hukuku ve demokratik yarışma hakları sağlanarak
geliştirilecektir.
Siyasî parti yasakları ve siyasî partilerin kapatılması ile
ilgili hükümler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve
Venedik Komisyonu’nun çizdiği ilkeler çerçevesinde yeniden
düzenlenecektir.
Seçim Kanunu değiştirilecektir.
Vatandaşların ve partili üyelerin özgürce seçme ve seçilme
hakları tüm unsurlarıyla gerçekleştirilecektir.
•

Milletvekili seçilme yaşı 25’e indirilecektir,

Daraltılmış bölgeli ve tercihli seçim sistemi getirilecektir,
Parti adaylarının tespitinde tüm üyelerin katılımıyla yapılacak
ön seçim sistemi esas alınacaktır.
• Siyasetin kirlenmesini önleyen yasal düzenlemeler
yapılacaktır,
•

Siyaset bir rant aracı görüntüsünden kurtarılacaktır,

• Milletvekili ve bakanların yargılanmaları önündeki
anayasal engeller kaldırılacak; dokunulmazlık, tüm kamu
görevlilerinin yargılanabilmeleri önündeki engeller ve ayrıcalıklarla
birlikte ele alınacak ve milletvekillerinin meclis çalışmalarındaki
oy ve sözlerine inhisar ettirilecektir…
Gördüğünüz gibi, kimsenin itiraz edemeyeceği, demokratik
vaatler…
Bunun üzerine milletvekili arkadaşımız, seçim siteminde
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değişiklik yapan, tercihi öngören bir yasa teklifi hazırlar ve parti
grubuna verir.
Parti grubu, bu teklifi sümenaltı eder, 2 yıl bekletir.
Bir gün, bir başka yasa teklifi TBMM gündemine getirilirken,
grubun bürokratları tarafından yanlışlıkla bu teklif de verilir.
İç tüzüğe göre de grubun verdiği teklif geri alınamaz, ancak
teklif sahibi milletvekilinin imzasını geri çekmesi ile gündemden
düşebilir.
Bunun üzerine, teklif sahibi milletvekili arkadaşımız aranır
ve verdiği yasa teklifini geri çekmesi için baskı yapılır.
Partinin programında olduğu ve halka vaat olarak takdim
edildiği için, milletvekili arkadaşımız, imzasını geri çekmez.
Ancak, aynı gün çok yukarılardan gelen baskıya dayanamaz
ve teklifini geri alır.
Yani parti programında var olan tercihli seçim sistemi ile
ilgili teklif, partili bir milletvekilinin imzası ile meclise gelir
ve yine partinin baskısı ile geri alınır.
Peki, bu teklifi veren arkadaşımız nerede şimdi?
Eşyalarını topluyor.
Çünkü bölgesinde çok sevilmesine rağmen listeye konmadı…
•••
Sevgili dostlar…
Biz istemezsek, mücadele etmezsek, direnmezsek ve bedel
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ödemezsek, kimse bize demokrasiyi altın tepsi içinde sunup
yaşatmaz…
Gelin birlikte, demokrasi mitingi yapalım…
«Kendi vekilimi
haykıralım…

kendim

seçmek

istiyorum!»

diye

Yeni Ege Gazetesi Haziran 2007

595

Büyük Türkiye İçin

KİMİ SEÇECEKSİNİZ?
Türkiye’nin neye ihtiyacı var derseniz, size şöyle bir yanıt
verebilirim.
Yöneten ve denetleyen bir demokrasiye,
Üreten, ihraç eden verimli bir ekonomiye,
Etken ve yön veren bir diplomasiye,
Şeffaf, hesap
bürokrasiye,

