
ÖN SÖZ 
Onlarca yıldır aziz milletimiz kendisini  toparlamaya ve  içinde 
bulunduğu  ataletten  çıkmaya  çalışıyor.  Bunun  için  değişik 
programlar ve planlar yapılıyor. Ancak bir türlü tarihi mükte‐
sebatına uygun izzetli ve şerefli yerini alamıyor.  

Bu millet,  binüçyüz  yıllarında  Selçuklular’ın  küllerinden  doğ‐
muş ve bundan yaklaşık yüzelli yıl sonra bir çağa son verip ye‐
ni bir çağ başlatmış ve bundan da yaklaşık elli yıl sonra yeryü‐
zünün  en  büyük,  en  kudretli  ve  adil  devletini  kurabilmiş  bir 
millettir. Bugün nasıl oluyor da bu milletin evlatları son iki yüz 
yıldır bırakın derlenip toparlanmayı, sürekli parçalanıyor, dağı‐
lıyor ve gerinin de gerisine gidiyor.  

Tüm bu olanların mantıklı ve  izah edilebilir bir açıklamasının 
olması gerekir. “Bize ne oluyor?” sorusuna her açıdan  tutarlı 
bir cevap verilebilmelidir. Dahası, bu sorunun cevabı bizi “ne 
olması gerekir” ve “nasıl olması gerekir” sorularının da ceva‐
bına yönlendirmelidir. Tek yönlü, sığ ve sorunları  tam olarak 
açıklayamayan çözümlemeler, teşhisler ve çözümler bizi doğ‐
ru yöne sevkedememektedir. 

Bugün içinde bulunduğumuz çağa yakışan tanımlardan biri de 
“bilişim çağı” tanımıdır. Günümüzde artık bilgiye ulaşmak çok 
kolaydır. Araştırmacılara düşen iş, adeta var olan bilgileri der‐
leyip doğru  istikamette yorumlamaktan  ibaret hale gelmiştir. 
Aslında  işler  çok  kolaylaşmış  ve marifet  istikamet  olmuştur. 
Ancak,  günümüz  insanı  bilgiye  ulaşma  açısından  ne  kadar 
şanslı ise de istikamet açısından o kadar kafası karışıktır. Bun‐
da da yadırganacak bir şey yoktur. Çünkü bu kadar kolay ulaşı‐
lan bilgiyi kendi kurguları çerçevesinde servis etme gayretinde 
olan yüzlerce insan ya da kurum mutlaka olacaktır. Bilgi bom‐
bardımanı, aşırı bilgilendirme, detay bilgilendirme, yanlış bilgi‐
lendirme, yanlış kurgulama, çarpıtma vb. gibi “psikolojik hare‐
kât” unsurları her zaman olduğu gibi bundan sonra da var ola‐
caktır. Bu şer “var”ların hepsi sadece bir şart altında yok olur‐
lar. O da hakkın ortaya çıkarılması şartıdır. İşte bize düşen gö‐
rev budur. Burada yapmaya çalıştığımız da budur. 



 

İşte bu çerçevede, elinizdeki kitap bu sorunlardan yola çıkarak 
hazırlanmış bir çalışmadır. Şüphesiz bu bir tarih kitabı değildir. 
Ancak  tarihi  olayları,  günümüzü  daha  iyi  anlamak  için,  eko‐
nomi politik ve sosyal bir kurgu ile çözümleyen bir çalışmadır. 
Bazı yerlerde tekrarlar olabilir. Bunun sebebi mümkün merte‐
be paralel bir anlatım dili kullanma gayretidir.  

Bu  çalışma,  ana  çerçeveyi  çizen bir  giriş  ile başlar  ve  iki bö‐
lümden oluşur. Birinci bölüm geçmişin muhasebesi ile ilgilidir. 
Yirminci  Yüzyılın  çözümlemesinden  alınacak  dersler  ile 
Yirmibirinci Yüzyıl anlaşılmaya çalışılır.  İkinci bölümde gelece‐
ğin  inşası anlatılır. Büyük çıkış  için Yirmibirinci Yüzyılda yapıl‐
ması gerekenler özetlenir. Adil temeller üzerine yeni bir dün‐
ya için gereklilikler sıralanarak çalışma tamamlanır.  

Bu çözümlemelerde esas aldığımız konu zihniyetlerdir. Kişiler 
ya da kuruluşlar yerine zihniyetlerin esas alınmasının sebebi, 
kişi  ya  da  kuruluşların  zihniyetlere  göre  şekillenmelerinden 
dolayıdır.  Zihniyetler  ıslah edilirse,  kişi  ya da  kuruluşların da 
insanlığa hizmet eder hale gelebileceğine inancımız tamdır. 

Bu  çalışmada  emeği  geçen  herkese  en  derin  teşekkürlerimi 
arzediyorum.  Başta  aileme  minnettarım.  Bu  tür  çalışmalar 
zamanın bencil kullanılmasını gerektiriyor. Bu bencilliğimi an‐
layışla karşılamalarından dolayı müteşekkirim.  

Akabinde, eleştiri ve fikrî katkılarından dolayı M. Emin, O. Yıl‐
dız, A.Ö. Karamollaoğlu, M. İriş, N. Çubukçu, K. Palmerton, H. 
Tunç, M.S. Bağlı başta olmak üzere bu eserin sizlere ulaşınca‐
ya  kadar her  safhasında  yardımları dokunan bütün  şahıslara 
ayrı ayrı teşekkürlerimi arzederim. Özellikle çeşitli üniversite‐
lerde görev yapan birçok arkadaşıma  çok kıymetli katkıların‐
dan dolayı tekrar tekrar teşekkür ederim. 

Yirmibirinci yüzyılın başlarını yaşadığımız bu günlerde, bu gü‐
zel milletin  evlatları  “bu  böyle  gitmez,  adil  temeller  üzerine 
yeni bir dünya  istiyoruz” diye her yerde haykırmaya ve gere‐
ğini  yapmaya  başladıklarında  bu  kitap  amacına  ulaşmış  de‐
mektir.  

Mete Gündoğan 

Ghent / Halifax / Ankara, 2009 
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GİRİŞ 
Yirmibirinci  yüzyılın  başında  bulunuyoruz.  Etrafımızda 
birçok olaylar meydana gelmektedir. Bütün bu olanları 
doğru bir  istikamette yorumlayabilmemiz  için öncelikle 
içinden çıktığımız yüz yılı  iyi çözümlememiz gerekmek‐
tedir. İşte bu çalışma da işe buradan başlamaktadır.  

