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Merhaba Gündem Analiz okurları!

20. sayımızla yine karşınızdayız. Bu sayımızda 
yine ilk olarak Türkiye’nin uzun süredir ana gün-
demini belirleyen Kuzey Irak’a operasyon konu-
sunu ele almakla işe başladık. Operasyon olacak 
mı, olmayacak mı sorularının çok sorulduğu 
günler artık geride kaldı. Operasyon hatta op-
erasyonlar art arda gerçekleştirildi. Operasyon 
sonrası dünyanın tepkisi Türkiye’nin yanındaydı. 
Görüldü ki 5 Kasım’da diplomasinin son durağına 
varana kadar yürütülen çabalar meyvesini verdi. 
Ve 5 Kasım operasyonun ABD tarafından destek-
lenmesi tarihini göstermesi açısından askeri bir 
anlam taşıdığı gibi, Türkiye-ABD ilişkileri ve 
Irak’ın geleceği konusunda taşıdığı siyasi derinlik 
açısından tam bir bilmece haline geldi. Bu bilme-
cenin enine boyuna çözülmesi içinse biraz daha 
zamana ihtiyaç var. Diğer yandan dışarıdaki op-
erasyona paralel içeride terörle mücadele konu-
sunda neler yapılacağı ya da yapılması gerektiği 
konusunda Genel Kurmay Başkanı’nın yapmış 
olduğu konuşma gerçekten dikkate çekiciydi. 
Anlaşıldığı kadarıyla asker açısından DTP so-
runu hala masada ve tartışılan çözüm psikolojik 
harekat.

Türkiye’de hemen herkesin şöyle veya böyle 
rahatsızlık duyduğu bir kurum olan YÖK yine 
gündemde tartışma yaratmayı başardı. Fakat bu 
sefer tartışmanın dozajı belki biraz da gündemin 
başka konularla yoğun olması dolayısıyla çok 
yüksek olmadı. Ahmet Cem Özen Türkiye’de 
Yüksek öğretim Kurumu’nun tarihsel gelişimi 
ve yerine getirdiği işlevi irdelediği yazısında 
yeni YÖK başkanının demokrat ve özgürlükçü 
kişiliğine dikkat çekiyor.

Fransa’nın başından itibaren Türkiye’nin 
AB üyeliğine karşı çıkan açık tavrı nedense 
Sarkozy’nin şahsına mahkum edilmiş durumda. 
Sarkozy’nin bir devlet başkanı olarak benimsediği 
tutumun Fransız halkının genel hissiyatından çok 
farklı olmadığı aslında çok açık. Sinan Baykent 

bu söylediğimiz gerçeğe işaret ederken, biraz da 
kışkırtıcı bir dille Türkiye’de Sarkozy’nin “günah 
keçisi” haline getirilmesinde medyanın oynadığı 
rolü satırlarına taşıyor.

İslamofobi sözcüğünü duymayanlar var mıdır, 
bilmiyorum. İslam sözcüğünün başına sonu-
na ya da ortasına getirilen eklemelerle öyle 
kelimeler türetildi ki insan bunları birbirine 
karıştırmaya başladı. Üstelik pek çoğunun anlamı 
da hala belirsiz. Neyse ki Avrupa Irkçılık ve 
Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi (EUMC) 
İslamofobi’yi tanımlamış: “İslamofobi İslam 
kültüründen, Müslümanlardan veya genel olarak 
İslam’dan nefreti ve korkuyu işaret etmektedir”. 
Veysel Bilici din konusunda yeni yüzyılda oluşan 
algılamaları anlamaya ve sorgulamaya devam 
ediyor. Bilici’nin İslamofobi’nin yeni bir ırkçılık 
olduğu tespiti gerçekten dikkate değer.

Dünya sayfalarımızdaki diğer bir konu Rusya. 
Hakan Çopur Putin’in Rus halkı için nasıl bir an-
lam taşıdığı sorusu üzerinde duruyor ve daha da 
önemlisi Putin’e dair Rus halkında oluşan muaz-
zam algılamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya 
çalışıyor.

Hüseyin Kaya devletlerin ekonomik 
kalkınmalarında giderek önemli bir yere sahip olan 
AR-GE’nin dünyadaki görünümü ve Türkiye’nin 
dünya içindeki yerini inceliyor. Kaya’ya göre 
Türkiye’nin bu alana halen yeteri kadar kaynak 
aktarmadığı bir gerçek.

Dergimizin bu sayısında Fatih Güzel’in kalem-
inden bütün dünyayı ekranları başına toplama 
başarısı gösteren büyük bir organizasyon olan 
Şampiyonlar ligine farklı bir değerlendirme geli-
yor. “Futbol sadece futbol mu, yoksa arkasında 
bilinmeyen denklemler mi var?” sorusunu merak 
edenler için bu yazı iyi bir başlangıç niteliğinde.  

Mustafa S. Tüter

Terörün sonunu getirmek
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PKK’ya askeri operasyon, DTP’ye ‘psikolojik harekat’ 
Mustafa S. Tüter

Sonunda terörle mü-
cadele konusunda 
kararlı olduğunu 
geçmişte defalar-
ca deklare eden 
hükümet Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne yet-
ki vererek Kuzey 
Irak’a operasyon 
gerçekleştirdi. Cu-
martesiyi pazara 
bağlayan gece 
uzun yılların en 
kapsamlı askeri hava 
operasyonlarından biri gerçekleştirilirken askeri 
başarının dışında, ulaşılmak istenen siyasi he-
deflerin ne ölçüde elde edildiği önümüzdeki 
günlerde ortaya çıkacak. Yapılan açıklamalar, 
operasyonun kapsamı ve uzun döneme yayılmış 
olması belirlenen hedefin bu sefer PKK’yı tam-
amen yok etmek niyetini taşıdığını gösteriyor. 
Bu anlamda PKK’nın yok edilmesi konusunda 
uzun yıllardır sarf edilen çabaların artık son 
noktaya ulaştığı ve bu noktadan sonra PKK 
tamamen yok edilmeden meselenin askeri boy-
utunun yavaşlatılmayacağı söylenebilir. Ancak 
pek tabii ki terör-
le mücadelenin 
sadece PKK’nın 
yok edilmesiyle 
sınırlı tutulması 
mümkün değil. 
Aynı zamanda 
PKK’nın varlığını 
mümkün kılan si-
yasi, ekonomik 
ve toplumsal 
koşulların da askeri 
operasyon la r ın 
hemen akab-
inde ortadan 
kaldırılması için 

çalışılması gereki-
yor. Yoksa bitirildi 
zannedilen PKK belki 
başka bir isim altında 
sinsice örgütlenerek 
tekrar eski gücüne 
kavuşmakta gecik-
mez.

Türkiye dünyayı 
arkasına aldı

Gerçekleştirilen oper-
asyonun ardından dış 

dünyada Türkiye’ye karşı ciddi anlamda her-
hangi bir tepki oluşmadığı gibi pek çok açıdan 
tam bir destek sağlandığı görülüyor. Böyle bir 
sonucun elde edilmesinde operasyon öncesi 
yaşanan diplomatik sürecin başarılı bir şekilde 
yürütüldüğü gerçeğinin katkısı büyük. Oysa 
Kuzey Irak’a operasyon ihtimalinin ilk gün-
deme geldiği günlerde ABD başta olmak üzere 
hemen herkesin Türkiye’ye karşı çıkan açık 
bir tavrı vardı. Nasıl oldu da Türkiye bu tavrı 
tam tersi istikamete sevk etmede başarılı oldu? 
Öncelikle 5 Kasım’da gerçekleşen Erdoğan-

Bush görüşmesinin 
altını bir kere daha 
çizmekte fayda 
var. Başbakan 
Erdoğan ABD’ye 
giderken önünde 
iki ihtimal vardı. 
Ya ABD’nin karşı 
çıkışına rağmen 
Türkiye’nin bu 
konuda kararlı 
olduğunu söy-
leyecek ve 
ilişkileri askıya 
alan bir tavır sergi-
leyecekti. Ya da 

Türkiye
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zor olmakla birlikte en makul olanı tercih ed-
erek ABD’nin terörle mücadele konusunda 
Türkiye’ye desteğini sağlamak için anlaşmaya 
varacaktı. Neticeye bakıldığında gerçekleşen 
görüşmede ikinci opsiyonu hayata geçirmede 
başarılı olunduğunu söylemek gerekiyor.

Ancak Erdoğan’ın Bush ile nasıl bir pazarlık 
içine girdiği konusunda kuşkuların ortaya 
çıkması da çok doğal. Her pazarlıkta olduğu 
gibi elde edilen şeyin bir bedeli olmalı. Bu be-
delin ne olabileceği hususunda henüz açık bir 
işaret yok. Ancak bazı ihtimaller düşünülebilir. 
Dile getirilen ihtimallerden biri İran konusunda 
Türkiye ve ABD’nin anlaştığı şeklinde. Bunun 
doğru olup olmadığını muhataplardan başka hiç 
kimse bilmiyor. Peki doğru olma ihtimali var 
mı? Bu konuda da kesin bir şey söylemek zor. 
Ancak en azından 
Türkiye’nin İran 
konusunda mesela 
varsayılan bir ABD 
operasyonunda ak-
tif bir şekilde rol 
alması Türkiye 
açısından dış poli-
tikada çok köklü bir 
değişiklik anlamına 
gelir ki bunun nere-
deyse PKK kadar 
Türkiye açısından 
risk taşıdığını da 
kabul etmek gere-
kir.      

Operasyonun daha derin siyasi anlamı

Gerçekleştirilen operasyonun terörle mücadele 
konusunda askeri olmakla birlikte siyasi bir 
anlamının olduğundan bahsetmeye çalıştık. 
Faka bu siyasi anlama bir boyut daha ekleme-
kte fayda var. O da operasyonun Türk-Ameri-
kan ilişkileri açısından taşıdığı siyasi anlam. 
Bu operasyonun başlangıçta karşı çıkmasına 
rağmen ABD tarafından gönüllü ve istekli bir 

şekilde desteklenmesi ile sonuçlanması en 
yalın ifadesiyle Türkiye ile ABD’nin el sıkıştığı 
anlamına geliyor. Hele hele The Guardian gaze-
tesi yazarı Simon Tisdall’ın da altını çizdiği 
gibi Türkiye’nin gerçekleştirdiği operasyonun 
ABD’nin Bağdat’ı 2003’te ele geçirmesinden bu 
yana, Irak’a gerçekleştirilen en büyük müdahale 
olması meseleyi daha yakından kavramamıza 
sanırım imkan tanıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin 
PKK’ya yönelik operasyonunun aynı zamanda 
Irak’ın geleceği ile ilgili daha derin bir anlam 
taşıdığı kendiliğinden ortaya çıkıyor. ABD artık 
bölgede Türkiye ile çok daha yakın işbirliği içine 
gireceğinin sinyallerini 5 Kasım sonrasında ve 
somut operasyon desteği ile birlikte göstermiş 
oldu.

Öncelikle şunu anlamamız gerekiyor. ABD’nin 
Kuzey Irak’a op-
erasyon konusunda 
destek verdikten 
sonra PKK’nın 
tamamen yok ed-
ilmeden sürecin 
sonuç lanmas ına 
razı olması mümkün 
gözükmüyor. Süreç, 
Türkiye açısından 
olduğu kadar ABD 
açısından da hay-
ati bir süreç. ABD 
Türkiye ile işbirliği 
yaparak kesin bir 

şekilde PKK ve bazı Kürt liderlerle tamiri kolay 
kolay mümkün olmayan bir süreci başlattı. Eğer 
PKK tamamen tasfiye edilmezse Ortadoğu’da 
ABD’nin kurmaya çalıştığı dengeler PKK ak-
törünün ABD aleyhine devreye girmesiyle teh-
likeli sonuçlar doğurabilir. Hele hele PKK’nın 
İran’la olası bir ittifakı ABD açısından en 
istenmeyen şey olur. ABD de bunun çok iyi 
farkındadır. Bu yüzden bundan sonra süreç 
sona erene kadar PKK’nın kökten bitirilmesi 
için Türkiye’ye tam desteğini vermeye kendini 
mecbur hissedecektir. 
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O zaman bu noktadan sonra sorulması gereken 
soru ABD’nin bu zamana kadar genel anlamda 
Irak’taki Kürtler ve özelde de PKK’ya yüklemiş 
olduğu misyon ve işlevin boşa çıkmasından son-
ra bölgedeki boşluğu hangi güçle dolduracağı 
sorusudur. Çünkü PKK’nın yok edilmesi ile 
oluşacak olan boşluk ABD tarafından doldu-
rulmazsa bölgedeki diğer aktörler kendilerine 
manevra alanı bulacaktır. Bu konuda ABD’nin 
nasıl bir karara vardığı aslında Türkiye’nin op-
erasyonuna verdiği destekle gün yüzüne çıkmış 
oldu. Fakat burada aynı zamanda son zaman-
larda çokça dile getirilmeye başlanan bir ihti-
malden de bahsetmek gerek. Söylenenlere göre 
ABD artık Irak’tan yavaş yavaş çekilmeye 
kesin bir şekilde karar vermiş durumda. Bunu 
yaparken geride oluşturduğu ‘düzen’i koruya-
cak ve kendi isteklerini yerine getirecek bir 
gücün bulunmasını arzuluyor. ABD’nin böyle 
bir rolü Türkiye’ye yüklemek istemesi ise hiç 
de şaşırtıcı gelmeyecektir. Nitekim ABD bunu 
zaten 1 Mart tezkeresi ile yapmak istiyordu.       

DTP hala masada

D ı ş a r ı d a 
P K K ’ y a 
karşı op-
e r a s y o n 
yürütülürk-
en, içeride 
de DTP’nin 
terörle olan 
bağlantısını 
net bir 
şekilde ko-
paran bir 
tutum içine 
girmesi için 
tabiri caizse 
hizaya sok-
ma çabaları 
sürüyor. DTP 
içinde şahin 

kanadın Nurettin Demirtaş’ın genel başkan 
olmasıyla güç kazandığı gündeme gelen iddi-
alar arasındaydı. Ve Nurettin Demirtaş Kuzey 
Irak’a operasyon ile neredeyse eşzamanlı 
olarak tutuklandı. Askerlik görevini yapma-
mak için sahte çürük raporu almakla suçlanan 
ve bir süredir yurtdışında bulunan Demirtaş 
askeri mahkeme karşısına çıkarıldı. Mahke-
menin sonucunun ne olacağını hep birlikte 
göreceğiz. Fakat şu var ki önümüzdeki süreçte 
DTP ve DTP’li milletvekilleri ile ilgili daha pek 
çok davanın gündeme gelmesi yüksel ihtimal. 
Kısacası terörle mücadele konsepti içinde DTP 
sorununun önemli bir boyut olarak algılandığını 
rahatlıkla söyleyebiliriz.   