verebilir,

reformist

ve

üretken

bir

Millî ekonomi ile güçlendirilmiş, bağımsız savunma
sanayinin desteklediği, caydırıcı bir savunma gücüne…
Ve tüm bunları gerçekleştirebilecek, ulusal politikalar
üretebilecek, herkesi kucaklayabilecek, çalışkan, bilgili, vizyon
sahibi bir yönetime…
Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz?
Bu özürler ya da daha doğru tanımıyla engellerle dolu
demokrasimizde bunu başarabilecek miyiz?
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Zor olmakla birlikte evet. Başarabileceğiz.
Ama bir şartla.
Sandığa gidenler, duygularıyla ya da öfkeleriyle değil,
akıllarıyla oy verirlerse.
Kendilerine biçilen noterlik rolünü aşarak, Ankara’dan
tanzim edilen aday listelerinin içinden, sınırlı da olsa bir irade
ortaya koyup, doğru seçim yapabilirlerse…
•••
Milletvekili dendiğinde tabanda akla ne geliyor? Önce bunu
anlamaya çalışalım.
Beş yıllık parlamenterlik hayatımda edindiğim tecrübeye göre
ne yazık ki tabanın, temsilcisine yüklediği misyon şu:
•Seçim bölgesine yatırım yapma,
•İş bulma,
•Tayin-terfi işleriyle uğraşma, bölgenin bürokratik
kademelerini parti misyonuna göre şekillendirme…
Genel kabul bu.
Peki, milletin vekâletini alarak Ankara’ya gelenlerin asıl
görevi ne?
•Millet adına yasama faaliyeti,
•Millet adına denetleme faaliyeti,
•Temsil sorumluluğu. (Temsil dendiğinde de, hep milletin
temsil edilmesi anlaşılıyor. Oysa bana göre, millet iradesinin
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tecelli ettiği makamın, yani meclisin, seçilmişler tarafından
temsil edilmesi de son derece önemli.)
Tüm bunlara ben önemli bir misyon daha ekliyorum.
•Milletin vekâletini alan temsilci, milletin taleplerini
alır, onları revize ederek ülke ve dünya gerçeklerine göre
şekillendirir, uygulanabilir politikalar hâline getirir, sonuç
alıcı yöntemler geliştirir, toplumla paylaşır, ikna eder.
Sonunda da çözüm ve hizmet üretir.
Bir de, milletin vekili;
•Topluma rol modeli olur, topluma yön vererek dönüştürür
ve geleceğe hazırlar…
•••
Peki, bu misyonları yükleyeceğimiz temsilcilerimizin
hangi özellikleri olmalı?
•Öncelikle seçilecek kişinin hayatının her dönemi berrak
olmalı.
•Söyledikleri ve yaptıkları her zaman açık, anlaşılabilir,
izah edilebilir, denetlenebilir ve ulaşılabilir olmalı.
•Siyasî çizgisinde izah edilemez kırılmalar (söylem ve fikir
ayrışması), olmamalı, öngörülebilir olmalı.
•Kendisi ve yakın çevresi, devlet işlerinden uzak olmalı.
Nüfuz ticaretine asla bulaşmamış olmalı.
•Bireysel kaygılardan (rant, siyaset ve gelecek hesabı) uzak
olmalı.
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•Ekip ruhu ile hareket edebilmeli.
•Hata yaptığında bunu görebilmeli, özür dilemesini bilmeli
ve bedel ödemeye hazır olmalı.
•Söylem ve polemik odaklı değil, eylem ve sonuç odaklı
siyaset yapmalı.
•Rakiplerinin başarısızlığına endeksli
başarılarına endeksli siyaset yapmalı.