En genel hatları ile baktığımızda yirminci yüzyılda şu ev‐
releri  görüyoruz.  Yirminci  yüzyılın  ilk  döneminde  dün‐
yada  imparatorluklar hâkimdi. Bunların her biri, bulun‐
dukları bölgelerde bölgesel güç ve hatırı sayılır bir dere‐
cede de küresel güç olarak tebarüz etmişlerdi. Bunların 
içerisinde Osmanlı, hakkı, emeği, barışı ve adaleti üstün 
tutan  zihniyeti  ile bir yandan dünyanın  ıslahına  çalışır‐
ken, diğer yandan da kaba kuvveti, çoğunlukçuluğu, im‐
tiyazı ve menfaati üstün tutan batıl zihniyetlerin yeryü‐
zünde  fesat  çıkarmasına  ve  insanoğlunu  sömürmesine 
engel oluyordu. 

Batılı zihniyetler, gerek sanayi devrimi  ile elde ettikleri 
maddi  imkânlar ve  teknolojik yenilenmenin verdiği ce‐
saretle ve gerekse Osmanlı’nın  içyapısında oluşturduk‐
ları  kargaşalarla,  Osmanlı’yı  çökertmek,  bir  zihniyeti 
yoketmek, yeni pazarlar ve sömürgeler elde etmek  için 
insanoğlunu  hızla Birinci Dünya  Savaşı’na  sürüklediler. 
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Saldırganların o zamanki hedefleri “Yeni Dünya Düzeni” 
olup kullandıkları slogan da “medenileşme” idi.  

Bu  söylem  ve  sloganlarla  girilen  Birinci  Dünya  Savaşı 
sonrasında  imparatorluklar  döneminin  son  bulduğunu 
görüyoruz. Ancak bu sonuçtan sonra, insanoğlu yeni bir 
sıkıntılı dönem  ile karşı karşıya kaldı. Bu  sıkıntılı döne‐
min adı da kapitalist zihniyetler ve  faşist diktatörlükler 
dönemi oldu. 

Batılı zihniyetlerin ürünü olan kapitalist devletler ve fa‐
şist diktatörlükler dönemi adeta bir kalkınma ve pazar 
kapma yarışına dönüştü. Bu yarış, kısa sürede  insanoğ‐
lunu  yeni  bir  dünya  savaşına  sürükledi.  Bu  savaş  da 
İkinci Dünya Savaşı’dır. 

Diğer yandan, Osmanlı’nın küllerinden, Kurtuluş Savaşı  ile 
yeniden doğan Türkiye, her  türlü baskılara  rağmen  İkinci 
Dünya Savaşı’na sıcak olarak katılmadı. Ancak bu savaşın 
sıkıntısını çekti ve sonuçlarından da birebir etkilendi. 

İkinci Dünya Savaşı’nda  insanoğlu çok acılar çekti. Yak‐
laşık 70 milyon  insan hayatını kaybetti. Savaş sonrasın‐
da galip devletler Yalta, Bretton Woods gibi konferans‐
lar  ile dünyayı yeniden  şekillendirdiler. Ancak bu  şekil‐
lendirme, adil  temeller üzerine değil,  kaba  kuvveti üs‐
tün tutan müstekbir bir anlaşıyla yapıldı. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem karşımıza, çift kutup‐
lu Soğuk Savaş dönemi olarak çıktı. O dönemde kurulan 
birçok örgüt  insanoğlunun barışı, huzuru ve  refahı  için 
önemli birer oluşum olarak  gösterildi. Ancak, bu  yapı‐
lanma, bünyesinde var olan birçok haksızlık ve yanlışlık‐
la birlikte büyüdü ve günümüze kadar geldi. 

Bu  dönemdeki  en  önemli  olay,  Birleşmiş  Milletler’in 
(BM)  kurulmasıdır. Dünya barışını  ve  güvenliğini  koru‐
mak ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültü‐
rel işbirliği oluşturmak amacıyla kurulan bu örgütte beş 
ülke BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olup BM ka‐
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rarlarını veto hakkına da sahip olmuşlardır. Bu beş ülke 
aynı zamanda tarihsel olarak Düvel‐i Muazzama (Büyük 
Devletler) zihniyetinin temsilcileridirler. Ancak araların‐
da, yirminci yüzyıla kadar büyük devlet olarak gelen sa‐
dece Osmanlı  zihniyetinin  temsilcisi yoktu.  İşte, bunla‐
rın  keyfi  anlayışları  sebebiyle BM  adalet  ve hukuk  yö‐
nünden etkisini bugün neredeyse tamamen yitirmiştir. 

Soğuk Savaş döneminde,  insan hakları, hukukun üstün‐
lüğü ve özgürlükler alanında Batı’da bazı olumlu adım‐
lar atıldı. Bilimsel ve teknolojik kalkınma ve refah konu‐
sunda da çok ileri adımlar atıldı. 

Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler,  işgücü ve doğal 
kaynaklara  sahip  olmalarına  rağmen,  bu maddi  geliş‐
meyi  kendi ülkelerinde de gerçekleştirebilmek  için Ba‐
tı’dan – verdikleri doğal kaynaklara karşılık  ‐ ne zaman 
“teknoloji”  talep ettiyseler, hep “Soğuk Savaş” bahane 
edilerek bu  talepleri ya  reddedildi ya da uyumsuz  tek‐
nolojiler  verilerek  ekonomik  yükleri  ve  başarısızlıkları 
artırıldı. Ancak, onlar  istemeseler de, Batı’dan milli de‐
ğerleri  yozlaştırıcı  siyasi  ve  kültürel dayatmalar  sürekli 
var olageldi. 

1990’lı yıllarla birlikte, çift kutuplu sistemin kutupların‐
dan biri olan “Doğu Bloğu”nun dağılması  ile ortaya tek 
kutuplu  bir  dünya  çıktı.  Kuzey  Amerika  ve  Batı  Avru‐
pa’nın öncülüğünü yaptığı “batı zihniyeti” artık  tek ba‐
şına kalmıştı. 