Askerin DTP’ye bakışı

Askerlerin seçim sonuçlarıyla meclise girmeye 
hak kazanmış olmasına rağmen DTP’yi meşru 
bir parti olarak görmedikleri hiç kimse için bir 
sır değil. DTP’ye yönelik bu bakışı haklı kılacak 
pek çok sebep göstermek de tabii ki mümkün. 
Daha DTP meclise ilk girdiğinde milletvekili 
yeminleri sırasında aslında asker tavrını net bir 
şekilde ortaya koymuştu. DTP’li milletvekil-

lerinin yem-
in sırası 
ge ld iğ inde 
meclisi terk 
eden asker-
ler DTP’yi 
hem protesto 
etmişler hem 
de meşru gör-
mediklerini 
bir kez daha 
g ö s t e r m e k 
istemişlerdi. 
Daha son-
ra TSK 
t a r a f ı n d a n 
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gerçekleştirilen pek 
çok resepsiyona da 
DTP hiç bir zaman 
davet edilmedi.

O r d u n u n 
DTP’ye yönelik 
bakışındaki bu 
apaçık dışlamanın 
bir çeşit taarruza 
dönüşmesine yol 
açan olay ise hiç 
şüphesiz kaçırılan 
Türk askerlerle 
ilgili DTP’nin 
kendisine du-
rumdan vazife çıkarmaya yeltenerek PKK ile 
irtibata geçmesi oldu. Olan şuydu: PKK’nın 
elebaşları DTP’li vekillerin de askerilerin ser-
best bırakılması esnasında hazır bulunmasını 
şart koşmuş ve telefonla DTP’li yöneticileri ara-
yarak askerlerin teslim işlemine katılmalarını 
istemişti. Bunun üzerine Erbil’e gelen DTP’liler, 
askerleri almaya giden heyette yer aldı. Hatta 
milletvekilleri, PKK’nın şova dönüştürdüğü 
teslim töreninde askerleri sağlıklı bir şekilde 
teslim aldıklarına dair bir belge imzaladılar. İşte 
bu durum askeri çok rahatsız etti. 

Sonunda Genel Kurmay Başkanı Yaşar 
Büyükanıt DTP ile ilgili asker kanadın ne 
düşündüğünü gö-
zler önüne seren net 
bir açıklama yaptı. 
Genelkurmay ATASE 
Başkanlığı Stratejik 
Araştırma ve Etüt 
Merkezinin (SAREM) 
Merkez Orduevi’nde 
düzenlediği “PKK 
Kongra/Gel Terör 
Örgütüne Yönelik 
Ekonomik ve İdeolojik 
Desteğin Kesilmesi” 
konulu sempozy-

umda konuşan 
Büyükanıt, açık bir 
şekilde PKK’nın 
DTP aracılığıyla 
meclise girerek 
siyasallaşt ığını , 
şimdi de 
l e g a l l e ş m e y e 
çalıştığını belirtti.

K o n u ş m a s ı n d a 
“Her şeyden önce 
içimize bakmak 
lazım” diyen 
Büyükanıt, terör 
örgütünün ideolo-

jik ve psikolojik kaynaklarını işaret ediyor gibi 
görünüyor. Bu noktada psikolojik ve ideolojik 
kaynakların kurutulmasının ise terör örgütüne 
ümit veren her türlü söz ve davranışın engel-
lemesi amacına dayandığı anlaşılıyor. Genel 
Kurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın yaptığı 
konuşma dikkatlice okunduğunda aslında şöyle 
bir sonuç çıkarmak hiç de zor değil: Askere 
göre terör örgütü, özellikle bugün, psikolo-
jik desteğini DTP’den alıyor. Askerin DTP’ye 
bakışını etkileyen en önemli faktörlerden biri 
de DTP’nin TBMM içinde varlığını sürdürerek 
terör örgütüne ümit veriyor olarak algılanması. 
Asker DTP’nin hem meclis içinde meşruiyet 
kazanmış olmasını hem de PKK’ya karşı net bir 

tavır alma konusunda 
ayak diremesini teröre 
destek ve ümit vermek 
olarak görüyor.

DTP’ye karşı 
‘psikolojik harekat’

Öyleyse DTP’ye 
karşı nasıl bir tavır 
alınması isteniyor? 
Ne yapmak gereki-
yor? Genel Kurmay 
Başkanı Büyükanıt’ın 
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yaptığı konuşmada başkaca önemli bir konu 
olarak bundan sonra özellikle terörle siyasal 
alanda yürütülecek mücadeleye yön verecek 
yaklaşımın ipuçları göze çarpıyordu. Her ne 
kadar Büyükanıt Silahlı Kuvvetlerin görev 
alanının terörle silahlı alanda mücadele 
olduğunu ifade etse de, terörün çok boyutlu bir 
olgu olduğu ve sadece silahlı kuvvetle terörle 
mücadele edilemeyeceğini sözlerine eklemesi; 
asker, DTP sorunu aracılığıyla siyasi alana 
yeni bir kanal oluşturma çabası içinde olabilir 
mi sorusunu ister istemez akıllara getirdi. 

Öyle anlaşılıyor ki Büyükanıt’ın sürekli olar-
ak içerisi dışarısı ayrımında içeriye vurgu 
yapması terörle mücadelede içeride psikolo-
jik bir harekatın uygulanmasına duyulan ihti-
yaca karşılık geliyor. Hatta bu bir zorunluluk 
olarak ileri sürülüyor. Büyükanıt, yürütülecek 
bu psikolojik harekatta izlenmesi gereken 
politikanın en 
önemli köşe 
t a ş l a r ı n d a n 
birini çoğu 
k i m s e 
t a r a f ı n d a n 
bir çeşit “iti-
raf” olarak 
değerlendirilen 
s ö z l e r i n d e 
ifade etti. 
Büyükanıt’ın 
insan hakları 
ve özgürlükler 
konusunda hata ettik derken kastettiği insan 
haklarına aykırı işler yaptık ve bundan çok 
pişmanız demek değil, insan hakları ve özgür-
lük gibi değerleri savunma psikolojisini terör 
örgütüne kaptırdık anlamını taşıyordu. Yani 
hata ettik ya da yanlış yaptık derken psikolo-
jik harpte mağlup olduk demek istiyordu. İşte 
Büyükanıt’ın o sözleri şöyleydi:

“1984 yılından beri yapılan terör mücadelesin-
de insanlığın yüksek değerlerini, bazı değerleri 

elimizden kaçırdık. Ben o kurumu, bu kurumu 
suçlamıyorum. Hepimiz, biz de dahil kaçırdık. 
Bunlar çok önemli. Onlar bize sonra silah olar-
ak döndü. Bu değerler dört tane. Birincisi insan 
hakları, ikincisi demokrasi, üçüncüsü özgür-
lük veya özgürlükler, dördüncüsü barış. Şimdi 
dikkatinizi çekiyorum. Bu kavramlar insanlığın 
yüksek değer verdiği kavramlar. Bunları şu 
anda kim kullanıyor? Biz mi kullanıyoruz, terör 
örgütü mü kullanıyor? İnsan hakları adeta terörist 
hakları haline dönüştü. Demokrasi öyle. Hepsi-
nin konuşmasında dikkat ederseniz demokrasi, 
demokratik cumhuriyet... Özgürlük, kavramını 
bunlar kullanıyor. Barış, bütün yaptıkları şey; 
barış annelerini tutun, barış babalarını tutun her 
neyse bu kavramlar bizim elimizden çıktı. Şimdi 
burada bizim kusurumuz var... 

Şimdi kendinizi bir yabancı yerine koyun; birileri 
var Türkiye’de, durmadan insan haklarından, 

demokrasiden, 
ö z g ü r l ü k t e n , 
barıştan bah-
sediyor. Bir 
grup da bunlara 
karşı mücadele 
ediyor, kim 
bunlar? Güven-
lik güçleri veya 
devlet, insan 
hakları istey-
enle mücadele 
ediyor diyelim 
ki asker, polis. 

Demokrasi, özgürlük, barış isteyenle mücadele 
ediyor. Bu kurumlar mücadele ediyor. Şimdi biz 
ne yapmaya başlıyoruz, bu kavramlar elimizden 
çıktığı için kendimizi savunmaya başlıyoruz. 
Kime karşı, teröriste karşı. Ama terörist özgür-
lükten, demokrasiden, barıştan bahsediyor. 
Dedik ki ‘İç destek, dış destek iletişim içind-
edir, bir bütündür.’ Bazı insanlar da yurt dışında, 
‘Ya bunlar özgürlük falan istiyorlar, niye asker 
bırakmıyor’ diyor. Resmen bizi suçluyorlar. Ne 
oluyor; biz insan haklarını dikkate almayan, 
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demokrasiye inanmamış, özgürlüklere taham-
mül göstermeyen, barıştan nefret eden bir şey 
halinde... Değerli komutanlarım, değerli silah 
arkadaşlarım, işte psikolojik harekat bu.”

Asker ve hükümet nasıl anlaştı?   

DTP’ye karşı başlatılacak olan psikolojik 
harekatın öncelikle terörün moral düzeyde 
zayıflatılmasını amaçladığı anlaşılmaktadır. Bu-
nun için DTP milletvekillerinin eski sabıkaları 
tekrar gündeme getirileceğe benziyor. Nuret-
tin Demirtaş’ın tutuklanması bunun en önemli 
göstergesi. İkinci olarak, benimsenen strateji 
gereği, DTP’nin kapatılması gerçekleşmese bile 
en azından “şahinler” ve “ılımlılar” şeklinde 
ikiye bölünerek mevcut sistem içinde varlığına 
izin verilebilecek olan bir DTP oluşturulmaya 
çalışılacaktır. Bu ikinci seçeneğin daha çok AK 
Parti tarafından savunulduğu düşünülebilir. 
DTP’nin sistem dışına atılmaktansa sistem 
içinde tutularak dönüştürülmesi düşüncesi, 
PKK lideri Abdullah Öcalan tarafından bile bir 
tehlike olarak görülüyordu. Hatta Öcalan ‘DTP 
bürokratikleşirse desteğimi çekerim’ görüşünü 
dile getirmekten çekinmedi. Ayrıca AK Parti’nin 
DTP’nin kapatılmasının dış dünya tarafından 
nasıl yorumlanacağı hususundaki kaygıları da 
önemli. Eğer DTP kapatılırsa PKK’ya karşı ku-
rulan ittifak zafiyete uğrayabilir. Bu konuda AK 
Parti’nin askeri ne ölçüde ikna ettiğini ise za-
man gösterecek.

Tabii AK Parti’nin siyasi iktidar olarak opera-
syon dolayısıyla karşı kaşıya kaldığı bazı riskler 
de var. Operasyonun Kürt halkı üzerinde nasıl 
bir etki uyandıracağı henüz tam olarak bilinmi-
yor. Ancak, eğer PKK’ya karşı yürütülen askeri 
mücadelenin ardından Doğu ve Güneydoğudaki 
bölge halkının sorunlarını çözmeye yönelik 
siyasi, ekonomik ve sosyal projeler uygulan-
mazsa AK Parti’nin bölgede giderek yükselme 
trendi içindeki popülerliği ve etkinliği sekt-
eye uğrayabilir. Çünkü askeri uygulamaların 
bölge halkının genel psikolojisi üzerindeki et-

kisi azımsanamayacak düzeydedir. Buna bir 
de çeşitli odaklar tarafından özellikle gençlere 
ve kadınlara yönelik hükümet ve asker karşıtı 
yapılan propagandaların doğuracağı duygusal 
yıpranmalar eklendiğinde durum daha da ciddi 
bir hal alabilir. Bunun için hem askerin hem 
de hükümetin PKK’ya karşı askeri operasyona 
paralel olarak ‘içeride’ izlenmesi gereken poli-
tikalarda beraberce hareket etmeleri çok büyük 
bir önem kazanıyor.   

Ancak her halükarda DTP’ye yönelik yaklaşımı 
çok açık ve net olan askerin, Doğu ve Güneydoğu 
bölgelerindeki halk için AK Parti’nin DTP’ye 
alternatif olarak görülmesi gerçeğini kabulle-
nerek DTP’ye yönelik yürütülecek psikolojik 
harekatı şekillendirdiği düşünülebilir. “Kürt-
lerin asıl temsilcisi 75 Kürt kökenli milletvekili 
olan AK Parti’dir” söyleminin DTP’yle mü-
cadelede bir koz olarak kullanılması en azından 
şimdilik asker tarafından da tercih edilebilir. AK 
Parti, DTP’nin kapatılması yerine sistem içinde 
varlığına izin verilerek dönüştürülmesi; DTP’yi 
sandıkta yenilgiye uğratacak ve temsil ettiği zih-
niyetin seçmenleri tarafından cezalandırılmasına 
imkan sağlayacak bir yol izlenmesi gerektiğini 
söyleyerek askeri ikna etmeye çalışmış olmalı. 
Aslında böyle bir yaklaşım Büyükanıt’ın 
bahsetmiş olduğu ‘psikolojik harekat’ ile de 
uyumlu görünüyor. İnsan hakları, demokrasi 
ve özgürlük kavramlarını elden kaçırmadan, 
DTP’yi aşırılıklarından temizleyerek sistem 
içinde olması gerektiği yere yerleştirmek. İşte 
psikolojik harekat bu olmalı…
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Eğitim sistemi devlet aygıtının toplumu yön-
lendirmede kullandığı en etkili araçtır. Bundan 
dolayıdır ki totaliter ve otoriter rejimler eğitim 
sistemine özel bir önem verir. Ülkemizde de 
bunu doğrular bir biçimde eğitim sistemi ile 
ilgili köklü değişiklikler genellikle askeri 
yönetimler döneminde gerçekleşmiştir.

Ulusal eğitim kavramı merke-
zi devletin gücünü arttırdığı 
19. yüzyılda yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Temel eğitim, 
herkese eşit eğitim ve zorun-
lu eğitim gibi kavramlar bu 
dönemde üretilmiş ve kabul 
görmeye başlamıştır. Bu yolla 
hem ulus devletin bir ulus inşa 
etme çabaları desteklenmiş 
hem de merkezi devletin to-
plum üzerindeki etkinliği 
arttırılmıştır.

Eğitimle ilgili bir diğer tartışma da dini 
kurumların etkisi üzerinedir. Avrupa’da eğitim 
geleneksel olarak dini kurumların elindeydi 
ancak modern devletler yargı ile birlikte iki 
önemli kurumdan biri olan eğitimi Kilise’ye 
terk etmek istemiyordu. Bundan dolayı çıkan 
çatışmanın sonucunda her ülke kendi içine bir 
formül üreterek bu sorunun içinden çıkmaya 
çalışmıştır. Zorunlu din dersi uygulaması, dini 
okulların dini örgütlere bırakılması veya tama-
men devlete bağlanması ve devletin tamamen 
din eğitiminden çekilmesi gibi birbirinden farklı 
uygulamalar ile din ve devlet arasındaki iktidar 
kavgasının eğitim ayağı çözülmeye çalışıldı.