değil,

kendi

•Siyasî nezaketi hiç terk etmemeli.
•Sabırlı, inançlı ve cesaretli olmalı.
•Standart donanımlara sahip olmalı.
•Türkiye şuuruna sahip olmalı. Geçmişe dair bilgisi,
geleceğe dair vizyonu ve becerisi olmalı.
•Temennilerden değil, realitelerden hareket etmeli.
•Yeniliklere açık, reformist olmalı.
•Ülke ve bölge sorunlarına, uygulanabilir, gerçekçi çözümler
üretebilmeli.
•Kendisine, partisine ve Türkiye’ye her konuda dürüst
olmalı.
•••
Çok şey istediğimi biliyorum.
Bu seçim sisteminde, bu siyasî partiler yasası ile bunun
neredeyse mümkün olmadığını da biliyorum.
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Sadece bir hedef koydum ben.
Doğru ve olması gereken bir hedef.
Ne zaman gerçekleşir bilemem.
Ama sevgili okuyucularım, sandığa gittiğinizde lütfen bu
satırları gözünüzün önüne getirin ve geleceğimize öyle karar
verin.
İnanın, vereceğiniz her oyun çok büyük değeri var.
Emin olun ki, hepimizin ortak arzusu, daha güvenli, daha
huzurlu, daha zengin ve daha güçlü bir Türkiye için, başka
şansımız yok…
www.haberturk.com 23.05.2007
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PSİKOLOJİK SAVAŞ NASIL
KAYBEDİLİR?
Dışişleri Bakanı Abdullah GÜL, geçtiğimiz günlerde yaptığı
bir açıklamada; “Eğer, savaş gibi, operasyon gibi konuları,
iç politikaya âlet ederseniz bunlar daima felâket getirir.
Türk tarihinde de vardır. 90 bine yakın memleket evlâdını
biz Kafkasların, Erzurum’un, Kars’ın soğuk kışında nasıl
heba ettik Allahüekber Dağları’nda… Bunu tarihimiz yazar.
Balkan Harbi’nde Osmanlı topraklarını nasıl kaybettik.
Gerekirse savaş da yapılır, müdahale de edilir, her şey
yapılır. Ama bunlar kararlı, çok soğukkanlı, çok büyük bir
sorumluluk duygusu içerisinde ve çok dikkatli analizler ve
bu işin uzmanları dediğimiz askerlerimizin tavsiyeleriyle
yapılan işlerdir.” dedi.
Şüphesiz bu sözler, Sayın Gül tarafından, iyi niyetle
söylenmiştir ve temelinde, ikazlar vardır.
Ama bir psikolojik analiz süzgecinden geçmeden,
toplumsal yansımaları hesap edilmeden söylenmiş sözlerdir.
Bir süre sonra unutulsa da, toplumun hâfıza derinliklerinde
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izler bırakacaktır.
Bir sınır ötesi harekât gündeme geldiğinde de, toplumsal
hâfıza kayıtlarında bu izler bulunacak ve harekâtın hatalı
yapılması, başarısız olması, giden askerlerimizin geri
gelmemesi ve toprak kaybetmemiz gibi korkularla, yeniden
canlanacaktır.
•••
Psikolojik savaş, bir devletin kendi amaçları ve çıkarları
için diğer bir devlet üzerinde (bu en önemli ayrıntı) uyguladığı
etkileme, sindirme, korkutma faaliyetleridir.
Seçilen hedef kitleyi etkileyecek her türlü yol kullanılır ve
kitlenin duygu, düşünce, tutum ve davranışları kendi amaçları
doğrultusunda değiştirilmeye çalışılır.
Eskiden, Türkiye’ye yönelik psikolojik operasyonları MGK
değerlendirir, ona karşı alınması gereken önlemleri tespit edip
uygulardı.
Gerekirse de mukabil psikolojik yöntemler geliştirirdi.
Artık böyle bir imkânımız yok.
Çünkü son derece önemli bu millî yapıyı kendi ellerimizle
tasfiye ettik.
Ve Türkiye’yi, şiddeti giderek artan psikolojik saldırılar
karşısında savunmasız bıraktık.
AK Parti hükümetinin bana göre en büyük hatalarından
biri de budur.
•••
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Peki, böyle bir yapı hâlâ olsaydı ve profesyonelce çalışsaydı,
Sayın Gül’ün bu sözleri üzerine neler yapardı?
Önce bu yapının siyasal psikoloji uzmanları, tüm boyutları
ile sözlerin analizini yapardı. Toplum üzerindeki etkilerini
araştırırdı.
En az hasarla atlatılacak yöntemleri geliştirir, uygular ve
bunların sonuçlarını izlerdi.
Örneğin, görsel medyada, bu sözlerin ardından, Kıbrıs
Barış Harekâtı’ndaki kahramanlıklar, başarılar anlatılır, filmler
gösterilirdi.
Kuzey Irak’taki Kürtlerin günlük yaşamlarındaki zorluklar,
sokaklarda bidonlarda satılan benzinlerin, kullandıkları
elektriğin, marketlerindeki gıda maddelerinin bile, Türkiye’den
gittiği gösterilirdi.
Böylece, toplumun moral değerleri
motivasyonu sağlanır, özgüveni tesis edilirdi.