Bütün dünya, “Batı Bloğu”nun zaferle çıktığı Soğuk Sa‐
vaş döneminden sonra, dünyanın çok daha güvenli, ba‐
rışçıl ve huzur içerisinde olacağını düşünüyordu. Zanne‐
diliyordu ki, Batılıların  savunduğu,  insan hakları, huku‐
kun üstünlüğü, özgürlükler ve kalkınma gibi konularda, 
bütün dünyada  çok hızlı  adımlar  atılacak  ve  insanoğlu 
rahat yüzü görecek. 
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Fakat, çok kısa sürede, bu beklentilerin hemen hemen 
hepsinin “Soğuk Savaş döneminde Batı zihniyetinin kul‐
landığı propaganda araçları” olduğu anlaşıldı. Diyalektik 
materyalizme dayanan bu anlayış, bütün dünyaya, her 
zaman olduğu  gibi  “düşmanı olmayan  ideoloji  yaşaya‐
maz” mesajını veriyordu. Batıdaki bazı devlet adamları‐
nın  ve  önderlerin  yanlış  yönlendirmesi  ile  de  yeni  bir 
düşman  ihdas  ediliyor  ve  düşman  rengi  “kırmızı”dan 
“yeşil”e çevriliyordu.  

Bu arada, tek süper güç olarak ortaya çıkan ABD öncü‐
lüğündeki Batı, “Yeni Dünya Düzeni” sloganı ile dünyayı 
yeniden şekillendirme projesini yaklaşık yüz yıl sonra bir 
kez daha ortaya koydu. Yeniden diyoruz çünkü Batı zih‐
niyeti bunu hep yapageldi. Ne zaman  şartları kendi  le‐
hine  ve menfaatine  uygun  görse  hemen  saldırgan  ve 
emperyalist politikalar uygulamaya başlamıştır. Saldırı‐
larını da her seferinde çeşitli sloganların ardına saklaya‐
rak gerçekleştirmiştir. 

Bu  çerçevede  önce  Bosna  saldırılarını  gördük.  Bütün 
dünyanın  gözleri  önünde  Bosnalı müslümanlara  uygu‐
lanan katliama Batı sessiz kaldı. Hatta, Sırp saldırganları 
cesaretlendirecek kadar sessiz kaldı. 

Akabinde  dünyanın  çeşitli  bölgelerinde, mikromilliyet‐
çilik ve çatışmaların birden hız kazandığına şahit olduk. 
Sanki gizli bir el, bütün dünyayı kana bulamak  için her 
türlü imkân ve fırsatı değerlendiriyordu. 

Soğuk  Savaşın  ardından,  sözde  “Yeni  Dünya  Düzeni” 
ABD’nin öncülüğünde büyük bir vaad ile kurulmaya çalı‐
şılıyordu. Bu vaad;  “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştır‐
ma”  vaadiydi.  Bu  “büyük  vaad”  iki  araca  dayandırıldı; 
insani müdahale ve yönetişim.  

“İnsani müdahale”, 1990’lardan  itibaren ABD’nin öncü‐
lüğündeki devletlerin NATO ve BM  ile birlikte başka ül‐
kelere  gerçekleştirdikleri  her  müdahalenin  “kılıfı”nı 
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oluşturdu. Bu ad altında yapılan askeri harekâtlar ve iş‐
galler,  insani  değerlere,  adalete,  özgürlüğe  “evrensel” 
bir katkı olarak gösterildi. Hâlbuki kisvenin arka yüzün‐
de,  yoksulluk,  adaletsizlik  ve  şiddet  dolu  bir  dünyanın 
kurulduğu açıkça görülüyordu. 

ABD’nin  öncülüğünde  Batı’nın  hegomonyasını  yaydığı, 
uluslararası  sermayenin  kuytuda  kalmış her  köşeye  ve 
dokunulmamış her alana sızmaya çalıştığı bir dönemde, 
uluslararası  planda  hükümetlerin  etkisizleştirilmesi 
amaçlandı. Dünya Bankası’nın, borçlu ülkelerin uygula‐
ması  için  geliştirdiği  programların  “acı”  yüzü  hep  sak‐
landı. Hesap verme, şeffaflık ve katılımdan dem vurula‐
rak,  bu  ülkelerde  özenilecek  bir  demokrasi  programı 
uygulanıyor görüntüsü verildi. 

Bu yeni yapılanma ile uyum içerisinde olan işbirlikçi ida‐
reler hep desteklendi ve örnek olarak gösterildi. Küre‐
selleşme ve  reel politik  sloganları, ekonomiden ulusla‐
rarası  ilişkilere  kadar  birçok  alanda  dünyayı  etkileyen, 
uluslararası  toplumun  dokusunu  ve  yapısını  eskiye 
oranla  tanınmayacak  ölçüde  değiştiren  işbirlikçi  yöne‐
timlerin mazeretlerini oluşturdu. 

Birleşmiş Milletler 1945 yılında kurulduğunda, uluslara‐
rası ilişkileri belirleyen temel aktörlerin devletler olduğu 
konusunda herhangi bir kuşku yoktu. Sadece devletler, 
uluslararası  ilişkileri  etkileyebilecek  kaynaklara  sahipti. 
Oysa  günümüzde,  uluslararası  ilişkileri  ve  dünya  eko‐
nomisini zaman zaman devletlerden çok daha fazla etki‐
leyen  yeni  aktörler  ortaya  çıktı.  Çokuluslu  şirketler, 
hükümetdışı  örgütler,  sivil  toplum  kuruluşları  (STK), 
medya  kartelleri, Davos Dünya  Ekonomik  Forumu  gibi 
araştırma ve düşünce (think‐tank) kuruluşları, bazı dev‐
letlerin yıllık GSMH’sından daha  fazla  şahsi  serveti bu‐
lunan bireyler  ve  yatırımcı  konsorsiyumlar uluslararası 
sistemin yeni aktörleri olarak ön plana çıktılar. 
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Önemli bir nüfuz olgusu olarak bugün karşımızda duran 
çokuluslu şirketler, günümüz uluslararası sistemini etki‐
leyen  ve  yönlendiren  aktörlerin  başında  gelmektedir. 
Birleşmiş Milletler’in  verilerine  göre,  dünyanın  en  bü‐
yük 200 çokuluslu şirketinin toplam kaynakları 12,5 tril‐
yon ABD Doları  (2007)  tutarındadır. Dünyadaki ekono‐
mik  faaliyetlerin yaklaşık dörtte biri dolayında olan bu 
rakam, Birleşmiş Milletler üyesi 192 ülkeden 182’sinin 
toplam  reel  ekonomik  büyüklüklerinden  fazladır.  Bir 
başka  gösterge  ise  zengin  ile  fakir  arasındaki uçurum‐
dur. Dünyadaki en zengin 360 kişinin geliri dünya nüfu‐
sunun yüzde 45’ini oluşturan 2,5 milyar insanın gelirine 
eşit olmaktadır. 