Kısaca eğitim modern çağlarda devletin toplum 
üzerindeki kontrolünün simgesi haline gelen 
bir olgudur. Klasik modernist çizginin eğitimin 
gerekliliği ve hatta kutsallığı üzerine aksiyomları 
bu yazının konusu olan YÖK’ün incelenmesi 

İdari ve siyasi bir kurum olarak YÖK 
Ahmet Cem Özen

sırasında gözardı edilmektedir. Daha açmak 
gerekirse Türkiye’deki neredeyse bütün siyasi 
oluşumların devlet iktidarını ele geçirip to-
plumu istedikleri biçimde şekillendirmelerinin 
temel yolunun eğitim olduğunu açık seçik ilan 
etmeleri, YÖK’ün nasıl ortaya çıktığının da 
ipuçlarını vermektedir.

YÖK tarihi

12 Eylül’e giden süreçte ülkede 
bir iç savaş görüntüsü arz eden 
çatışmaların odağında gençlik ve 
dolayısıyla da üniversiteler yer 
alıyordu. İdeolojik kavga diye re-
smi dile çevrilen çatışma aslında 
yüzlerce çeşit fraksiyondan 
oluşan sosyalist eğilimli gruplar 
ile devletin yanında yer alan ve 
MHP’nin ağırlıklı olduğu örgütler 
arasındaki silahlı kavgalardı. 

Bu süreçte toplum içindeki cepheleşmede 
üniversiteler başrolü oynamış ve bazen bütün 
olarak üniversiteler bazense fakülteler bu ce-
phelerin kalesi durumuna girmiştir. Bu noktada 
yalnızca akademik görüşler bakımından değil 
fiziki olarak da bu kavganın mekanı haline ge-
len üniversiteler hem pek çok yetkili hem de 
halk gözünde toplumdaki çatışmanın kaynağı 
olarak suçlanmaya başlamıştır.

12 Eylül sonrası yeniden yapılandırılan devlet 
içinde en çok sorun çıkmaması istenen kurum-
lardan birisi de üniversitelerdi. Türkiye tari-
hinin pek çok döneminde olduğu gibi üniver-
siteler ne bilimsel çalışmalarıyla ne de işgücü 
yetiştirmesiyle gündeme geliyordu. 

Bu bağlamda bir yandan meşhur 1402. 
madde ile 1254 akademisyen üniversitelerden 
uzaklaştırılırken öte yandan Yüksek Öğretim 
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Kurumu (YÖK) kuruluyordu. YÖK’ten istenen 
yine bu dönemde yapılandırılan Milli Güvenlik 
Kurulu, Yüksek Hakem Kurulu, Devlet Güven-
lik Mahkemesi gibi oluşumlarla aynı şeydi: 
Devleti korumak.

Böylece üniversiteler büyük 
mücadele verdikleri “akademik 
özerklik”e kavuşuyor ancak 
bunun bedelini “akademik 
özgürlük”le ödüyordu. Siyasi 
iktidardan bağımsız hareket et-
mesi istenen üniversiteler tama-
men iktidarın etki alanından 
çıkarılırken bu yetki, çok güçlü 
bir koordinasyon kurumu olan 
YÖK’ün insafına bırakılıyordu. 
Aslında bu dönem yeniden 
yapılandırılan devletin temel 
bir özelliği yine üniversite ku-
rumuna da yansıyordu. Devlet, 
iktidarın gücünü sınırlıyor ve yetkisinin belli 
konular dışına çıkmasını istemiyordu.

1984’ten 1992’ye kadar YÖK başkanlığını 
yürüten İhsan Doğramacı ile halefi Mehmet 
Sağlam dönemlerinde YÖK 
daha çok 12 Eylül imzasını 
taşıyan tasfiye politikasını 
sürdürdü. 1995’te Kemal 
Gürüz’ün YÖK başkanı 
olması ile aynı döneme 
denk gelen İslamcı 
akımların yükselişine karşı 
geliştirdiği tepki, YÖK’ü 
aktif bir siyasi aktör haline 
getirdi.  

Ü n i v e r s i t e l e r d e k i 
çatışmanın yeni sembolü ise türbandı. 28 Şubat 
sürecinde uygulamaya sokulan türban yasağının 
bayraktarlığını Kemal Gürüz başkanlığındaki 
YÖK yapıyordu. Bu sırada üniversitelerde 12 
Eylül dönemindekine benzer bir tasfiye süreci 
yaşanıyordu. Bu sefer hedef ise “şeriatçılar”dı. 

Aynı dönemde Kürt sorununun ve terörist ey-
lemlerin de devlet güvenliğini tehdit ettiği bir 
ortamda “terörist” ve “PKK”lılara karşı da 
tasfiye yaşanıyordu. Buna ek olarak bu tas-
fiye sürecinin ve artan akademik baskılardan 

şikayetçi olan özgürlükçü ve 
demokrat akademisyenler de 
yine tasfiye ve yıldırma süre-
cinin kurbanı oluyordu. Geriye 
ise tahmin edilebileceği gibi 
etliye sütlüye dokunmayan ve 
tasfiyeci görüşe yakın akadem-
isyenler kalıyordu. 

Demokrat çevrelerin 2003 
yılında göreve gelen Teziç’ten 
büyük beklentileri vardı. Kend-
isinin bir anayasa hukukçusu 
olması ve geçmişte verdiği 
demeçler akademik özgür-
lük alanında iyileştirmeler 

yapılacağı umutlarını arttırmıştı. Ancak Teziç 
çok net bir biçimde bu beklentileri boşa çıkardı 
zira bu süreçte siyasi atmosferin AKP ve 
diğerleri şeklinde ayrışması karşısında YÖK de 
“tavrını koydu.”

AKP’nin 2002 seçim-
lerinde kazandığı büyük 
başarı ve tek başına iktidarı 
pek çok çevreyi harekete 
geçirdi. Zira AKP cumhuri-
yetin kuruluşundan beri 
iktidara gelmesi hazmedile-
meyen “istenmeyen çocuk” 
konumundaydı. Ayrıca 
şeriat tehlikesi geçmemişti 
ve her ne kadar değiştiğini 
söylese de iktidardakiler 

hayatlarını İslam davasına adamış insanlardı. 
Böylesi bir durumda 12 Eylül’de emniyet sübabı 
olarak tasarlanmış kurumlar ortak hareket ed-
erek AKP’ye karşı bir ikinci ana muhalefet par-
tisi haline geldiler. Cumhurbaşkanlığı, yargı, 
asker ve YÖK önderliğindeki üniversiteler 
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AKP’ye karşı bir cephe 
oluşturdu.

Bu dönemde YÖK her 
dönem olduğu gibi 
adını bilimsel konu-
larda değil hükümet 
ile başta türban olmak 
üzere pek çok konuda 
çatışmakla, laikliğe 
yönelik tehditlere karşı 
gerekli kurumları uyar-
makla ve Anıtkabir zi-
yareti ile alkışlı protesto gibi eylemlerle duy-
urdu. YÖK’ün AKP iktidarına karşı duruşu 
hükümet tarafından da siyaseten kabulleniliyor 
ve üniversiteler başta yeni akademik kadro aç-
mak üzere kıskaca alınıyordu. AKP’nin eğitim 
ile ilgili reform ve düzenlemelerine YÖK diren-
mekte gecikmiyordu. Bu dönemde YÖK, müt-
tefiki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile 
koordineli bir biçimde rektör atamalarında da 
gücünü hissettiriyordu.

YÖK’ün işlevi

YÖK’ün görevinin ne 
olduğu kanunun saydığı 
ilk dört unsurdan 
anlaşılabilir:

Madde 4 - 
Yükseköğretimin amacı:                                            
a) Öğrencilerini;                                                           
(1)Atatürk İnkılapları ve 
ilkeleri doğrultusunda 
A T A T Ü R K 
milliyetçiliğine  
bağlı,                                                                          
(2) Türk milletinin milli, 
ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini   
taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu 
duyan,                               
(3) Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tu-

tan, aile, ülke ve millet   
sevgisi ile dolu,                                                               
(4) Türkiye Cumhuriyeti 
Devletine karşı görev ve 
sorumluluklarını bilen 
ve  
bunları davranış haline 
getiren (...) vatandaşlar 
olarak yetiştirmek. 

Kanunda üniversite-
lerin amacının devletin 
belirlediği prototipin 
dışına pek çıkmayan ve 

yine devletin politikalarına karşı gelmeyen in-
sanlar yetiştirmek olduğu belirtiliyor. 12 Eylül 
öncesi dönemin kaygılarını olduğu gibi yansıtan 
bu düşüncenin bir başka ilginç yönü ise, dev-
letin istediği şablonu Atatürk milliyetçiliği ve 
Atatürkçülük kavramları ile somutlaştırması.

YÖK yönetimine verilen yetki ile hükümete 
karşı olan sorumsuzluk bu kurumu denetlen-
emez bir duruma sokuyor. Bir de buna aşırı 
merkeziyetçi bir yönetim anlayışı hakim olunca 
akademik özgürlük kavramı YÖK’ün insafına 
kalıyor.

Yeni bölüm açılması 
ve yeni ders konulması 
gibi teknik konularda 
bile YÖK onayı istenen 
bir ortamda akademik 
özgürlüğün varolması 
beklenmemelidir. Zaten 
öncelik de bilimsellik 
değil devlet politikalarına 
uyumlu kuşaklar 
yetiştirmektir. Bundan 
dolayıdır ki “mevzuba-

his devlet politikalarıysa 
bilimsellik teferruattır” anlayışı üniversitelere 
hakim olmuştur.

Kemal Gürüz döneminde başlayan ve Erdoğan 
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Teziç’in de devam 
ettirdiği siyasi aktör olma 
görevi YÖK’ün bundan 
sonraki sürecini olum-
suz etkileyecektir. Zira 
yeni YÖK başkanı Yu-
suf Ziya Özcan’a olan 
ilgi bilimadamı kişiliğine 
değil (varsa) siyasi 
kişiliğine yöneliktir.

Yusuf Ziya Özcan döne-
mi 

Medyanın pek tanımadığı bir isim olan Öz-
can YÖK başkanı olarak atandıktan sonra 
arşivler açıldı ve bugüne kadarki konuşmaları 
didik didik incelendi. Sonuçta türban yasağını 
benimsemediği sonucu çıktı ve bunun üzerind-
en analizler başladı. Sırf bu tablo bile üniver-
sitelerin içler acısı haline örnek olarak verilebi-
lir.

Yusuf Ziya Özcan ODTÜ’de sosyoloji bölümü 
başkanı ve TÜBİTAK başkan yardımcısıydı. 
Profili tamamen kendisini bilimsel çalışmalara 
verdiğini gösteriyor. Bu bağlamda YÖK 
başkanlığı sırasında oldukça zorlanacağa ben-
ziyor. Zira atandığı makam bilimsel olmaktan 
çok siyasi bir makam.  

YÖK başkanlığı gibi mevkiler büyük ölçüde 
siyasi beceri gerektiren yerlerdir. Bu bağlamda 
verilen demeçler, takınılan tavır ve uygulama-
lar büyük önem taşımaktadır. Bu becerilere sa-
hip olmayan yöneticiler kırılma noktalarında ve 
kriz anlarında doğru önlemleri alamadıklarında 
yıpranırlar. Bu bakımdan YÖK başkanının işi 
oldukça zor gözüküyor.

Yeni dönemde YÖK, cumhurbaşkanı ve AKP ile 
uyumlu bir çalışma gösterirse, ki öyle gözüküy-
or, üniversitelerde reform konusu tekrar gün-
deme taşınacaktır. Bu da yeni gerilimlere 
zemin hazırlayacaktır. Böylesi bir süreçte YÖK 

başkanının tavrı hayati 
önem taşımaktadır. 

Sonuç olarak siyasi mü-
cadelenin önemli savaş 
alanlarından biri olan 
üniversitelerin başına 
demokrat ve özgürlükçü 
olarak kabul edilen bir kişi 
geçti. Bu özelliklerin ku-
rumla ve mevcut yapıyla 
nasıl uyum sağlayacağını 
ve kriz dönemlerinde nasıl 

bir tavır takınacağını zaman gösterecek.
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Türkiye-AB ilişkilerinde Fransa’nın tutumu üzerine
Sinan Baykent

Son dönemlerde ulusal basınımız çıldırmış 
vaziyette. Büyük komplekslerin açıkça or-
taya çıktığı, gizlenmediği ve çok belirgin bir 
biçimde ifâde edildiği bir konjonktür mevcut. 
Birkaç aydır Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
dışişleri sorumluları iki ayrı cephede yorucu 
bir mücadele veriyorlar : birincisi ABD eksenli, 
diğeri ise AB. 

Zaten uzun zamandır kimsenin başka uğraşı 
yok; tüm imkânlar bu iki “hassas” noktada 
yoğunlaştırılmış durumda. Lâkin bu seferber-
lik hâline rağmen, ilginç gelişmeler yaşanıyor; 
üstelik bu olaylar tüm beklentilerin tersi is-
tikametde gerçekleşiyor.

Türkiye’de ka-
muoyu yara-
tan tek bir odak 
vardır, o da 
basındır. Bu, kim-
lerin elinde olur-
sa olsun, hangi 
gücün etkisi veya 
gölgesi altında 
işliyor olursa ol-
sun hiç mühim 
değil. İktidarın 
merkezi yazılı ve 
görsel basın, yani 
“büyük medya”dır. İnsanları galeyana getiren, 
kavga başlatan, sansasyon yaratan, propaganda 
yapan, ama tüm bu olumsuzluklara karşın bi-
reylerin haber alma özgürlüklerini de yerine 
getiren bahsini ettiğimiz basındır.

Fransa’nın bugünkü Cumhurbaşkanı Nicolas 
Sarkozy, iktidara geldiği Mayıs ayından bu yana 
Türkiye’de yazar-çizerlerin genel provokatör 
tutumundan dolayı pek sevilmez. Zira nasıl 
tanıtılmıştır bize kendisi? Halka boyadıkları 
portre, kısaca bu şahsı Türkiye’nin AB üyeliğine 

kökten karşı çıkan bir “ukala” “Türk düşmanı” 
olarak sunuyor. Kritik zekâdan tamamı ile yok-
sun kitleler, elbette yazılana güveniyor ve bir 
iki kendini bilmez gazetecinin makalelerini 
onaylamakla yetiniyor. Herhangi bir araştırma, 
konuyu derinleştirme veya detaylandırma 
çabası elbette yok. Çünkü dökülen mürekkep 
ve ondan dökülen kelimeler, cümleler nere-
deyse her organda aynı. Üslûp değişiyor belki, 
haklarını yemeyelim, fakat tüm makaleleri in-
celeme gayretini gösterdiğinizde göreceksiniz 
ki aslında iletilmek istenen mesaj aynı : “Ukala 
Fransız haddini aştı”. Peki hakikat gerçekten bu 
mu? Hep biz haklı, diğerleri yalancı, sahtekâr, 
dolandırıcı, hokkabaz, oyuncu ve ikiyüzlü mü? 
Kesinlikle hayır; bu fevkalade acı ve ciddî bir 

illüzyondan iba-
rettir, maalesef.