güçlendirilir,

Kendi kendimize yaptığımız bu yıpratıcı psikolojik
operasyonun etkileri en aza indirilirdi.
•••
İsrail, kendi halkına bunu sıklıkla uyguluyor.
Gazze ve Batı Şeria’da yaptıkları saldırılardan sonra,
öldürdükleri sivillerin görüntüleri yayınlanmaya başlayınca,
hemen arşivlerinden İkinci Dünya Savaşı’ndaki soykırım
görüntülerini, filmlerini çıkartıp göstermeye başlıyorlar.
Hâfıza kayıtları tazelenen toplum, öldürülen Filistinli
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sivillere acımak yerine, atalarının hatıralarına gözyaşı
dökmeye başlıyor ve kendi yaşama hakları ve güvenlikleri
için bunun doğal bir sonuç olduğuna inanıyor.
•••
Çinli savaşçı filozof Sun Tzu, tarihin bilinen en eski savaş
tekniği kitabını yazmıştır.
Sun Tzu, kitabının önemli bir kısmında, rakibin
psikolojik olarak çökertilmesinden, düşmanların birbirine
düşürülmesinden bahseder ve; «Savaşmadan kazanmak en
iyisidir.» der.
Çinliler, Orta Asya’da, Moğol ve Türklere karşı bunu
çok iyi uyguladıkları için, bu kadar kalabalık bir millet hâline
gelebilmişlerdir.
Moğollarda, Timur da bu yöntemi çok iyi kullanmıştır.
Timur, (bugün ABD’nin yaptığı gibi) çok güçlü olduğuna,
girdiği yeri yakıp yıkacağına, taş taş üstünde bırakmayacağına
inandırmıştır rakiplerini.
Ve savaşları, karşısındakinin üzerine saldığı korku ile
kazanmıştır.
Bugün, ortalama tarih bilgisi olan birine Timur’u sorsanız,
aklına ilk gelen şey, her tarafı yakıp yıkan ordusudur. (Psikolojik
savaş, nesiller boyu etkisini yitirmiyor.)
Bu yöntemi ABD Körfez Savaşı’nda çok iyi kullandı
ve CNN gibi bir yayın kuruluşu ile savaşı naklen vererek,
dünyaya korku salmaya çalıştı. (Geleceğe yatırım yaptı.)
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•••
Osmanlı Devleti, psikolojik harekâtları çok ahlâkî ve
sistematik yapmıştır.
Tebaası içindeki âlim ve bilge kişileri, fethetmeyi planladığı
yerlere çok önceden göndererek, halk arasında; «Osmanlı
tebaası olursanız rahat edersiniz!» kanaatini yaymıştır.
Bizans halkı o nedenle; «Kardinal külâhı görmektense,
Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederim!» demiş ve Fatih’i
çiçeklerle karşılamıştır.
Düşman ya da dost topluluklarının duygularını,
düşüncelerini, davranışlarını, yaşam tarzlarını, belli bir
hedefi elde etmek için planlayarak değiştirmeye günümüzde
beyaz propaganda deniyor.
En etkili yöntem bu.
Osmanlı’nın da aslında uyguladığı yöntem de bir çeşit beyaz
propaganda.
Dünyada, bugün için beyaz propagandayı en iyi kullanan
ABD.
Bunun için çok büyük bütçeler ayırmış.
Temel felsefe; «Amerika’nın çok güçlü ve yenilmez
olduğuna dünyayı inandırmak, Amerikan yaşam tarzını
özendirmek, kimliksiz, ezik, özgüvenden yoksun, kendi
değerleri ile kavgalı toplumlar oluşturup onları yönetmek!»
•••