Hâlbuki fakirliğin ortadan kaldırılması  için gereken kay‐
nak dünya üretiminin yaklaşık yüzde 1’i yani 350 milyar 
dolardır. En fakir 20 ülkenin borçlarının tamamı 5,5 mil‐
yar dolardır ki bu bir EuroDisneyland inşa etmenin ma‐
liyetidir.  Yoksulların  temel  sosyal  imkânlara  kavuşabil‐
mesi  için  gereken  kaynak  ise  80 milyar  dolardır  ki  bu 
dünyanın  en  zengin  7  insanının  gelirinden  daha  azdır. 
Bu  dengesizlik  örneklerini  daha  da  artırmamız  müm‐
kündür. Ancak bu kadarı bile  şu sonucu kolaylıkla des‐
teklemeye yeterlidir.  

“Küreselleşme  ve  Reel  Politik”,  aslında metropol  ser‐
mayesinin  istikrarlı kâr oranları elde edememesinin so‐
nucunda  başvurduğu  bir  sömürü  ideolojisidir.  Azgeliş‐
miş  ülkeler  açısından  ekonomide  küreselleşmenin  an‐
lamı  ve  özeti,  mal,  hizmet  ve  sermaye  piyasalarının 
metropol ülkelere açılması demektir. Malların hareket‐
leri serbestleştirilirken sermaye de son derece hızlı ha‐
reket etmekte ancak emekte aynı hareketlilik olmamak‐
tadır. Küresel sömürü sistemi, gelişmekte olan ülkelere 
liberalleşme adı altında dışa açılmayı ve koruma duvar‐
larını kaldırmayı dayatırken, zengin ülkeler koruma du‐
varlarının arkasına sığınmaya devam etmektedirler. 
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Bütün bu gelişmelere  rağmen, bir  yandan  “insani mü‐
dahale” diğer yandan  “yönetişim”  ile kotarılan  “büyük 
demokrasi projesi”, küresel elitler ve  ırkçı emperyalist‐
ler  için dünyanın yeniden  şekillendirilmesini yeterli bir 
hızda gerçekleştirememiştir. 

Batı’nın bir yüzü demokrasi, yönetişim gibi yaldızlı slo‐
ganlarla bu  işi kotarmaya çalışırken, diğer yüzü, Bosna 
katliamında ve diğer bölgelerdeki çatışmalarda çok net 
olarak görüldüğü gibi saldırganlıktan ve saldırıdan yana 
olmuştur. 

Küresel elitler ve  ırkçı emperyalizm, 11 Eylül’de Dünya 
Ticaret Merkezi (DTM) ikiz kulelerinin bir terörist saldırı 
ile yıkılmasının ardından adeta taktik değiştirdi. Hala bu 
saldırının  kimler  tarafından  ve  nasıl  yapıldığı  bilinmez 
iken,  keyfi  “terör”  ve  “terörist”  tanımlamaları  ile dün‐
yanın  en  büyük medeniyeti  olan  bizim medeniyetimiz 
ve çok geniş bir coğrafya hedef alınarak yeni bir saldırı 
başlatıldı.  

Bu yeni  taktiğe göre, ABD ve  işbirlikçileri, artık “insan‐
cıl” ve “demokratik” bir retoriğe gerek duymadan ya da 
artık bunun  inandırıcı olup olmadığını dahi dikkate  al‐
madan fütürsuz bir biçimde hareket etme hakkını ken‐
dilerinde gördükleri bir döneme girmiş oldular. 

Bu yeni dönemde bizim ve bölgemizin payına düşen ise 
ülkemizdeki meşhur  ifadesiyle Büyük Ortadoğu Projesi 
(BOP) olmuştur. BOP çok değişmiş, bitmiş, hükmü orta‐
dan  kalkmış gibi bir  forma girmiş olabilir. Ancak bura‐
daki  kullanımımızda  BOP,  İslam  coğrafyası  üzerindeki 
bütün  şer  hesapların  jenerik  ismidir.  Dolayısıyla  BOP 
içeriği bizim açımızdan  iyi anlaşılması gereken bir olgu‐
dur. Çünkü bu olgu, küresel elitlerin bölgemize yönelik 
niyetlerinin dışa vurumunun genel bir adıdır. Bizim açı‐
mızdan yeni ve  zincirleme problemlerin kaynağıdır. Bu 
coğrafyaya İkinci SEVR dayatması demektir.  
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Bizim milletimiz, ne zihinlerde ne de gerçekte böyle bir 
dayatmaya boyun eğmez. Ülkemiz emperyalizme  karşı 
topyekün mücadele  edebilecek  güce  ve müktesebata 
sahip bir ülkedir.  Yeraltı  ve  yerüstü  zenginlikleri,  genç 
insan potansiyeli, bilgi, hikmet ve tecrübe birikimiyle de 
bu  mücadeleyi  kazanabilecek  potansiyele  sahip  bir  
ülkedir.  

Bölgeye yönelik olarak ortaya koyabileceğimiz projeler, 
ilkeler ve değerler ile ülkemizi ve bölgemizi yeniden ca‐
zibe merkezi  haline  getirebiliriz.  Ülke  ekonomisi,  reel 
ekonomi  esas  alınarak  yeniden  yapılandırılırsa  halkın 
refah seviyesi yükseltilir. İnsanlarımız iyi eğitilerek, yük‐
sek değerler peşinde  koşan  ve  güzel  ilişkiler  kuran  in‐
sanlar  topluluğu haline gelir. Bu  ise yeni bir dönem ve 
yeni  dünyalar  kurmak  demektir. Adil  temeller  üzerine 
yeni bir dünya kurmak demektir ki biz bunları bu  top‐
raklarda defalarca yapabilmiş bir milletiz. 