“Büyük me-
dya” olarak 
adlandırmayı ter-
cih ettiğim Türk 
basını, insanları 
k ö r e l t m e k t e 
ve yanlış bilg-
i l e n d i r m e k t e -
dir. Bu noktada 
Sarkozy’yi ve 
onun ülkesinde 

(ve dışarıda) uyguladığı politikaları destekle-
mek amacında değilim. Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne üyelik yolunda gösterdiği iradeyi de, 
kesinlikle eleştiri yağmuruna tutmayacağım; bi-
lakis kanaatimce bu hedef günümüz şartlarında 
olması gerekeni simgelemektedir. Ancak 
gözümüz bağlı bir şekilde duvara toslamamızı 
da oturduğum yerden keyifle izleyecek kadar 
sorumsuzca davranamam. İşte bu yüzden temas 
etme ihtiyacını hissettiğim bir iki önemli husus 
var.

Türkiye
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mümkün mü? Hayır. Bu bir tercih meselesidir, 
bir seçim, bir inisiyatiftir. Siyasetin kendisi bu 
temeller üzerine kurulmuştur. Kendi içimizde 
AB’ye karşı olanlar yadırganmıyor da, neden 
Avrupa’dan bir politikacı kalkıp “biz sizi is-
temiyoruz” dediği zaman onun bir kellesini 
almadığımız kalıyor? Kaldı ki yapılan son an-
ketlerde Türk halkının yarısından fazlasının 
AB’ye karşı olduğu görülüyor (en azından ista-
tistik böyle diyor)…

Türk’e Türk propagandası yapmak kadar abes 
başka bir davranış daha yok. Üstelik, özeleştiri 
yapmakta sıkıntı çektiğimiz de toplumsal bir 
gerçek. Sanki ülkemiz içinde varolan, onu 
kemiren tüm dertlerden kurtulmuş, beklenilen 
düzeye gelmiş, demokratik ölçüleri yerine 
getirmiş de gidip bir de başkalarına ders verm-
eye kalkıyoruz. Herkes yerine oturup düşünsün, 
ufak çaplı da olsa bir beyin jimnastiğinden 

zarar gelmez. Türkiye 
bırakın tamamı ile 
şeffaf ve sağlam bir 
demokratik nizâma 
erişmeyi, daha içinde 
kolektif vücudu ze-
hirleyen en “eski” 
sorunları çözememiştir 
ve bunda büyük bir 
inat ile ısrar etmekte-
dir.

Verebileceğimiz iki 
basit örnek var : tür-
ban sorunu ve Kürt 

olgusu. Bu başlıklar açılmadıkça, hür bir or-
tamda sakince tartışılmadıkça, çözümlen-
medikçe Türkiye Avrupa Birliği’nin kapısının 
önünde bile duramaz; böyle bir hakka sahip 
değildir. Başı kapalı (veya türban takıyor diye) 
hiçbir genç kız bilim kapılarından geri çevrile-
mez. Bu, cahilliği teşviktir, radikal duruşu te-
tiklemek, kamplaşmanın temellerini atmaktır. 
Birinci aşamada bu süreç durdurulmalı, yeni 
düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Kürt ol-

Evvelâ yazı başlığında girişini yaptığım Fran-
sa tarafından başlayalım. Nicolas Sarkozy 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri esnasında halkına 
kendi iktidarında Türkiye’nin AB üyeliğini dur-
durma garantisi vermişti. Birçok konuşmasında 
bunun tatlı bir dille “büyük Türk milletine” 
anlatılması gerektiğini, Türkiye’nin yerinin 
AB olmadığını açıkça beyân etti. Kendisi, biz-
zat, Brüksel’in Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı 
takındığı “ikiyüzlü” tavırdan yakınmış, bunun 
doğru olmadığını, Türk halkına gerçeklerin 
anlatılması  gerektiğini savunmuştu. İnsanlar 
başta bunun basit bir propaganda malzeme-
si olduğunu düşündüyseler de sonradan 
Sarkozy’nin geri adım atmadığına tanıklık ettiler 
ve bir anlamda bozguna uğradılar. Peki Sarkozy 
bunu neden yaptı? Bu “dengesiz” ve “yabancı 
düşmanı”,  yoksa Müslümanlara mı karşıydı? 
Korkuyor, bu düşüncesini farklı biçimde 
şekillendirerek halkına yem diye mi atıyordu? 
Hayır, bunun çok ba-
sit bir nedeni var. El-
bette, sizin de tahmin 
edebileceğiniz üzere, 
2005 yılında Fransız 
halkının %52’lik bir 
bölümünün AB ana-
yasa taslağına referan-
dumda ‘hayır’ oyu 
vermiş olması burada 
belirleyici rol oynadı. 
O dönem Fransa’da 
tartışmalar taslağın 
içeriği etrafında ol-
maktan çok, Türki-
ye üzerine yapılmıştı. Ve böylelikle bu bir 
nevî “Türkiye için tam üyelik ve katılım ref-
erandumu”  mahiyeti kazanmıştı. Sarkozy, 
bir politikacı olarak, çıkan sonuca duyarsız 
kalmadı ve bunu, biraz da tribüne oynayar-
ak, seçim sırasında profesyonel bir yöntemle 
pazarlamasını bildi. Şimdi ise siyaset ve politik 
ahlâk neyi emrediyorsa onu yerine getiriyor : 
bugün geçmişte verdiği sözün,  arkasında du-
ruyor sadece. Bunun için Sarkozy’yi suçlamak 
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gusu çok daha karmaşık, 
derin ve hassastır. İki para-
grafta özetlenebilecek bir 
tıkanıklık olduğundan, kon-
umuzdan fazla uzaklaşmak 
istemiyorum.
Elbette bu iki fenomeni tak-
iben dinî azınlıklar sorunu, 
eğitim sorunu, sağlık so-
runu, tarım ve hayvancılık 
sektörlerinde çekilen çilel-
er vb. kangrene sebebiyet 
verebilecek onlarca soru/
sorun mevcut. Lakin bahsini ettiğimiz hatları 
işlemek için başka bir yazı gerekebilir.

Dedik ya, Sarkozy “dehasını” kullanıp, kitle-
leri doğru bulduğu amaca doğru yönlendirmeyi 
başardı. Ve bugün resmen Fransa’nın 
Cumhurbaşkanı olmuştur. Tebrik ederiz. Kimi-
lerine göre hasta, kimilerine göre “playboy”, 
kimilerine göre ise Hıristiyan Avrupa’nın eski 
gelenekleri ile şaha kalkmasını sağlayacak 
olan birkaç liderden biri…Kim olursa olsun 
ve ne yaparsa yapsın, bize yönelttiği eleştiriler 
ülkemizde dikkate alınmalıdır. Büyük bir dev-
letin başında olan bu şahsın sözleri büyük önem 
arz etmektedir. Şayet tüm iç sorunlarımızı 
çözmüş olsa idik, bu tür kritiklerin altında ez-
ilmeye mahkûm olmazdık. İşte o zaman uy-
durma “coğrafî” nedenler tüm meşruluğunu 
kaybederdi ve eşit düzeyde tartışma olanağı 
doğardı. Fakat şartlar bambaşka; ülkemiz mod-
ern ulusların şu veya bu şekilde aştığı engel-
lere takılmış durumdadır. Hatta bırakın takılmış 
olmayı, bu engelleri tanımlamakta bile zorluk 
çekmektedir veya belli başlı bir engelin varlığını 
görmezden gelmektedir.

Yazımıza basın ile başlamıştık, onunla bitire-
lim. Voltaire ve Chateaubriand gibi mühim ya-
zar/düşünürlerin, basın özgürlüğünü, diğer hür-
riyetlerin temeli olarak kabul ettikleri belirtilir. 
Peki ülkemizde genel görüntü nedir? Farklı ren-
klere, fikirlere, yeniliğe, değişime, ezberi boz-

ma teşebbüsüne, alternatif 
bakışa ve genel anlamda 
öncülüğe tahammülsüz ve 
tavizsiz bir basınımız var. 
Bilimsel refleksin, dog-
matik eğilimlere ve slo-
ganlara tercih edildiği bir 
ülke burası…O nedenle 
Fransa’nın tutumunu ve 
“millî menfaatlerimize 
karşı gelen duruşunu” ird-
elemek yerine, bununla 
aslında temelde birebir 

bağlantılı olan iç meselelerimizden bahsetmeyi 
seçtim. İçeride huzuru, barışı sağlayabilen dev-
let, dışarıda da güç gösterisi yapabilir. Fakat 
içinde çatlaklar ve faylar olanlar, diğerlerinin 
“kaşımalarına” maruz kalmaktan kurtulama-
zlar. Uluslararası ilişkiler jargonunda bunun adı 
“Realpolitik”tir...
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Bak seni Müslümanlar’a veririm:
İslamofobi

Muhammed Veysel Bilici

“Ötekileştirmenin grameri farklılık kategorileri 
etrafında inşa edilmektedir ve bu farklılık kate-
gorileri ırkçı mantığın içine gömülü haldedir”                                                                                          

Penny Jane

Farklı olandan korku içinde yaşamak, ko-
rkudan korkmak, korkusuz kalmaktan kork-
mak… İslamofobi kavramı tüm bunların içine 
boca edildiği bir kavram. Avrupa veya batı 
değerlerinin hem bir sınaması hem de bir gös-
tereni olarak oldukça aydınlatıcı telmihlere 
sahip. Kavramın ilk kullanımı 20. yüzyılın 
başlarında olmasına rağmen asıl görünürlüğünü 
ve yaygınlığını 
90’ların so-
nunda ve özel-
liklede 11 Eylül 
saldırılarının 
a r d ı n d a n 
elde etti. 
Bir yönüyle 
b e t i m l e y i c i 
bir yönüyle 
norm koyucu 
özelliklere sa-
hip. Kavramın 
ü z e r i n d e 
h e r k e s i n 
anlaştığı genel geçer bir tanımı olmasa da 
Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme 
Merkezi (EUMC) tarafından şu şekilde tarif 
edilmektedir. İslamofobi İslam kültüründen, 
Müslümanlardan veya genel olarak İslam’dan 
nefreti ve korkuyu işaret etmektedir. Bu olgu 
yeni bir ırkçılık türü olarak tezahür etmektedir. 
Şöyle ki aslında etno-dinsel bir anlam sahasına 
sahip olan Müslümanlık bir ırk olarak inşa ed-
ilmektedir. Dolayısıyla da İslam bir dinin adı 
olmaktan çıkmakta ve Avrupalı ol(a)mayan, 

batının yüksek insani değerlerinin dışında bir 
öteki ırkın kimliği olarak kurgulanmaktadır. 
Bu olgunun hem teolojik ve tarihsel hem de 
güncel göç olgusuyla bağlantıları vardır. Tar-
ihsel ve teolojik olarak İslam, batının hakim 
değerlerinin karşısında veya içinde durarak 
değer oluşturucusu olan Hıristiyanlıkla mü-
cadele halinde olmuştur. Bu noktada Müslüman 
varlığın batı için iç birliği sağlayan bir öteki 
işlevi gördüğü açıktır. Diğer yandan günümüzde 
batı içi bir sorun olarak Müslümanlar sosyal sa-
hada hakim batılı değerlerin dışında bir değerler 
ve simgeler bütünüyle hegemonik algıyı sars-
makta ve rahatsız etmektedirler. Tüm farklılık 
söylemlerinin ihtiyaç duyduğu barbar öteki rolü 

onlar üzerind-
en seferber 
edilmektedir. 
Aslında bu 
noktanın çok 
temel olarak 
tek tipçi, il-
e r l e m e c i 
batı zihni ve 
değerleri için 
s a r s ı c ı l ı ğ ı 
o r t a d a y k e n 
diğer yandan 
içte arzulanan 
birlik için de 

ortak düşman olarak işlev gördüğü oranda batı 
değer dünyasının krizinin bir göstereni olarak 
İslam ve Müslüman varlık oldukça ciddi bir 
meydan okumayı içinde ihtiva etmektedir. 
Diğer yandan Bu noktada İslamofobi sosyal, 
siyasal ve ekonomik alanlarda Müslüman-
lara karşı fiziksel ve psikolojik dışlamacılığın 
bir ifadesi olarak somutlaşmaktadır. Buna 
ilave olarak İslamofobi Avrupa’da yaşayan 
Müslümanlar nezdinde  bu toplumlarda ka-
bul edilmelerinin tek yolunun kendi kimlik ve 
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dinlerine yabancılaşmaktan geçtiği algısının 
oturmasına sebep olmaktadır. Nihayetinde 
bu olgunun varlığı ve yaygınlığı karşılıklı 
kapanmayı getirdiği ölçüde İslam’ın dolayısıyla 
Müslümanların şeytanlaştırılması sürecini tetik-
leyecek ve Müslümanları Avrupa’nın yeni Ya-
hudileri yapacaktır. Nitekim bu gün Avrupa’da 
bulunan Müslüman nüfus buradaki ikinci 
büyük dinsel azınlık olmalarına rağmen, kendi 
oranlarına nispetle dinsel azınlıklar içinde en 
eğitimsiz ve işsiz kesimi oluşturmaktadırlar. 
Barınma, eğitim, iş bulma, sağlık hizmeti vb. 
alanlarda Avrupa ortalamasının epey altında bir 
oran ve kalitede yaşamlarını devam ettirmekte-
dirler. Temel olarak bu durum sadece İslamofobi 
neticesi değildir ancak onun bu resimdeki rolü 
yadsınamaz bir gerçekliktir.