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Geçtiğimiz yıl Kerkük’te, meclis başkanını ziyaret
etmiştim.
Başkanın odasının duvarında bir harita asılıydı.
Harita Türkiye’nin yarısını (sözde) Kürdistan olarak
gösteriyordu.
Toplantının sonunda, yerimden kalktım ve haritanın yanlış
olduğunu, devlet dairelerinde bu haritaların asılamayacağını
söyledim ve yere indirdim.
Sonra da; «Bizdeki haritalarda Musul ve Kerkük Misakı Millî sınırlarında gösteriliyor, ben size onu göndereyim.»
dedim. (Bu arada; son zamanlarda pek çok yerde bölünmüş
Türkiye haritalarının gösterilmesi de iyi planlanmış bir psikolojik
operasyondur.)
Ardından bir basın toplantısı yaptım ve bu olayı anlattım.
Kerküklü Türklerin bu olaydan sonra yürüyüşleri değişmiş.
Bir milletvekili gelip duvardan haritayı indirdiğine göre,
Türkiye bizi her zaman korur ve kollar diye düşünmeye
başlamışlar.
•••
Bir de gri propaganda var.
Burada kaynak belli değildir.
Rivayetler ve dedikodular dolaşır. Ama doğruluğu
kanıtlanamaz.
Sovyetler çökmeden yıllarca önce, başlatılan bu tür
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propaganda ile hikâyeler, rivayetler dilden dile dolaşmaya
başladı. Bu süreç Sovyetlerin çökmesine kadar devam etti.
CIA ve Mossad’ın en büyük başarısı, gri propagandadaki
yeteneğidir.
Haklarında inanılması güç efsaneleri bizzat kendileri üretir
ve bunların kulaktan kulağa yayılmasını sağlarlar.
Salınan korku ile pek çok cephede üstünlüğü kolayca elde
ederler.
•••
Siyah propagandada ise, kaynak bellidir ama başka
kaynaklardan çıkıyor gibi gösterilir. Gizlilik esastır, hile, entrika,
yalan, iftira, fitne ve sahte delil serbesttir.
Burada amaç, nifak sokup karıştırmak ve zayıflatmaktır.
Dış düşmana karşı kullanılır.
•••
Sayın Gül’ün (bana göre bilmeden sarf ettiği) bu sözlerinin
hangi türe girdiğine karar veremedim.
Sanırım dünyada bunun henüz bir karşılığı yok.
(Harekâttan önce, kendi halkının moral motivasyonunu
örseleyen bir psikolojik metoda, olsa olsa, MOR PROPAGANDA
denir…)
Asırlardır kullanılan bu yöntemleri geliştireceği yerde,
psikolojik operasyon merkezini tasfiye eden Türkiye, hem
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içeriden hem de dışarıdan gelecek saldırılara çok açık hâle
gelmiştir.
Bu saldırılar (kendi kendimize yaptığımız olumsuz
propaganda da eklenince) Türkiye’nin direnç mekanizmalarını
kolaylıkla kırabilir.
Birilerinin oturup buna kafa yorması gerekmez mi?
Konunun uzmanlarını yetiştirmesi gerekmez mi?
www.haberturk.com 09.07.2007
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BALIKESİR’E MEKTUP…
SEVGİLİ HEMŞEHRİLERİM,
DEĞERLİ DOSTLARIM…
Küçük bir köyde başladım hayata…
Sizin gibi düşünen, sizin gibi yaşayan, sizden olan bir çiftçi
ailesinin oğluydum…
Bu ülkenin okullarında, bu ülkeden toplanan vergilerle
okudum…
Genç bir doktor olduğum gün, heyecanla koştum Anadolu’nun en