Ancak bugün, dünyanın hakimi gibi hareket eden küre‐
sel elitler bizlere  iki seçenek sunmaktadır. Bu seçenek‐
lerden birincisi “kölelik”tir. İkincisi ise, “savaş”tır. Savaş 
“ölüm” demektir.  

Yani, bize denmektedir  ki;  “Ya  kölem olacaksın,  ya da 
yok olacaksın”. 

Biz de onlara, muhteşem müktesebatımız  ile  şu cevabı 
verebilmeliyiz. 

Hayır, biz ne zalimlerin kölesi oluruz ne de bizi yok ede‐
bilirler. Biz bu topraklarda, çok saldırganlar gördük. Bu 
topraklarda  şimdiki  gibi  fetret dönemlerini de  çok  ge‐
çirdik. Ama her seferinde özümüze dönerek, kendi  ilke 
ve değerlerimize dönerek yeniden asrın önüne geçebil‐
dik.  Yeniden  şahlanabildik.  Bu  topraklar,  Merhum 
Akif’in İstiklal Marşımız’daki ifadesiyle; 

“Şuheda fışkıracak toprağı sıksan şuheda” 

dediği topraklardır. 



  Giriş   

 

9

Bizim milletimiz, Akif’in; 
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım, 
.... 

diye  tarif  ettiği  bir millettir.  Bu millet,  tarihi  boyunca 
böyle sıkıntılı durumlara çok düşmüştür. Ama her sefe‐
rinde kendi milli değerlerine sarılarak tarihin akışını de‐
ğiştirmiştir.  İşte  yine öyle olmalıdır. Biz  ırkçı emperya‐
lizmin, ya da küresel elitlerin kölesi olamayız. Kendi milli 
değerlerimize ve kaynaklarımıza dayalı bir şekilde kalkı‐
narak ancak barışın, izzetin ve adaletin öncüsü ve örne‐
ği oluruz. 

Bazı  idareciler, büyük bir aymazlık  içerisinde bile olsa‐
lar,  özümüze  dönerek  elde  edebileceğimiz  zafere  hiç 
kimse mani olamaz. Bu millet her  seferinde  ya bir  yol 
bulmuş ya da bir yol açmış ama mutlaka zafere ulaşmış‐
tır. 





Birinci Bölüm 

GEÇMİŞİN  
MUHASEBESİ 

1.  Yirminci Yüzyıla Girerken Dünyanın 
Ekonomi Politik Panoraması 

Yirminci  yüzyıla girerken Batı’da gerçekleştirilen  iki ar‐
dışık  sanayi devrimi dünya ekonomi politiğini  temelin‐
den değiştirmiştir.  

Bu  sanayi devrimleri öncesine kadar Osmanlı hem bü‐
yük bir pazar hem de tedarikçi  idi. Pazar olma vasfının 
yanısıra birçok önemli hammaddeyi de kendi  toprakla‐
rında  barındırıyordu. Özellikle  bilinen  petrol  yatakları‐
nın neredeyse  tamamı  kendi  sınırları  içerisinde  idi. Bu 
itibarla, sömürgeci zihniyetlere göre ya tam kontrol al‐
tına  alınması  ya  da  dağıtılıp  parçalanması  ve  paylaşıl‐
ması gerekiyordu. Nitekim öyle de oldu. 

Bu çerçevedeki gelişmeleri ardışık olarak kısaca ortaya 
koyalım.  
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Batı Sanayi Devrimleri 

Avrupa'da onsekizinci ve ondokuzuncu yüzyıllarda ger‐
çekleştirilen  yeni  buluşların,  üretimde  uygulanması  ve 
buhar gücüyle çalışan makinaların, makinalaşmış sana‐
yiyi doğurması  ile mal ve hizmet üretimi çok artmıştır. 
Bu  durum  da  doğal  olarak  ticaretin  artmasına  sebep 
olmuştur. Bu gelişmeler, Avrupa’daki sermaye birikimi‐
ni de arttırmıştır.  

Onsekizinci yüzyılda başlayıp ondokuzuncu yüzyılın son 
çeyreğine  kadar  süren  bu  sanayileşme  sürecine 
“makinalaşma  dönemi”  diyoruz.  Dönemin  asıl  enerji 
kaynağını  ve  hammaddesini  kömür  oluşturuyordu.  Bu 
dönemin  temel  ve  ayırıcı  özelliği, makina  kullanımının 
yaygınlaşması sonucu büyük  fabrikaların ortaya çıkma‐
sıdır. Büyük makineler  ev  üretimi  için  elverişsizdir. Bu 
nedenle  işçilerin,  evler  yerine makinelerin  bulunduğu 
büyük binalara giderek çalışması sistemi diğer bir  ifade 
ile  fabrika  sistemi  süreç  içinde meydana  gelmiştir.  Za‐
man  içerisinde, Avrupa'da  temelde  tarım  işçileri  toplu‐
mundan,  fabrikalarda  eşya  üreten  topluma  doğru  dü‐
zenli bir değişim olmuştur. 

Bu  dönemde  İngiltere'nin  sahip  olduğu  zengin  ve  dü‐
zenli  kömür  yatakları,  öteki  devletler  üzerinde  ekono‐
mik üstünlük sağlamasına yol açmıştır. 

Sanayi devriminin  ilk aşamasında buhar, kömür ve de‐
mirin  bileşimi  önemli  siyasal,  ekonomik  ve  toplumsal 
sonuçlarıyla  birlikte  "demiryolu  dönemi"ni  de  berabe‐
rinde başlatmıştır. Kömür yalnızca demiryolunda hare‐
ket  eden  araçlara  güç  sağlamakla  kalmamış,  aynı  za‐
manda  da  gelişen  demiryolları  sayesinde  çok  uzak  ve 
eskiden  taşınamayan  yerlere  götürülmüştür.  Böylece 
Avrupa'da kömürle çalışan makinaları barındıran  fabri‐
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kalar  hem  büyümüş  hem  de  en  uzak  noktalara  kadar 
yayılmıştır. 

Makinalaşmanın tarıma yansıması ile tarım ve hayvancı‐
lık sektöründe de insan gücü ihtiyacı hızla azalmıştır. Bu 
sektördeki  nüfus  kentlere  göç  etmiş  ve  böylece  kent 
sanayine hazır işgücünü oluşturmuştur.  