Bu konuda ilk rapor İngiltere merkezli The 
Runnymede Trust 
adlı bağımsız bir en-
stitü tarafından 1997 
yılında yayınlanan 
“Islamophobia: A 
challenge for us 
all” (“İslamofobi: 
Hepimize bir mey-
dan okuma”) adlı 
rapordur . Raporun 
özetinde ortaya ko-
nan ve İslam ko-
rkusunun temelinde 
nelerin yattığıyla 
alakalı kısımlar old-
ukça yararlı fikirler 
sunmaktadır. Buna göre iki tür İslam algısı 
batı toplumlarında hakim mevkii işgal etme-
ktedir. Bu algılar kapalı ve açık İslam olarak 
kodlanmıştır. Her iki algı kalıbı da birbirine zıt 
olan sekiz temel kod etrafında şekillenmiştir. 
Kapalı İslam şu vasıflarla tanımlanmış. Birinci 
olarak, monolotik, durgun ve güncel gelişmelere 
cevap veremeyen bir yapı. İkinci olarak, diğer 
kültürlerden tamamen farklı, onlarla ortak bir 
değerler veya amaçlar manzumesine sahip ol-

mayan, diğerlerini etkilememiş ve onlardan 
etkilenmemiş bir yapı. Üçüncü olarak batıyla 
kıyaslandığında daha aşağı, ilkel, cinsiyetçi, ir-
rasyonel ve barbar. Dördüncü olarak, “medeni-
yetler çatışması” bağlamında terörizmi destek-
leyen, şiddet ve tehdit üzerinden yükselen bir 
yapı. Beşinci olarak, bir din olmaktan ziyade si-
yasi bir ideoloji olarak siyasal ve askeri amaçlar 
için kullanılan bir fenomen. Altıncı olarak, batı 
eleştirisi tamamen görmezden gelinen bir olgu. 
Yedinci olarak, İslam’a karşı olan önyargılardan 
hareketle Müslümanların ana akım toplumdan 
dışlanması ve onlara karşı uygulanan ayrımcılığın 
kendisine referansla meşrulaştırıldığı bir olgu. 
Son olaraksa, anti-Müslüman düşmanlığın 
varlığını doğallaştıran ve normalleştiren bir 
olgu olarak batı toplumundaki hakim İslam 
algısını oluşturmaktadır. Onun karşısında 
yer alan açık İslam ise şu sekiz temel vasıfla 

ilişkilendirilmektedir. 
İlkin, İslam içsel 
farklılıklara sahip, 
ilerlemeci ve farklı 
çeşitlere sahip olan 
mensuplarının bir 
biriyle tartıştığı bir 
fenomendir. İkinci 
olarak, İslam diğer 
kültürlerle bir birine 
bağlı, onlarla ortak 
bazı değer ve hede-
flere sahip, onlardan 
etkilenmiş ve onları 
zenginleştiren bir 
fenomendir. Üçüncü 

olarak, İslam bariz biçimde farklı olan ancak 
bundan ötürü daha aşağı olmayan ve diğer 
kültürlerle eşit bir saygıyı hak eden bir fenom-
endir. Dördüncü olarak, İslam fiili veya potansi-
yel olarak ortak sorunların çözümünde bir ortak 
konumundadır. Beşinci olarak, İslam gerçek bir 
dini inanç olarak bağlılarınca samimi bir şekilde 
yaşanmaya çalışılan bir dindir. Altıncı olarak, 
İslam’ın batı eleştirisi veya diğer kültürleri 
eleştirisi düşünülmeli ve tartışılmalıdır. Yed-
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inci olarak, İslam’la olan tartışmalar veya fikir 
ayrılıkları ayrımcılıkla ve dışlamacılıkla olan 
mücadeleyi yok etmez. Son olaraksa, İslam’la 
ilgili eleştirel görüşlerin kendisi adaletsiz ve be-
lirsiz olma ihtimallerinden dolayı eleştiriye tabi 
olmalıdır. Yukarıdaki temel kodlar çerçevesinde 
İslamofobi’nin temel nedeni İslam’ın bir din olar-
ak algılanmaktan ziyade ırksal bir özellik olarak 
algılanması ve batılı değerlere uzaklığı merkeze 
alınmak koşuluyla şeytanlaştırılmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu noktada medyanın rolü 
olduğu kadar, siyasilerinde rolü bulunmaktadır. 
Nitekim bu konuyla alakalı olarak yayınlanan 
raporlarda bu noktalar sıklıkla vurgulanmaktadır. 
Temel sorun olarak 
Müslüman nüfusun 
Avrupa’da artan 
yoğunluğu ve kend-
ilerine has kültürel 
ve dini simge ve 
yaşantı biçimlerini 
yaşadıkları ülkede 
sergilemeleri gös-
terilebilir. Ancak 
bunun dışında tüm 
göçmenlerin ortak 
sorunu olan, dil, 
ırk ve farklı kültüre 
mensup olmanın 
göç edilen ülkedeki 
sosyal, ekonomik 
ve siyasal mekanizmaların sunduğu nimetler-
den yeterince faydalanamamayı tetiklemesi ve 
bunun bir kısır döngü ortaya çıkarması temel 
sorunlardan birini oluşturmaktadır. Diğer yan-
dan yabancı kültüre mensup olanlara hege-
monik kültüre mensup grupların yaklaşırken 
farklı kültürlerin en olumsuz sayılabilecek 
özelliklerine karşın kendi kültürlerinin en yük-
sek değerlerini ön plana çıkarmaları ve ötekini 
buradan çıkan resme göre kodlamaları diğer bir 
önemli sorundur. Örneğin öteki kültüre men-
sup bir ailede olabilecek bir cinayet kültürün 
kendi ürettiği bir sorun olarak bu kültürün ve 
mensuplarının tamamının mahkum edilmesine 

sebep olmaktadır. Bunla ilgili batı medyasında 
yer alan ve özellikle kadınların zorla örtündüğü, 
örtünmeyenlerin ise fiziksel şiddetten katledilm-
eye kadar türlü zulme uğradıklarıyla ilgili hab-
erler bunları destekleyen uygun imaj üreticileri-
yle bolca verilmektedir. Bu noktada şiddet ve 
cinayet öteki kültürle özdeşleştirilmekte ve bu 
kültür mensupları topyekun olarak cani olarak 
kodlanmaktadır. Buna karşın kendi kültürüne 
mensup veya ırkdaşı olan birinin işlediği suç 
veya suçlar bireysel bazda değerlendirilmekte 
ve aslında kendi kültürel kodlarının dışında 
kaldığı vurgulanmakta böylece hegemonik 
kültür aklanmaktadır.

Bunlara ilaveten 
Müslümanların 
halen ortaçağ 
Avrupa ta-
h a y y ü l ü n ü n 
o l u ş t u r d u ğ u 
kodların yanısıra, 
kolonyalist ve 
sömürgeci dönem-
lerde oluşan, 
t a h a k k ü m ü 
pekiştirmek ve 
yapılan işlemleri 
meşrulaştırmak 
adına batı kamuo-
yunda dolaşıma 

sokulan söylemler çerçevesinde algılanmasıdır. 
Oryantalist söylemin ürettiği akıldan ziyade 
duyguyla hareket eden, kafası hileye hurdaya 
çalışan, cani, kadınları ezen Müslüman tipi ha-
len batıda makbul olan tiptir. Batının bu noktada 
Müslüman göçe ve içindeki Müslüman varlığa 
hazırlıksız yakalandığı veya kamuoyunda etkili 
olan barbar Müslüman imajını dönüştürmek 
veya sarsmakta batılı entelektüel kanadın istek-
siz davrandığı, siyasi olaraksa sorunun asimi-
lasyoncu politikalar etrafında dönmesinden 
dolayı eski tarz algı kalıplarının işlevselliğini 
sürdürdüğünü vurgulamak gerekmektedir. 
Diğer yandan sorunun kaynağı ve çözümü temel 
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olarak seküler kodlar çerçevesinde ele alınmaya 
çalışıldığı ölçüde azınlık olarak Müslümanların 
yabancılaşma oranı artacaktır. Şöyle ki batı 
kendi içinde tarihsel bir tecrübe sonucu din, 
devlet, toplum alanlarında belli bir uzlaşıyı 
sağlamıştır. İslam ise bu noktada sonradan ge-
len olarak oyunun kurallarına uymaya zorlanan 
bir etmendir. Bu nokta ise yabancılaşmayı 
doğurmakta ve yaymaktadır. İlkin sekülerleşme 
tecrübesinin kendisi tartışmaya açılmalı ve 
Müslümanlar bu noktada aktör olarak kabul 
edilmelidirler. Diğer yandan İslam yukarıda 
da belirtildiği gibi bir din olmaktan çok bir ırk 
olarak algılanmakta ve dinsel boyutu kültürel 
faktörlere indirgenmektedir. Bu en açık örneğini 
cami ve başörtüsü gibi batının hakim sosyal 
simgelerinin dışındaki vakıalarda kendini gös-
termektedir. Camiler özellikle 11 eylülden sora 
militan üretim merkezi, başörtüsü ise ataerkil bir 
kültürün kadını ezen bir simgesi olarak tartışma 
alanına dahil edilmekte, ibadetin kutsal boyutu 
ve hakikat iddiaları görmezden gelinmektedir. 
Diğer yandan Müslümanların Avrupa devletler-
inin politikalarıyla ilgili tepkileri temel olarak 
batının yaşam tarzına ve ideallerine bir tepki 
olarak ele alınmaktadır.

Tabi ki bu yaşam tarzı ve değerler doğal, yüksel 
idealleri barındıran ve barbarlığa savaş açmış 
bir tabloda ortaya konmaktadır. Böylece Müs-
lümanlar örneğin orta doğudaki batı kaynaklı 
savaşları ve katliamları protesto ederken birden 
bire barbar mertebesine inmektedirler. İnsan 
haklarından nasibi almayan, ilkel bir dinin men-
subu olaraksa her türlü şiddeti ve ayrımcılığı 
hak etmekte böylece hegemonik batı kültürünün 
ötekisi olarak kodlanmaktadırlar. Bu nok-
tada İslamofobi temel olarak sadece yabancı 
düşmanlığının bir göstereni olmamakta aynı 
zamanda batılı seküler algının doğal bir so-
nucu olarak görünürlük kazanmaktadır. Seküler 
aklın indirgemeci, tek tipleştirici ve kategorize 
edici vasfı bariz biçimde ortaya çıkmaktadır. 
Tüm bu indirgeme ve kategorize etme ise 
şeytanlaştırma ve hegemonik algı kalıplarını 

sağlamlaştırma çerçevesinde ele alınmaktadır. 
Bu açılardan İslamofobi korku ve düşman üret-
me mekanizmasının içine içkin olduğu seküler 
siyasi arenanın yeni bir putu olarak vadesini 
tamamlayacağı güne kadar Müslüman dünyanın 
ayrılmaz bir parçası olarak hayatiyetini devam 
ettirecektir.
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Rusya Rusya olalı böyle Putin görmedi! 
Hakan Çopur

Time dergisi yılın adamı olarak Rusya devlet 
başkanı Vladimir Putin’i seçti. Rus halkının 
Putin’e olağanüstü bir desteği var ve iki dönem 
üstüste başkanlık yapmış olmasına rağmen in-
sanlar hala Putin’in Rusya’ya ilham vermeye 
devam etmesini istiyor. Anayasaya göre şu 
anda yeniden başkan seçilme olasılığı olmay-
an Putin de şu anki durumun realitesine uygun 
olarak Rus siyaseti üzerindeki egemenliğini de-
vam ettirmenin formülünü bulmaya çalışıyor. 
Galiba uygun formül de bulundu: Putin’in en 
sağlam adamlarından olan Dimitri Medvedev 
yeni başkan olacak, 
Putin de Süper 
Başbakan olarak 
siyaset arenasının 
en güçlü 
p a t r o n l u ğ u n u 
sürdürecektir. Bu 
çerçevede hikay-
enin can alıcı soru-
su olarak Putin’in 
niçin ve nasıl 
böylesine önemli 
bir siyasi figür ha-
line geldiğini an-
lamaya çalışmak, 
bu yazının 
ana temasını 
oluşturmaktadır.

Sovyetler Birliği’nin dağıldığını açıklayan Gor-
baçov da, ondan sonra iktidara gelen Yeltsin 
de Rus halkına mutluluk getirememişti; bi-
lakis Rus halkının belki de en zor dönemleri 
bu yıllar oldu. Rus İmparatorluğu’nun varisleri 
olarak kendilerini adeta ezilmiş ve aşağılanmış 
hisseden Ruslar, kendilerini yeniden ayağa 
kaldıracak güçlü isim için Putin’e sarıldı. El-
bette bu insanlar Putin’e karizmatik kişiliğinin 
ve Rusya’ya dünya sahnesinde yeniden itibar 
kazandırmasının yanında, ve belki en az bun-

lar kadar önemli bir unsur olarak, kendilerini 
ekonomik anlamda yeniden yaşanabilir bir düz-
eye taşıdığı için güveniyor ve inanıyorlar. Zira 
90’lı yılların Rusya’sı pek de yaşanası bir ülke 
değildi. Eğer devlete yakın bir yerlerde durmuy-
or ve kendi ekmeğinizi kendiniz kazanıyorsanız 
o dönemin Rusya’sında yüzde binlerde gezen en-
flasyon altında pek uzun süre yaşamanız müm-
kün değildi. Ancak Putin, önce ekonomideki 
büyük delikleri tıkadı, sonra petrol ve doğalgaz 
üzerinden ciddi gelirleri kasaya aktararak ülke 
ekonomisinin yeniden toparlanmasını sağladı. 

Bu aktarım süre-
ci içinde elbette 
devlet dağının 
y a m a c ı n d a k i 
birileri kişisel 
menfaat ve çıkar 
sağlamıştır, an-
cak yine de ülke 
toparlanıyor ve 
insanlar eski sefal-
etten yavaş yavaş 
uzaklaşıyordu.

Rus halkının başını 
yerden kaldıran 
bir diğer temel 
unsur da Putin 

Rusya’sının dünya siyasetinde yeniden büyük 
aktörler arasına girme çabalarıdır. Gerçekten 
de aradan geçen sekiz yılda Putin, gerek siyasal 
gerekse askeri manevralarla Batılı “rakiplerine” 
gözdağı verdi ve vermeye devam etmektedir. Es-
asen Putin’in yaptığı şey, olmayan birşeyi yeni 
baştan kurmak değil, üzeri küllerle kaplı olan 
kıymetli taşların tozunu almak ve onları yeni-
den gün yüzüne çıkarmak olmuştur. Bölgedeki 
komşu ülkelerle yapılan ekonomik işbirlikleri, 
İslam ülkelerine uzatılan zeytin dalı, nükleer 
işbirliği yapılan ülkeler ve Avrupa ülkelerine 
yapılan doğalgaz ve petrol ihracatları... 

Dünya
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Bugün Rusya, 1,5 trilyon $’lık 
GSMH ve kişi başına düşen 
yıllık 10,000 $’lık gelirle 90’lı 
yılların Rusya’sından çok 
farklı bir görünüm arzetmekte-
dir. Bu büyüklüklerin topluma 
yansımasının ne ölçüde olduğu 
ayrı bir tartışma konusudur. 
Ancak son anketlere göre Rus 
halkının Putin’e ve Putin’in 
göstereceği adaya yüzde 
70 civarında destek veriyor 
olması, Rusya’nın yeniden ayağa kalkışının 
bir göstergesi olarak okunabilir. Esasen bir im-
paratorluk geleneğine sahip olan Rusya’nın, 
güçlü bir lider etrafında toplanması ve liderin 
de toplumun asıl beklentilerine cevap vermesi, 
anlaşılması zor olmayan bir durumdur. Yeni 
Çar artık Putin olarak görülmektedir ve buna en 
çok da Rus halkı inanmaktadır. Bu perspektifle 
bakıldığında Putin’in önümüzdeki dönemde, 
kurallarını yine kendisinin belirlediği bir siya-
set sahnesi kurması 
çok da zor olmaya-
cak. Medvedev de 
bu sahnenin görünen 
aktörü olarak Putin’le 
birlikte Rusya’yı yük-
seltmeye devam ede-
cektir.