uzak yerlerine ve bu ülkenin güzel insanlarına hizmet ettim gururla.
Hekimlik hayatım boyunca hiç ödün vermedim dürüstlükten,
ahlâktan, ciddiyetten ve meslek onurundan…
Gün geldi sizler bana Ankara’nın yolunu gösterdiniz…
«Gidin, bu ülkeyi adam gibi idare edin.» dediniz.«Çalmayın,
çaldırmayın, bu ülkenin çıkarlarını koruyun, bize ve bizden sonra
gelecek olan nesillere güzel bir Türkiye hazırlayın…» dediniz…
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«Eskilere benzemeyin, gösterişli salonların, makam
ve mevkilerin büyüsüne kapılmayın, geldiğiniz yerleri
unutmayın, adam gibi adam olun…» dediniz…
Bunu emir kabul ettim ve sizin adınıza yollara düştüm…
Hep sizden yana oldum beş yıl boyunca…
Sizin menfaatinizi, sizin onurunuzu ve sizin geleceğinizi
muhafaza etmek için çabaladım…
Hep daha iyi olsun her şey dedim, hep daha güzel olsun
istedim.
Size gelecek her bir kuruş hizmet için zaman geldi günlerce
mücadele ettim…
Daha zengin, daha müreffeh, daha huzurlu, daha güvenli,
daha güçlü bir ülkede yaşayın istedim hep…
Yeri geldi sustum, yeri geldi haykırdım, yeri geldi isyan
ettim…
Acınızı da paylaştım, mutluluğunuzu da…
Başarınızı da paylaştım, umudunuzu da…
Hep sizden yana oldum, hep sizden biri oldum…
Ve hep temiz kalmaya özen gösterdim.
Güç ve erk sahiplerinin, gözlerinizin önüne sermeye
çalıştığı o ahlâksız perdeyi aralamaya, yırtmaya ve sizi
doğrularla buluşturmaya gayret ettim…
«Git ve adam gibi vazifeni yap, sakın eskilere benzeme…
Benzeyeceksen de buralara gelme…» diyen babama itaat ettim…
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«Oğul, bu dünyanın öte yanı da var, sakın ola harama
bulaşma…» diyen annem de her attığım adımda yolumu
aydınlattı.
Eşim: «Bu ülke bizim… Sorumluluğumuz var, bizi buralara
Anadolu’nun çilekeş insanları taşıdı… Ben çocuklarımıza
hem annelik, hem babalık yaparım, git sen millete hizmet
et…» dedi ve sizin adınıza destek oldu bana.
Ama bana en çok güç veren sizdiniz…
Nasırlı elleriniz,
Işıltılı gözleriniz,
Umut dolu yüreğiniz…
Kimbilir?
Belki de kırdıklarım, üzdüklerim olmuştur…
Hepsinden özür diliyorum.
Hatalarım, kusurlarım, eksiklerim de olmuştur…
Ama şunu bilin ki, hep samimî, hep gerçekçi oldum…
Artık ayrılık vakti…
Şundan emin olun ki, benim yaşadıklarımı yaşasaydınız,
benim bildiklerimi bilseydiniz ve benim gördüklerimi
görseydiniz siz de aynısını yapardınız.
Her vatansever aynısını yapardı…
Şimdilik hoşçakalın…
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Kısa bir süre, uzun değil…
Elbette yeniden buluşacağız, yeniden kavuşacağız…
Üstelik daha da güçlü, daha da azimli, daha da kararlı…
Yine tozlu yollarda, yine yüreğimizde sevda, yanık bir Anadolu
türküsü ile koşacağız birlikte…
Sizi çok seviyorum…
www.turhancomez.com 14.05.2007
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