Fabrika  sistemi,  hızlı  üretim  gibi  olumlu  sonuçların 
yanısıra sosyal açıdan olumsuz birtakım sonuçlar da do‐
ğurmuştur. Erkek  işçiler yanında, hatta daha ucuza ça‐
lıştıkları  için onların yerine çocuk ve kadınlar da çalıştı‐
rılmaya başlanmıştır.  

Yirmi saate kadar varan çalışma saatleri küçük çocuk ve 
kadınları  ezmiştir.  Buna  rağmen  ücretler  yetersiz  ol‐
muştur. Makineler  tekdüze,  basit, mekanik  hareketler 
yapabilen  herkesle  çalışabiliyordu.  İşçilerin  kalifiye  ol‐
ması artık o kadar önemli değildi. Mal ve hizmet üretimi 
gittikçe artıyordu. 

Yaşam düzeyinin yükselişi ile eskiden lüks sayılan şeker, 
kahve, çay gibi mallar artık orta sınıf ve alt sınıflar  için 
doğal bir gereksinme olmaya başlamıştı. Bu da dolaylı 
olarak tüketim malı talebini arttırmıştır.  

Bu arada gözden kaçırmamamız gereken önemli bir ol‐
gu da keşiflerle birlikte yapılan geniş  çaplı yağmaların, 
sanayi  devriminin  en  önemli  finans  kaynağını  oluştur‐
masıdır. Gerek  İspanyollar tarafından yağmalanan Orta 
Amerika altınları, gerekse de İspanyol gemilerini vuran, 
yağmacıları yağmalayan  İngiliz gemileri, Avrupa'ya ton‐
larca altın taşımışlardır. Bütün bunlar 16. ve 17. yüzyıl‐
larda, Avrupa’yı sanayi devrimine götüren süreçleri des‐
teklemiştir. Bu dönemde Osmanlı ise kendi problemleri 
ile uğraşıyor, yavaş yavaş etkisini ve egemenliğini yitiri‐
yordu.  
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Hindistan'da 23 Haziran 1753 tarihinde, Fransız birlikle‐
rini  savaş  alanında  yenen  İngilizler  (Plessey  Savaşı), 
Hint‐Moğol  imparatorlarının devasa hazinesine el  koy‐
muşlardı. Bu hazinenin İngiltere'ye taşınmasıyla birlikte 
İngiliz finans yapısı oldukça güçlenmişti. Dokuma ve bu‐
har makineleriyle  ilgili  tüm  teknik  buluşlar  ile  birlikte 
güçlü bir  finansman  yapısı doğal olarak  İngiltere’yi bir 
cazibe merkezi haline getirmiştir.  

Sanayi devriminin ikinci aşamasında ise (1870'ler sonra‐
sı)  temel hammadde ve enerji kaynaklarında değişiklik 
ortaya çıkmıştır. Kömür ve demirin yanında çelik, elekt‐
rik, petrol ve kimyasal maddeler de üretim sürecine so‐
kulunca  sanayileşme  zamanla bugün etrafımızda görü‐
len biçimini almıştır. 

Demir, sanayi devriminin birinci aşamasında büyük ama 
başat  olmayan  bir  rol  oynamıştır.  Sanayi  devriminin 
ikinci  aşamasında  ise  çelik  tam  anlamıyla  her  alana 
egemen olmuştur. Çeliğin en önemli yararı demiryolla‐
rında  görülmektedir. Örneğin  bu  dönemde  çelik  saye‐
sinde gelişen demiryolları, Birinci Dünya Savaşı'nda sa‐
vaşan devletlere en temel lojistik desteği sağlamıştır. 

Netice  itibarıyla, Batı’da yaşanan  sanayi devriminin en 
önemli  alt  yapısı  sömürgeciliktir.  Avrupa  ülkeleri  yeni 
sömürgeler oluşturarak buradan getirdikleri malları sa‐
nayide  kullanmışlar,  işlemişler  ve  tekrar  sömürgelere 
satmışlardır. Bu  çark, değişik  formatlarda da olsa hala 
bu şekilde devam etmektedir. 

Bu dönemde küçük burjuvazinin gelişmesi ve orta sını‐
fın  zenginleşmeye  başlaması  da  aynı  zamanda  sanayi‐
leşmenin  bir  itici  kuvvetini  oluşturmuştur.  Çünkü  orta 
sınıfın  zenginleşmesi  sürecine  paralel  olarak  sermaye 
birikimi de oluşmaya başlamıştır. Böylece  yeni  yatırım 
alanları da aranmaya başlanmıştır.  
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İngiltere, sömürgeleri sayesinde kısa zamanda dünyanın 
mali merkezi haline gelmiştir. Borsa ve bankacılık  sek‐
törleri  diğer  ülkelerden  çok  ileri  olmuştur.  Daha  18. 
yüzyılda  Parlamento,  kapitalizm  ilkeleri  doğrultusunda 
iç piyasada özgür rekabeti önleyici bütün engelleri kal‐
dırmıştır. 

İngiltere,  sanayi  için  gerekli  en  temel  hammaddeler 
olan kömür ve demir yönünden zengin yeraltı kaynakla‐
rına da sahipti. Bunun yanı sıra dünyanın en büyük sö‐
mürge imparatorluğu oluşu, ona hammadde kaynakları 
ve üretilmiş mallar için geniş pazar olanağı da sağlamış‐
tır. İngiliz donanması ve güçlü ticaret filoları, taşımacılı‐
ğı da kolaylaştırmıştır.  

Buharlı  makinenin  bulunuşundan  sonra  gerçekleşen 
telgrafın ticari olarak kullanımı, telefonun kullanımı, ta‐
rım teknolojisindeki gelişmeler ve madencilik alanındaki 
gelişmeler  ile  sanayileşme  bütün Avrupa’ya  ve Ameri‐
ka’ya yayılmıştır. Köprü, kanal, demiryolu vb. gibi  inşa‐
atlar hızla artmış ve sanayi devriminin altyapı çalışmala‐
rı  süratle  tamamlanmıştır.  Sanayileşme  yarışı,  aynı  za‐
manda ülkelerin mensup olduğu medeniyetlerin üstün‐
lük yarışına doğru evrilmeye başlamıştı. Bu da zamanla 
hakimiyet anlayışlarını etkilemiştir. 