2007 yılında si-
lah üretimini yüzde 
25 arttıran Rusya, 
12 Aralık tarihinde 
AKKA’dan (Avrupa 
Konvansiyonel Ku-
vvetler Anlaşması) 
ayrıldığını da 
açıklamıştı. Pu-
tin, bunun Wash-
ington yönetiminin 
Doğu Avrupa’ya 
füze kalkanları 

yerleştirmesine bir tepki olar-
ak algılanması gerektiğini 
ifade etmektedir. 1990’da im-
zalanan AKKA, 1999 yılında 
Rusya’nın bazı endişelerini 
gidermek amacıyla yeniden 
düzenlenmişti. Ancak bu yeni 
metni NATO onaylamadı ve bu-
nun için Rusya’nın Gürcistan 
ve Moldova’daki güçlerini geri 
çekmesini şart koştu. Rusya da 
ABD yönetiminin Bulgaris-
tan ve Romanya’ya kurmak 

istediği üsleri gerekçe göstererek AKKA’dan 
çekilebileceğini söylemişti. NATO bu üslerin 
geçici üsler olduğunu söylese de Rusya’yı 
ikna etmişe benzemiyor ve sonuç olarak Putin, 
Rusya’nın AKKA’dan çekildiğini deklare eden 
imzayı atarak tarihi bir hamle yapmış oldu. Bu 
hamlenin sonuçlarının ne tür olumsuzluklar 
yaratabileceğini zaman gösterecektir. Ama şu 
bir gerçektir ki bu karar, Rusya’nın yeniden güç 
temerküz ettirmesinin bir göstergesi ve sem-

bolüdür.

Vladimir Putin’in 
55 yaşında 
olduğunu ve 
sporcu kimliğiyle 
son derece 
sağlıklı olduğunu 
düşünürsek daha 
uzun yıllar Rus 
siyasetine yön 
veren ana aktörl-
er arasında yer 
alacağını söyle-
mek yanlış olmaz. 
Ö n ü m ü z d e k i 
dönemde dünya 
s i y a s e t i n d e k i 
e t k i n l i ğ i n i 
artırmak için 
yeni yollar araya-
cak olan Rusya, 
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güçlü lider kişilikler etrafında eski günler-
inin özlemini gidermek isteyecektir. 90’ların 
demokrasiye geçiş sancıları Rus insanını mutlu 
edemediği gibi aç da bırakmıştır. Şimdi Putin 
gibi KGB’nin ta en derinlerinden gelen ve dev-
leti başından sonuna kadar tanıyan bir lider ile 
yeniden vücut bulan Rus kimliği, üzerindeki ölü 
toprağını atmak için arayışlarına devam etmek-
tedir. Putin’in Rusya’ya güç kazandırabileceğini 
düşündüğü her adımı atarak herkesle her türlü 
işbirliğine girmesi, ideolojiden ziyade siya-
sal ve ekonomik güç temelli bir dış politika 
anlayışının da bir uzantısı olarak algılanabilir. 
Bu yaklaşım Rusya’yı özellikle enerji alanında 
bir dünya devi yaparken Batılı güçlere karşı da 
daha çok alternatifli bir seyir imkanı tanıyor. 
Putin’in adeta bir mekik diplomasisi takip ed-
erek Kazak ve Türkmen liderlerle geçtiğimiz 
günlerde vardığı anlaşmayla Nabucco’nun etk-
isi ciddi biçimde sınırlandırılmış oluyor. Bu da 
Türkiye’ye vurulmuş bir darbedir. Doğalgazda 
AB ülkelerinin Rusya’ya olan bağımlılığını 
azaltmak amacıyla planlanan ve Hazar bölge-
siyle Türkmen-Kazak rezervlerinin uzun 
dönemli olarak AB’ya taşınmasını öngören 
strateji, Türkiye’nin çok önemli bir enerji na-
kil hattı olmasını gündeme getirmişti. Ancak 
Rusya’nın bu yeni açılımıyla Nabucco da zora 
girmiş durumdadır. Bu da Orta Asya ülkeler-
inin Rusya’nın arka bahçesi olup olmadığına 
ilişkin hem Türkiye’nin hem de Batılıların ciddi 
biçimde düşünmesi gereken bir meseledir. Yani 
denebilir ki Putin iktidarı boyunca Rusya, 15 
yıl önce bağımsızlaşan eski vilayetlerini şimdi 
yeniden (de jure olarak olmasa da) de facto 
olarak aynı çatı altında toplamayı başarmıştır.

Batılıların tüm otoriterlik itirazlarına karşın 
bir an için kendinizi Putin’in yerine koyun: 
Rusya’yı nasıl güçlendirebileceğinizi görebili-
yorsunuz ve bundan Rus halkının büyük kısmı 
da memnun. Rus halkının öyle çok demokratik 
bir yönetim filan hayal etmediğini de biliyor-
sunuz ve attığınız adımların halka düşen be-
delini ödemeye insanlar hazır. Çünkü eskiye 

göre daha fazla karınları doyuyor ve başları 
daha dik. Size ve sizin işaret ettiğiniz insanlara 
halkın desteği çok yüksek. İnsanlar sizi adeta 
Çar olarak görüyor. Peki siz bu durumda ken-
dinizi toprağa mı gömerdiniz yoksa “Batılıların 
Allah cezasını versin!” deyip işinize devam mı 
ederdiniz? Putin sanırım ikincisini yapıyor ve 
bunda da epey kararlı...
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Neo-klasik ekonominin temel varsayımlarından 
biri olan azalan verimler yasasına göre, uzun 
dönemde fiziki üretim faktörlerinin verimliliği 
düşmektedir. Halbuki daha çok endojen (iç-
sel) büyüme modelleri tarafından ispat edildiği 
gibi bilgiyi ifade eden Ar-Ge, sabit ve artan 
verimliliğin mümkün ve hatta yaygın olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca bilginin aynı anda birçok 
üretim sürecinde farklı şekillerde ve maliyetsiz 
olarak kullanılabilmesi, ekonomik ve sosyal 
kalkınma için çok önemli bir rol oynamasına 
sebep olmaktadır. Bu nedenledir ki ülkeler en 
iyi bilgi ve bilişima sahip olmak, istikrarlı bir 
şekilde yeni bilgi üretmek, bu bilgiyi ulusal 
organizasyonların her yerine geniş ölçüde yay-
mak nihayetinde yeni teknolojilerde ve ürün-
lerde hızla kullanmak durumundadırlar. 

Son onyılda Ar-
Ge sayesinde  
bilişim teknolojisi 
alanında yaşanan 
gelişmelerin ülke 
e k o n o m i l e r i n e 
sağladığı geri 
dönüşüm, kısa bir 
zaman dilimi içer-
isinde toplumsal 
hayata getirdiği 
yenilikler ve bir 
cok alanda ülkelere 
sağladığı strate-
jik üstünlük Ar-
Ge çalışmalarının 
ne denli önemli 
olduğunu göster-
mektedir. Bütün bu 
gelişmelere paralel olarak 21. yüzyıl dünyası 
daha fazla bilgi merkezli olmaya doğru yol 
almaktadır. Geleceğin dünyasında gelişmiş 
ülkeler konumlarını muhafaza edebilmek ve 
gelişmekte olan ülkeler bir üst kategoriye 

çıkabilmek icin Ar-Ge çalışmalarına daha fazla 
eğilmek mecburiyetindedirler. 

ABD dünya üretiminden aldığı %38’ lik pay-
la dünyanın en büyük ekonomisine sahiptir. 
GSYİH’sından Ar-Ge yatırımlarına ciddi 
oranlar ayırması, onu Ar-Ge (Dünya Ar-Ge 
çalışmalarının % 34’ü) bakımından rakipsiz 
bırakmaktadır. Son elli yıldır  ABD’nin Ar-
Ge çalışmalarında cari olarak kesintisiz artış 
yaşanmaktadır. ABD İstatistik Bürosu’nun ver-
ilerine göre; ABD 2003 yılında toplam 283,7 
milyar dolar (GSYİH’nın %2,6’sı)  Ar-Ge 
harcaması gerçekleştirmiştir. 

Dünya genelinde Ar-Ge harcamalarının hızla 
artmasına paralel olarak ABD’nin dünya Ar-
Ge harcamalarındaki payı giderek azalmasına 

rağmen; 2003 yılı 
itibari ile dünyada 
gerçekleşen 810 
milyar dolarlık Ar-
Ge çalışmalarından 
tek başına %34’lük 
pay aldığı görülme-
ktedir (1990 da 
40%lık bir paya 
sahipti).  Kend-
isini sırasıyla tak-
ip eden Japonya, 
Çin, Almanya ve 
İngiltere’nin yakın 
gelecekte ABD’yi 
yakalayabilmeleri 
bir hayli zor görün-
mektedir. 

OECD tarafından yayınlanan verilere göre ise 
2006 yılında satın alma gücü paritesine göre 
ABD, 343.7 milyar dolar Ar-Ge harcaması ile 
açık ara öndedir. 27 AB üyesi ülkesinin to-
plam Ar-Ge harcaması 232 milyar dolardır. AB 

Ar-Ge’de dünyadaki yerimiz 
Hüseyin Kaya

Ekonomi
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üyesi ülkeler içerisinde Almanya 66, Fransa 
42, İngiltere 35 milyar dolar Ar-Ge harcaması 
yapmıştır. Çin 144 milyar dolarla ikinci sırada 
yer alırken Japonya 130.7 milyar dolarla üçüncü 
sıradadır.   Türkiye ise satın alma gücü parite-
sine göre 4.3 milyar dolar Ar-Ge harcaması 
yapmıştır.  

Asya Atağa Kalkıyor

Dünya genelinde Ar-Ge çalışmalarında 
Güneydoğu Asya ülkelerinin hızlı yükselişi 
göze çarpıyor. 
Yüksek teknoloji 
içeren ürünlerin 
dünya ticaretinde 
her geçen gün 
payının ve 
stratejik önem-
inin artması Çin, 
Hindistan, Tay-
van, Kore  gibi 
gelişmekte olan 
ülkeleri daha 
sofistike ürün-
ler üretebilmek 
mecburiyetinde 
bırakımaktadır. 
G. Kore, 
Asya’nın te-
knoloji üssü ol-
mak için Ar-Ge 
ç a l ı ş m a l a r ı n a 
yoğunluk verir-
irken özellikle 
Çin ve Hindistan 
bu alanda kayda 
değer gelişmeler 
g ö s t e r m e k t e -
dir. Küresel 
ekonomiye ucuz 
iş gücü avantajı 
yanında, ciddi devlet desteğini de arkasına alar-
ak  eklemlenen ve emek yoğun bir çok sektörde 
rekabet avantajını kullanarak hızlı bir yükseliş 

gerçekleştiren Çin ekonomisi, performansını 
geleceğe taşımak ve siyasi arenada daha fazla 
söz sahibi olabilmek için teknolojı yoğun sek-
törlere yatırım yapmak zorundadır. Ayrıca uzun 
bir süreden beri büyüme performansını devam 
ettiren Çin’de orta sınıf genişlemesi  Çin’i üret-
iciler için ciddi bir pazar haline getirmektedir. 
Çinin dünyada yükselen güç olması ülkeye 
yabancı yatırımı çekerken, şirketler aynı zaman-
da bu bölgenin insanına uygun ürünler ürete-
bilmek ve ucuz kalifiye iş gücünden faydalana-
bilmek için Ar-Ge departmanlarını bu ülkeye 

kaydırımaktadır. 
Çin’in Ar-Ge 
h a r c a m a l a r ı 
2003 yılı itibari 
ile 81 milyar 
dolara çıkarken, 
GSYİH’dan Ar-
Ge çalışmalarına 
ayrılan pay 
da giderek 
artmaktadır. Bu 
oran 2004 yılında 
bir önceki yıla 
oranla %19,7’lik 
artış göster-
erek GSYİH’nın 
% 1 , 3 5 ’ i n e 
yükselmiş ve 
böylece Çin bu 
alanda yaşadığı 
artış ile bir rekora 
imza atmıştır.

Çin’in yanısıra 
gelecek on 
yılların en büyük 
ekonomilerind-
en biri olmaya 
aday Hindistan, 
2002 yılında 20 

milyar dolarlık Ar-Ge harcaması yaparak, bu 
alanda dünyanın ilk on ülkesi arasına girmeyi 
başarmıştır. ABD’ye en fazla doktora öğrencisi 
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gönderen ve bilişim teknolojisine yaptığı 
yatırımların geri dönüşümünü almaya başlayan 
Hindistan, Ar-Ge yatırımlarını artırarak hem 
yetişmiş insan gücünü istihdam etmekte,  hem 
de dünya ekonomisindeki payını artırabileceği 
yüksek teknoloji içeren sektörlere yatırım 
yapmaktadır. Aynı zamanda Hindistan sahip 
olduğu yetişmiş insan gücü sayesinde bir çok 
şirketin Ar-Ge bölümlerini kendine çekiyor. 

Asya ülkelerinin dünya üretiminde paylarını 
artırırken, Ar-Ge alanında da hızlı gelişmeler 
kaydetmeleri, ABD’nin dünya genelinde Ar-Ge 
alanında payının azalmasına neden olmaktadır. 
Yapılan projeksiyonlar bu ülkelerin büyüme 
performanslarını, önümüzdeki onyıllarda 
gerekli yatırımları yaptıkları takdirde, sürdüre-
bileceklerini ve dünya liginde ilk sıralara 
doğru yükseleceklerini ifade etmektedir. Ar-Ge 
alanında yaşanan gelişmeler ve hükümetlerin 
bu konuda ciddi politika geliştirme çabaları, 
ABD’nin dünya genelinden aldığı üretim ve 
Ar-Ge payının daha da azalacağına işaret etme-
ktedir.

Ar-Ge’de yıldızı parlayan ülke: İsrail

Dünya genelinde ise GSYİH’dan Ar-Ge 
çalışmalalarına ayrılan pay bakımından  
İsrail 2002 yılında %4,7’lik oranla Ar-
Ge çalışmalarına en fazla pay ayıran ülke 

konumundadır (İsrail’in bu istatistiği savunma 
amaçlı Ar-Ge harcamalarını içermemekte). 
İsraili’in özel sektör Ar-Ge harcamalarının 
büyük bir kısmı (%87)bilişim ve iletişim te-
knolojileri sektöründe gerçekleştirilmekte 
ve bu sektörün ekonomiye sağaladığı katma 
değer GSYİH’nın %17,5’ine tekabul etmek-
tedir. Böylece çok güçlü akademik kadrolara 
sahip olan İsrail, bu akademisyenlerin bilgi ve 
birikimlerinin iş dünyasına aktarabilmesi için 
ürettiği politikaların meyvelerini toplamaya 
başlamıştır. 

Türkiye’de Ar-Ge

Dünyada Ar-Ge konusunda bütün bu gelişmeler 
yaşanırken, Türkiye’nin bu alana halen yeteri 
kadar kaynak aktarmadığı görülmektedir. 
GSYİH içinde Ar-Ge harcamaları oranı 1994 
yılından başlamak üzere devamlı artış göster-
mektedir. 2001 yılında yaşanan ekonomik krizi 
sebebiyle bu oran binde 7,2 den 2002 yılında 
binde 6,7’ye gerilemiş bulunmaktadır. 2003 
yılından sonra ise yeniden artışa geçerek 2005 
ylında binde 7.9’a yükseldiği görülmektedir. 

2005 yılında Ar-Ge harcamaları satın alma gücü 
paritesi cinsinden 2004 yılına göre %19,71 ar-
tarak 3.6 milyar dolardan 4.3 milyar dolara 
yükselmiştir. Satın alma gücü paritesi cinsinden 
kişi başına düşen Ar-Ge harcaması ise aynı 
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yıllarda 51,4 dolardan 60,7 dolara yükselmiştir 

Son on yıl içerisinde yüzde yüzden fazla artış 
yaşanmış olmasına rağmen, Türkiye’de Ar-Ge 
yatırımları hala çok düşük seviyelerde seyret-
mektedir. Ar-Ge yatırımlarının bu denli düşük 
olması Türkiye’nin gelecek perspektifinin zaa-
flarla dolu olduğunu göstermektedir.

Ar-Ge’ye yeterince önem verilmediğinin bir 
göstergesi de Türkiye’nin Ar-Ge alanındaki 
uluslararası rekabetçiliğinin çok düşük 
olmasıdır. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 
2007 yılında yayınladığı Küresel Rekabetçilik 
Raporu’ndaki ver-
ilere göre Türkiye 
inovasyon ve Ar-
Ge alanında dünya-
da 59. sıradadır.

Ar-Ge’nin Loko-
motifi Özel Sektör 

Yapılan Ar-Ge 
ç a l ı ş m a l a r ı n ı n 
f i n a n s m a n ı n a 
b a k t ı ğ ı m ı z d a ; 
OECD ülkelerinin 
genelinde ana fin-
ansörün özel sektör 
olduğu görülüyor. 
2002 yılında Ar-
Ge çalışmalarının 
OECD genelinde 
%62’si, Japonya’da %73’ü, ABD’de % 65’i ve 
Çin’de ise %57’si özel sektör tarafından finanse 
edilmiştir. Rusya’da ve Arjantin’de ise Ar-Ge 
çalışmalarının finansmanının büyük bir kısmı 
kamu tarafından gerçekleştirilmektedir. 

OECD ülkelerinde son yirmi yıldır özel sek-
törün Ar-Ge çalışmalarındaki ağırlığı sürekli 
artmaktadır. Özellikle 1995-2000 yılları arasında 
özel sektörün ağırlığında ABD’nin bu dönemde  
gerçekleştirdiği Ar-Ge harcamalarının büyük 

katkısıyla artış yaşanmıştır. Avrupa Birliği 
bölgesinde bu dönemde özel sektör Ar-Ge 
yatırımları ortlama %4,6 artmışsa da, OECD 
geneline etkisi sınırlı kalmıştır. Diğer yandan 
son yıllarda yaşanan ekonomik durgunluk, özel 
sektör Ar-Ge yatırımlarının hız kesmesine se-
bep olmuştur. 

2005 yılında Ar-Ge harcamalarının %54,62’si 
yükseköğretim, %33,83’ü ticari kes-
im ve  %11,55’i kamu kesimi tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Ar-Ge harcamaları, finanse 
eden kesimler itibarıyla; harcamaların % 50,14’ü 
kamu kesimi, %43,31’i ticari kesim, %5,77’si 

diğer yurtiçi kay-
naklar ve %0,79’u 
ise yurtdışı kay-
naklar tarafından 
k a r ş ı l a n m ı ş t ı r . 
Ar-Ge ye ayrılan 
kaynağın büyük 
bir miktarı yüksek 
eğitim kurumları 
t a r a f ı n d a n 
kullanılmaktadır. 
Bu yüzden iş 
dünyası ve yük-
sek öğretim 
kurumlarının bir 
araya getirilerek Ar-
Ge çalışmalarının 
ortak bir zemine 
oturtulması, Türki-
ye için büyük önem 

arzetmektedir. Bu konuda çalışmalar yapılıyor 
olsa da gelinen nokta, ülkenin ekonomik 
performasını tetikleyecek seviyede değildir.

Araştırmacı Sayısı

ABD dünyadaki toplam bilim ve mühendis-
lik alanındaki araştırmacıların %26’sına ev 
sahipliği yapmaktadır. ABD’yi sırasıyla Japon-
ya ve Çin takip etmektedir. Toplam araştırmacı 
sayısında ise ABD 1.3 milyon ile ilk sırada yer 
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alırken onu 1.2 milyon araştırmacı ile Çin, 704 
bin araştırmacı ile de Japonya izlemektedir. 27 
AB ülkesinde ise toplam 1.2 milyon araştırmacı 
bulunmaktadır. 

Türkiye’de toplam Ar-Ge personeli ve 
araştırmacı sayısında hızlı bir artış kayd-
edilmektdir. OECD’nin verilerine göre; 1991 
yılında 15 000 olan Ar-Ge personel sayısı 
2000 yılı itibari ile 26 000’e yükselmiş ve to-
plam araştırmacı sayısı da 1991-2005 yıllları 
arasında %300’e yakın bir artışla 12 000’den 
39 000’e çıkmıştır. Ayrıca Türkiye OECD ülke-
leri içerisinde toplam arştırmacı arasında kadın 
araştırmacı yoğunluğu bakımından ilk sıralarda 
yer almaktadır. 

Burada vurgulanması gereken önem-
li noktalardan biri, ülke içerisinde yetişen 
araştırmacıların kualifikasyon. Zaman zaman bir 
araştırmacı, katma değeri çok yüksek bilgiyi tek 
başına üretebilmektedir. Bundan dolayı ülkeler 
araştırmacı sayısınını yükseltmeye çalışırken, 
araştırmacı yetiştiren kurum ve kuruluşların ka-
litesine daha fazla önem vermelidir. 

Dünya Ar-Ge Birimlerinin Eliyle Değişecek

Ar-Ge çalışmalarının uzun dönemde getirlerinin 
çok yüksek olduğu bir sır değildir. Bir ürünün 
değeri artık içerisinde barındırdığı bilgiye göre 
belirlenmekte ve ürünlerin piyasada hayatta 
kalma süreleri giderek kısalmaktadır. Yeni bir 
sektörün, ürünün geliştirilmesi veya keşfi ülkel-
er için hem kaçınılmaz olmakta hemde çok 
kısa zamanda ülkelere yüksek katma değerler  
sağlamaktadır. Bilginin metaya dönme süresi-
nin giderek kısalması ve sanayi toplumundan 
bilgi toplumuna doğru yaşanan evrilme ile ge-
linen nokta, sanayileşme yarışında geri kalmış 
toplumlar için kaçırılmaması gereken yeni bir 
fırsattır.

Ülkeler ve şirketler maliyetlerin yüksekliğine, 

geri dönüşümün zaman almasına bakmaksızın, 
Ar-Ge çalışmaları için ön şart olan kalifiye 
insan yetiştirmekle işe başlamalı, çalışmalar 
için her türlü kaynağı tahsis etmelidirler. Ar-
Ge ülkelerin rekabet gücünü artırırken, reka-
bet gücü artan ülkelerin Ar-Ge çalışmaları 
artmaktadır. Birbirini besleyen bu süreçlerin 
sağlıklı yürüyebilmesi için, sektörlerin korun-
maktan çok desteklenmeye ve rekabetçi bir or-
tama ihtiyaçları var.  

Ucuz  kalifiye iş gücüne sahip ülkeler, küresel 
şirketlerin Ar-Ge departmanlarını çekebilmek 
için politikalar belirlemeliler. Bu durum ülkenin 
yüksek maliyetlere katlanmadan bilgi üretiminde 
rol oynamasına, araştırmacıların istihdam edilm-
esine ve tecrübe kazanmasına, ülkeye yabancı 
yatırım gelmesine ve ayrıca şirketlerin tecrübe-
lerinden faydalanılmasına vesile olacaktır. Çin 
ve Hindistan’ın bu alanda gösterdikleri gelişme 
diğer gelişmekte olan ülkeler için örnek teşkil 
etmelidir. Diğer yandan devletlerin her türlü 
bilimsel araştırmayı  desteklemesi, özel sek-
törün Ar-Ge yatırımlarının kısıtlı olduğu alan-
lara teşvikler vermesi gerekmektedir.  Özellikle 
üniversite ve iş dünyasını buluşturacak, ülkede 
üretilen bilgilerin ticarileştirilmesine olanak 
sağlayacak, iş dünyasının ihtiyacı olan bilgi 
üretimine araştırmacıları yaklaştıracak politika-
lar geliştirilmelidir
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Şampiyonlar Ligi, futbol dünyasının Dünya 
Kupası’ndan sonra belki de en fazla ilgi çeken 
organizasyonu olarak görülüyor. Bu organi-
zasyona katılabilen kulüpler sadece futbolla 
değil aynı zamanda devasa rakamlarla da 
oynuyor. Gol olan her şut, takımlara büyük par-
alar kazandırıyor. Oynanan her maçın onlarca 
sponsordan oluşan kocaman destekçileri var ve 
televizyon ile reklam gelirleri de işin cabası. 
Heyecanın had safhada olduğu maçlar dünya-
da milyarlarca kişi tarafından izleniyor. Acaba 
geçen yılki final karşılaşmasını kaç ülke televizy-
onu canlı olarak vermiştir tahmin etmek ister 
misiniz? Emin olun 
Dünya Kupası fin-
alinden birazcık az!

Bu devasa büyüklük-
teki organizasyondan 
sadece bir oyun diye 
bahsetmek elbette 
doğru bir yaklaşım 
olmaz. Burada bah-
sedilen şey kocaman 
bir ekonomi aynı za-
manda ve bu ekono-
minin de patronları 
var. Mesela uzun 
yıllardır Şampiyonlar 
Ligi’nde çeyrek fi-
nal oynayan ekipler 
hemen hemen aynı; 
bu geleneği bozabilen 
takım sayıcı son derece az. Bazı gözlemcilere 
göre Avrupa futbolunda bir aristokrasi bir de 
burjuvazi oluşmakta. Aristokrasiyi Avrupa’nın 
beş büyük futbol ligi (İspanya, İngiltere, İtalya, 
Almanya ve Fransa) oluşturmakta ve bu ülkeler 
Avrupa futbol pastasının yüzde 70’ini ellerinde 
bulundurmaktadır. Son üç yılın Şampiyonlar 
Ligi çeyrek finalistlerine bakıldığında 24 çeyrek 
finalistin 23’ünün, üç büyük lig İngiltere, 

İspanya, İtalya’ya ek olarak Lyon, Bayern ve 
PSV takımlarından oluştuğu gözlemlenmek-
tedir. Burada aristokrat bir sınıf oluşmuş du-
rumda adeta. Geri kalan Belçike, İsveç, Hol-
landa ve hatta Türkiye gibi ülkeler ise burjuvazi 
sınıfının parçaları olarak algılanabilir. Zira bu 
ülkeler Avrupa futbol pastasının hala ancak 
yüzde 30’luk kısmına talim etmekteler.

Fenerbahçe geçtiğimiz aylarda çok önemli bir 
oluşuma davet edilmişti: G-14. Bu oluşum 
Avrupa futbolunun en zengin kulüplerinin 2000 
yılında kurdukları bu organizayon ve aslında 

dünyanın en zengin 
14 kulübünün biraraya 
gelerek oluşturdukları 
bir FB (Futbol Birliği) 
diyebiliriz. İşin özü 
tamamen duygusal 
aslında! 2000 yılında 
Ajax, Barcelona, Bay-
ern Munich, Borus-
sia Dortmund, Inter, 
Juventus, Liverpool, 
Manchester United, 
Milan, Marsilya, PSG, 
Porto, PSV ve Real 
Madrid tarafından ku-
rulan birliğe 2002’de 
Arsenal, Bayern 
Leverkusen, Lyon ve 
Valencia da eklendi. 

2007 Kasım’ında ise 
22 takım daha bu birliğe davet edildi ve Fen-
erbahçe de bu takımlar arasında yer alıyordu. 
Aslında önceleri Galatasaray’ın bu birliğe dav-
et edilmesi bekleniyordu; ancak son yıllardaki 
atılımı ve özellikle ekonomik açıdan yaptığı 
ciddi gelişmeyle adını Avrupa futbolunda duy-
uran Fenerbahçe birliğin Türkiye’deki elitini de 
belirlemiş oldu.