Sanayi Devriminin Sonuçları 

Toplumsal Sınıf Yapısında Değişmeler 

Sanayi  devrimi  Avrupa'da  burjuva  sınıfının  yapı  değiş‐
tirmesine ve yeni bir  işçi  sınıfı doğmasına yol açmıştır. 
Öncelikle eski burjuva sınıfına bu dönemde  fabrika sa‐
hipleri de katılmıştır. Aristokratik birikim kapitalist  zih‐
niyet ile bambaşka bir sürece girmiştir. Burjuva sınıfı ar‐
tık her ülkede en zengin sınıfı oluşturuyordu.  
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Avrupa'da  sanayi  devrimi  öncesinde  de  bir  işçi  sınıfı 
vardı. Ancak ülkelerin  çoğunda orta  ve  alt  sınıflar pek 
çok siyasal ve sosyal haklardan mahrumdular. İşçi sınıfı, 
çoğunluğuna  karşın  ekonomik  ve  siyasal  haklardan 
mahrumdu. Ücretleri düşük, yaşama ve çalışma koşulla‐
rı çok kötüydü. Çalışma saatleri uzun, fabrikalar havasız 
ve  her  türlü  sağlık  koşullarından  uzaktı.  Sendikalaşma 
ve grev yasaktı. Sanayi devrimi  ile birlikte  işçi  sınıfı bi‐
linçlenmeye  başladı.  İşçiler  içinde  bulundukları  duru‐
mun farkında ve bilincindeydiler. Buna rağmen haklarını 
tam olarak elde etmeleri 20. yüzyılın  ilk  çeyreğini bul‐
muştur. 

Kentleşme ve Nüfus Artışı 

Sanayi devriminin bir başka etkisi de nüfus artışı konu‐
sunda olmuştur. Sanayileşme  sayesinde  tarım makine‐
leşmiş,  böylece  aynı  miktar  toprak  daha  fazla  insanı 
besleyebilir hale gelmiştir. 

Ayrıca kent sanayi,  tarım sektörü dışındaki  insanlara  iş 
sağlayarak daha  fazla  insanı  istihdam  edebilir  duruma 
gelmişti. Ancak bununla birlikte sanayi devrimi kentler‐
de nüfus yığılmalarına da neden olmuştur. Yirminci yüz‐
yılın  başlarında  birçok Batı ülkesinde nüfusunun  yarısı 
kentlerde yaşıyordu. Kentleşme önemli sorunları da be‐
raberinde getiriyordu. Gecekondu bölgeleri büyüyordu. 
Bu bölgeler havasız, pis ve kalabalıktı. Siyasal ve sosyal 
söylemler  yavaş  yavaş  bu  bölgeler  üzerinde  yoğunlaş‐
maya başlamıştı. 

Kitle Toplumu 

İşçilerin fabrikalarda toplanması ve fabrikaların da kent‐
sel  alanlara  yığılmasıyla  kentler  giderek  kırsal  alanları 
yutmaya başlamıştır. Bu gelişmeye hızlı nüfus artışı da 
eklenince, bu nüfusu doyurmak  için gıda maddesi bul‐
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ma  çabaları 20.  yüzyılın önemli bir mücadele  eksenini 
oluşturmuştur.  

Emperyalizm 

Sanayileşmenin getirdiği hammadde  ihtiyacı ve mamül 
mallara pazar bulma çabası hızla sanayileşen devletleri 
daha yoğun emperyalist (sömürgeci) politikalar  izleme‐
ye yönlendirmiştir. Kitle  toplumlarını  sakin  tutmak  için 
istikrarlı bir  ekonomiye  ihtiyaç  vardı.  İstikrarlı bir  eko‐
nomi için de pazarlara hakim olmak gerekiyordu. Pazar‐
lara hakim olma çabası ise emperyalist politikaları kam‐
çılar nitelikteydi.  

Tüketimin Körüklenmesi, Çevre Felaketleri ve 
Küresel Isınma 

Sanayileşme, nüfus artışı, sömürgecilik ve günümüz ka‐
pitalizminin kitlelere empoze ettiği  'Daha Fazla Tüket!' 
mesajı  ile  birlikte  artan  ihtiyaç  fazlası  tüketim,  refah 
toplumlarının bilinçsiz  ve  aşırı  kaynak  kullanımları  gibi 
birçok belirgin sonucu doğurmuştur. Bu durumda, insa‐
noğlunun faydası için önemli görünen sanayi devrimleri, 
aynı  zamanda  çevre  felaketlerinin  de  başlangıcına  yol 
açmıştır.  Asit  yağmurları,  iklim  değişiklikleri,  kuruyan 
göller, nesli tükenen canlılar, buzulların erimesi, sel fe‐
laketleri, kuraklık, salgın hastalıklar, göçler, Çernobil fa‐
ciası ve su savaşları gibi pek çok yaşanmış, yaşanan ve 
yaşanacak olan felaketler sanayi devrimleri sonucu ola‐
rak gündeme geldi ya da gelmek üzeredir. Sanayi dev‐
rimlerinin zararlı sonucu olarak doğa üzerinde yarattığı 
bu tahribat ile karada ve denizlerde düzen bozulmakta‐
dır. Böylelikle  dünya  tarihinde  yeni  bir  sayfa  açılmaya 
başlanmıştır. İnsanoğlu tarihinin en büyük doğal tehditi 
ile karşı karşıya gelmiştir. 
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Ondokuzuncu  yüzyılın  son  çeyreği  ile  yirminci  yüzyılın 
ilk çeyreği arasında her  iki  sanayi devrimi de yerini al‐
mıştır. Bunların ne zaman başladığı ve ne zaman bittiği 
konusunda kesin bir mutabakat yoksa da, savaşların ya‐
rattığı yeni teknoloji, ölçek, birikim yanında yeni siyasal 
ortam, gelişmeler ve bloklaşmalar da düşünüldüğünde 
emperyalizmin  de  başlangıcı  olarak  kabul  edilen  1870 
Fransa‐Prusya  Savaşı,  bu  sürecin  başlangıcı  olarak  be‐
nimsenebilmektedir. 