“Mes que un club”
Fatih Güzel

Kültür
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Futbolun deva-
sa bir ekono-
mi olduğunu 
g ö r m e m e k 
mümkün değil. 
Hatta sadece 
bir ekonomi de 
değil, aynı za-
manda bir siyaset 
tarzı da. Mesela 
bugün Barcelona 
ile Real Madrid 
arasında her 
alanda büyük bir 
rekabet var ve bu 
rekabetin kökleri 
Franco’ya kadar gitmektedir. Katalan ekibi, 
Bask bölgesinin insanları için adeta ulusal bir 
takım ve aynı zamanda krala karşı Cumhuriyeti, 
Franco’ya karşı demokrasiyi savunmanın da bir 
yolu. Buna karşın kralın takımı olan ve ismi de 
zaten bu yüzden “Real” olan Madrid temsilci-
si ise aristokrasinin takımı olarak tanınmakta. 
Dolayısıyla siyaset ve ekonomi ağlarıyla sıkıca 
örülmüş karmaşık bir ağdan bashediyoruz. Bu 
ağ içerisinde kendilerini daha üstün ve saygın 
gören “patronlar” bu üstünlüklerini en başta 
ekonomik olarak göstermekle ayrıcalıklı bir 
sınıf yaratmayı büyük oranda gerçekleştirmiştir. 
Bu sınıf içerisinde yer almanın ilk kuralı el-
bette ekonomik olarak çok güçlü olmak. An-
cak bu da her zaman yeterli olmayabilir; zira 
Avrupa’nın ayrıcalıklı üstünlük kültürüne de 
sahip olmanız veya bu kültürü benimseyerek 
içselleştirmeye hazır olmanız da gerekiyor. Yani 
bana kalırsa Avrupa futbolu, Avrupa kültürünün 
de bir aynasıdır; oradan yansıyanlar Avrupa’nın 
kibirli aristokrasisini ve şımarık burjuvazisini 
anlatıyor. Acaba Türkiye’nin büyük kulüpleri 
bu aynanın neresindeler?
Başlıktaki ifade Barcelona takımının mottosu ve 
anlamı da, “Bir kulüpten daha fazlası!” Basklılar 
için Barcelona bir futbol takımından çok daha 
fazlası; aynı şekilde Real Madrid de. Aynı 
şekilde Fenerbahçe ve Galatasaray da. Ancak 

unu tu lmamas ı 
gereken hu-
sus şudur: Eğer 
Ş a m p i y o n l a r 
L i g i ’ n d e 
şampiyon ol-
mak istiyorsanız 
önce gerçek 
bir “Avrupalı” 
o l m a y ı 
başarabilmeniz 
gerekiyor. Bunu 
yapabilecek bir 
Türk takımı var 
mıdır bilmiyo-
rum, olmalı mıdır 

onu da bilmiyorum. Ancak bildiğim şey, futbol-
un bir ayak oyunu olmadığıdır. 
Sonuç olarak futbolun sadece bir oyun olduğunu 
düşünenler için PS en uygun tavsiye olabi-
lir. Ancak futbolun büyük ve etkili bir ayna 
olduğunu bilenler için küçük bir tavsiye: O 
aynanın büyüsüne kapılmayın!
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Sinemada tarih
Hasan Erçetin

Bu hafta da yine birkaç film inceleyip çeşitli 
yönleriyle analiz etmeye çalışacağım. Ama on-
dan önce ihtiyaç duyulan bir etkinliğin haberini 
de buradan verelim. TURSAK tarafından 14-20 
Aralık tarihleri arasında düzenlenen “Sinema 
Tarih Buluşması” isimli etkinlik çeşitli yönet-
menlerin muhtelif tarihsel kesitler hakkında 
çektiği filmlerden oluşan nitelikli bir seçkiyi 
içeriyor. Alkazar Sineması ve Fransız Kültür 
Merkezi’nde düzenlenecek olan bu etkinliği sin-
emaseverlerin kaçırmamasını tavsiye ediyoruz. 
Genellikle sinema 
ile tarih arasındaki 
ilişki tarih bilim-
inin kendi içindeki 
seyri ile paralel bir 
durum arz ediyor. 
Tarihi; yenenler-
yenilenler, haklılar-
haksızlar, güçlüler 
ve zayıfların 
hikayesinin tas-
viri olarak görüp, 
onu kendi çıkarları 
açısından ajite ed-
ici, manipülatif bir 
araç haline getiren 
bir tarih anlayışının 
y a n ı s ı r a , 
geçmişin “lanetli” belirleyiciliğinden, kate-
gorik ayrıştırıcılığından, sihirli ve güçlü 
tutuculuğundan uzak kalmaya çalışan, olaylar 
arasındaki bağlamı normlara değil evrensel akış 
içindeki yerine göre tayin etmeye çalışan bir 
tarih anlayışından da bahsedilebilir. Sinema tar-
ihinde birinci anlayışla çekilen pek çok (Alexan-
der Nevsky, 3. Richard, Taras Bulba, Arabistanlı 
Lawrence vs.) örnek olduğu gibi ikinci gru-
ba dahil edebileceğimiz filmler de(Cennetin 
Krallığı, İsa’nın Acısı) yeni yeni çekilmeye 
başlandı. Fakat bu son gruba ait olan filmler 
de içinde yaşadığımız dönemin başat siyasal 

kavramları haline gelen “ötekilik”,”kültürler 
arası çatışma”,”değerlerin yapı-bozumu” gibi 
kavramları oldukça sık vurgulayıp tarih çarkını 
döndüren dinsel ve ekonomik unsurları göz ardı 
ederek, biçimsel boyutu yıkıma uğratıp içeriği 
yeniden dizayn etmek suretiyle olayları orijinal 
bağlamından kopararak tarih dışı negatif bir 
içrek tutumu sergilemekle maluller. Ben de bu 
hafta farklı anlayışlarla değişik tarihi dönemleri 
konu alan filmlerden bahsetmeye çalışacağım.

Sanatın özü veya 
insan yaşamındaki 
yeri hakkında 
pek çok teori or-
taya atılmış, pek 
çok şey yazılıp 
s ö y l e n m i ş t i r . 
Sanatın insanın 
doğayla arasındaki 
kaybettiği uyumu 
bulmasını sağlayan 
bir araç olduğunu 
ifade eden natüralist 
yaklaşımın yanısıra 
tam tersine insanın 
doğayla ve toplum-
la ayrıksılığını 
vurgulayan hü-

manist yaklaşım ve sanatın özünün insanın 
doğayı temaşa ederek onun belirsizliğini, 
ürkütücülüğünü, güzelliğini ortaya çıkarması ve 
bu kozmogoninin arka planındaki yaratıcıyı razı 
etmeye çabalaması, onu yüceltmesi olduğunu 
vurgulayan metafiziksel yaklaşım sanatın özü 
ve kaynağı hakkındaki açıklamalardan yalnızca 
bir kaçı. Sanat üretmek, yapmak anlamına ge-
len bir kelime; dolayısıyla varlığını varoluşa 
devşirme kaygısını an be an yaşayan her insan 
özünde bir parça sanatçıdır. Ayrım niceliksel 
ve niteliksel planda gerçekleşiyor. Etkileyen ve 
etkilenim yönü yüksek olan insanlara sanatçı 

Kültür
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diyorken, mekanik anlamda üretenlere zanaatçı 
diyoruz. Sanatların pek çok çeşidi var ve her 
dönem belli bir çeşidi yükselişe geçiyor. Bu 
dönemlerde en büyük katkı sanatçının kendi-
sine ait. Sanatçıyı değerli kılan unsur hepimizin 
içinde bulunan fakat ifade edemediğimiz şeyleri 
çok yoğun bir şekilde hissedip aksettirebilmesi. 
Sanat, estetik yönünün yanısıra, dinsel ve poli-
tik alanı da yönlendirebilen, onlara dönüşebilen, 
toplumsal hareketlerin itici bir nüvesi, tarihsel 
gün doğumlarının habercisi olabilen çok önem-
li bir olgu. Bu köşede bahsedeceğim “Cenneti 
Beklerken” isimli film de sanatın gücünü konu 
alıyor.

2007 yılında Derviş 
Zaim tarafından 
çekilen “Cenneti Bek-
lerken” Türk-Macar 
yapımı ortak bir 
çalışma. Filmde saray 
nakkaşhanesinde baş 
nakkaş olarak çalışan 
Hırvat asıllı devşirme 
Eflatun Efendi’nin 
Doğu Anadolu’da 
şehzadelerden bir-
inin çıkardığı isyan 
sonucu şehzadenin 
suretini çizmek üzere 
çıktığı yolculuk konu 
ediliyor. Saraydaki 
diğer nakkaşlardan 
farklı olarak Eflatun 
Efendi yüzyılların 
minyatür geleneğinin 
haricinde, nesneler-
in olduğu gibi adeta 
aynadan yansıması 
olarak resmedildiği ve 
öznenin, nesneyi tas-
vir ederken konumunu ve ışığını beşer ve beşer 
üstü yanlarıyla vurguladığı Avrupa’da yeni or-
taya çıkmaya başlayan bir akımın farkındadır. 
Ve gizli gizli suret tasvirleri çizmektedir. Ama 

Eflatun Efendi bu durumdan bir parça da üzüntü 
duymaktadır. Eşinin ve oğlunun vakitsiz ölüm-
leri nedeniyle Allah’ın kendisini “kafir resmi” 
çizdiği için lanetlediğini düşünmektedir. Efla-
tun Efendi’nin “Frenk Resmi” çizdiği haberl-
eri vezire kadar ulaşır. Vezir, Eflatun Efendi’yi 
cezalandırmak niyetindedir. Fakat Avrupa’daki 
bu yeni akımdan o da haberdardır. Hükümdarları 
yücelten, onların anlık bir eylemini yüzyılları 
aşan beşer üstü bir yapıta dönüştüren, egem-
enliklerini perçinleyen bu yeni akımın gücünü 
çok iyi bilmektedir. Avrupa’daki ressamlar 
artık kilise, şapel ve katedrallere cennet ve ce-
hennem tasvirleri yapmak yerine beşeriliğin 

ve tanrısallığın 
vurgulandığı bu 
yeni resimleri 
yapacaklardır. Fakat 
Osmanlı buna dinsel/
kültürel ve siyasal 
olarak hazır değildir. 
Fakat sefi-ne-i devleti 
maslahat ile idareyi 
görev bilen Osmanlı 
vüzerası, “devlete hem 
adalet hem de ticaret 
gerek” zihniyetiyle 
Doğu Anadolu’da 
kendisini “dinin ve 
adaletin sahibi” unvanı 
ile “Mehdi” ilan eden 
şehzade Danyal’ın 
katledilmeden önceki 
suretini yapması 
amacıyla Eflatun 
Efendi’yi görevlendir-
ir. Filmde minyatür ve 
resim sanatı arasındaki 
karşıtlık vurgulanırken 
Osmanlı’da miny-
atürden resme geçiş 

süreci bir devrim havası içinde yansıtılmaya 
çalışılmış olsa da minyatürün ilgi çekiciliği 
ve güzelliği de bolca vurgulanmış. İran asıllı 
Sogd rahipleri tarafından geliştirilen minyatür 
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sanatı Selçuklular ve Osmanlılar tarafından 
yüz yıllarca icra edilmiş, Levni ve Nigari gibi 
nakkaşlar sayesinde doruk noktasına ulaşmıştır. 
Minyatürde nakkaşın görevi “donmuş bir rüyayı” 
nakşetmektir. Gördüğünü değil, hafızasındakini 
belli bir kalıba göre nakşeder. Filmin ele aldığı 
konu fazla yabancımız değil. Örneğin başta 
Umberto Eco’nun “Gülün Adı” ve yine Orhan 
Pamuk’un “Benim Adım Kırmızı” adlı kitapları 
sanat, din ve politika arasındaki ilişkileri ele alan 
yapıtlar. Filmde günümüzde mevcut olmayan 
yapılar bilgisayar efektleri sayesinde yeni-
den canlandırılmış, bu da filmin gerçekciliğini 
arttırmış. Ayrıca Osmanlı bürokratik yapısında 
içrek olan despotizm, halkın dini inançlarında 
ortaya çıkan heterodoks unsurlar ve kullanılan 
dilin çağa özgülüğü titiz bir şekilde yansıtılmış. 
Böylece seyirciyi yormayan, tarih içinde 
geziniyormuş hissi veren güzel bir film çıkmış 
ortaya.

Bahsedeceğim 
ikinci film, 
s o n u ç l a r ı 
g ü n ü m ü z d e 
halen epey 
tartışmaya yol 
açan 12 Eylül 
sürecini anla-
tan “Zincirbo-
zan” filmi. Atıl 
İnanç tarafından 
2007’de çekilen 
film, 12 Eylül’ün 
hemen öncesi 
ve sonrasında 
yaşananları an-
latan ilgi çekici bir çalışma. Filmde, sağ-sol 
çatışmasının önlenemez raddelere ulaştığı, 
hemen her gün ölüm haberlerinin geldiği, 
ekonomik ve politik istikrarın yerine kaosun 
egemen olduğu bir dönem gözler önüne seriliyor. 
İstanbul, Çorum, Ceylanpınar’daki karışıklık, 
Erbakan’a bağlı Akıncılar tarafından düzenlenen 
olaylı Konya mitingi, Fatsa’nın “kurtarılmış 

bölge” olarak ilan edilmesi, dış politikada askeri 
oligarşi yönetimi yerine demokrasiyi benimsey-
en Yunanistan’ın NATO’nun askeri kanadına 
geri dönüşünün veto edilmesi, ülke içindeki 
çeşitli kontrgerilla grupların CIA ve KGB gibi 
istihbarat servisleriyle işbirliği içinde sağcı 
ve solcu öğrencileri maşa olarak kullandıkları 
eylemler ve daha pek çok unsurla arapsaçına 
dönmüş bir ülkenin hikayesi. Siyasi liderler 
çaresiz, asker tedirgin, halk perişan. İşte bütün 
bu olanların üstüne, bozulan asayişi sağlamak 
bahanesiyle yapılan bir darbe, sonrasında ge-
len depolitizasyon süreci ve Türkiye’nin IMF 
politikalarıyla kıskaca alınması. Film bütün bu 
süreçleri izleyiciye yoğun bir ayrıntı zenginliği 
içerisinde sunuyor. Darbe sürecinde lider-
ler askeri müdahaleyi desteklemeye davet ed-
iliyor. Fakat bu davete icabet etmedikleri için 
yolları antidemokratik duraklardan biri olan 

Zincirbozan’da 
k e s i ş i y o r . 
Daha önce de 
belirttiğim gibi 
film konuyu 
hiç bilmeyenler 
için bile epey 
b i l g i l end i r i c i 
ve ayrıntılar 
üzerinde iyi 
durabilmiş bir 
çalışma sayılır, 
ama göze batan 
birkaç noktayı da 
belirtmekte fay-
da var. Birincisi 
liderlerin fiziksel 
özellikleri Ecevit 

dışında kale alınmamış. Aynı zamanda değişken 
ve oportünist bir siyasi tipoloji çizen Demirel, 
çok oturaklı, ilkeli, ciddi bir dava adamı imajı 
ile yansıtılmış, dönemin kilit siyasi karakterler-
inden biri olan Erbakan’a ise neredeyse hiç yer 
verilmemiş. Filmde orta düzey bir rol oynay-
an yönetmen Atıl İnanç’ın canlandırdığı CIA 
işbirlikçisi Sedat karakterinin, filmin sonlarına 
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kadar aslında CIA için çalıştığının son derece 
bilincinde olmasına rağmen birden bunu fark 
ederek bundan rahatsızlık duyması filmin 
mantıksal akışını bozan bir durum. Belki de 
yönetmen rol gereği dahi olsa işbirlikçi olmayı 
kendine yakıştıramamıştır !? Film o dönemde 
idealleri uğruna hayatını kaybeden gençlere 
adanmışken, gençlerin “tufaya getirilmişliği” 
kurgusuna dayandırılmış ve film boyunca bu 
gençler “eli silahlı teröristler” olarak lanse 
edilmiş. Yine o dönemde solun kalesi olarak 
nitelenen ve günümüz CHP’sine göre gerçekten 
sol bir politika izlemeye çalışan CHP’nin askere 
yakın durduğunu belirten Rahşan Ecevit’e ait 
replik ile darbe sonrasında CHP’nin kapatılması 
ve darbenin CHP’yi engellemek için yapıldığını 
söyleyen Ecevit’in replikleri çelişki arz ediyor. 
Bütün bunların yanısıra eserin 12 Eylül üzerine 
çekilen en kapsamlı filmlerden biri olduğunu 
söyleyebiliriz.
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