Bu  süreç  içerisinde, demiryollarının yarattığı ulaşım ve 
nakliye  olanaklarıyla  yeni  bir  ölçeğe  kavuşan  ticaret, 
haberleşme  ve  dağıtım,  İkinci  Sanayi  Devrimini  adeta 
zorunlu kılmıştır. Daha dayanıklı çelik üretiminin ve yeni 
enerji  hammaddesinin  oluşturduğu  imkânlar,  yepyeni 
bir sosyoekonomik ve teknolojik dönüşümün altyapısını 
oluşturmuştur. İkinci Sanayi Devrimi ile birlikte teknolo‐
jik  ilerlemeler,  kimyasal,  petrol  ve  petrol  türevlerinin 
ekonomide kazandığı önem, elektrik ve otomotiv sektö‐
rünün  gelişimini  hızla  artırmıştır.  Dev  demir  çelik  ve 
elektrik şirketlerinin kurulması  ile birlikte Atlantik ötesi 
telgraf  ve  radyo  bağlantılarının  sağladığı  olanaklarla, 
borsa ve hisse senedi örgütlenmesinin ölçeği dünya ça‐
pına ulaşmıştır.  

Ondokuzuncu yüzyıl mücadeleleri  sonucu emek örgüt‐
lenmesinde  sendikaların  varlığı  genel  bir  norm  olarak 
kendisini kabul ettirmeye başlamışken,  istihdamda be‐
yaz  yakalıların  oranlarının  hızla  artmaya  başlaması  da 
bu döneme  rastlar. Kitlesel üretimin  tüketim mallarını 
artırmasıyla giyim ve meşrubatta piyasa üretimi artmış, 
ulaşımda kitle taşımacılığı başlamış, eğlence sektöründe 
radyo,  gramofon,  fotoğraf  ve  sinema  ile  yeni  tüketim 
biçimleri, kavramlar ve sanatlar ortaya çıkmıştır. 

Sanayi  devrimlerinin  tanımlanmasında  hangi  enerji 
kaynaklarının  kullanılmakta  olduğu  da  belirleyici  sayıl‐
maktadır.  Birinci  Sanayi  Devriminin  enerji  kaynakları 
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kömür ve odunken, İkinci Sanayi Devriminin enerji kay‐
nağı  petrol  ve  türevleridir.  İçten  yanmalı motorlar  ve 
elektrik kullanımı ile ikinci sanayi devrimi hem kendi ni‐
teliğini  hem  de  değişimin  niteliğini  ortaya  koymuştur. 
İkinci Sanayi Devriminde önderlik, İngiltere’den ABD ve 
Almanya’ya geçmiştir. İkinci Sanayi Devriminin beslediği 
üretim  artışı,  örgütlenişi  emperyalizm,  hammadde  ve 
pazar paylaşım savaşı, Birinci Dünya Savaşı’nı hazırlayan 
önemli  sebepler arasındadır. Buradaki en önemli konu 
hammadde  ve  pazarların  paylaşımıdır.  Onun  da  en 
önemli mücadele sahası Osmanlı ve Osmanlı hinterlandı 
topraklardır.  Aslında  şunu  söylemek  pek  de  yanlış  ol‐
maz;  Osmanlı,  sanayi  devrimlerine  kayıtsız  kalmasının 
ya da bir başka  ifade  ile  sanayi devrimlerinde çok geri 
kalmasının faturasını hayatı ile ödemiştir.  

1929  Büyük  Bunalım’ına  varan  ekonomik‐siyasal  yapı‐
lanma,  bundan  sonra  ekonomi  dünyasının  örgütlenişi, 
ekonomi bilimi ve doktrinlerinde de dönüşüme yol aç‐
mıştır.  İkinci Sanayi Devriminin bitiş tarihinin tespiti ve 
dolayısıyla Üçüncü Sanayi Devriminin tanımlanması de‐
ğişik  şekillerde yapılagelmiştir. Atom bombasının kulla‐
nımı  ve ABD  ile  SSCB  arasındaki uzay  yarışı  erken dö‐
nemlerden  itibaren yeni bir sanayi devrimi olarak nite‐
lenmiştir.  Ancak  nükleer  yakıt,  hem  tehlikelerinden 
hem de yaygın olarak kullanılmamasından dolayı, yeni 
bir  sanayi  devriminin  beklediği  dönüşümlere  sebep 
olamamıştır. Üçüncü Sanayi Devrimine  ilişkin akademik 
tanımlama ise günümüze kadar yapılagelmiştir. 

Ana hatları ile böyle bir ekonomi‐politik panoramayla 20. 
yüzyıla girmiş olduk. Tüketime dayalı yeni hayat  tarzına 
alışmaya  başlayan  kitlelerin,  ürettiklerine  iyi  pazarlar 
arayan  zenginlerin,  değişimi  yakalayarak  toplumun 
önünde durmaya çalışan  idarelerin ve her şeyi yapabile‐
ceklerine  inanan bilim dünyasının, birarada oluşturduğu 
hırs, dünyayı hızla büyük bir savaşa yönlendirmiştir. 
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1.1. İmparatorluklar Dönemi 

Bundan önceki bölümde,  yirminci  yüzyıla nasıl bir pano‐
rama ile girildiğini anlatmaya çalıştık. Bu panoramanın yo‐
rumlanmasını  ve  ardımızda  bıraktığımız  yüz  yılın  tahlilini 
bu çalışmada olaylara Anadolu’dan bakarak yapıyoruz. 

Yirminci  yüzyılın  ilk  dönemini  imparatorluklar  dönemi 
olarak  adlandırabiliriz.  Bu  açıdan,  yüzyıla  girerken  beş 
büyük  devletin  dünya  ekonomi  politiğine  çok  büyük 
oranda hakim olduğunu görüyoruz. Merkezde Osmanlı 
Devleti,  kıta  Avrupasındaki  etkinlikleri  ile  Fransa  ve 
Avusturya  Macaristan  İmparatorluğu,  özellikle  deniz‐
lerdeki hakimiyeti  ile Büyük Britanya  İmparatorluğu ve 
Avrasya’daki hakimiyeti  ile de Rus Çarlığı   dönemin ba‐
şat  devletlerindendiler.  Japonya  ve  Çin,  Anadolu’ya 
coğrafi olarak uzaklığından dolayı bu çalışmada söz ko‐
nusu edilmemiştir.  

Bu büyük devletlerden Osmanlı, bariz bir şekilde dünya 
ekonomi‐politik  merkezini  oluşturuyordu.  Bunun  se‐
beplerinin başında Osmanlı’nın yüzyıllardır devam eden 
bir büyük devlet olma özelliği gelir. Bu  tarihi müktese‐
bat,  onun  zor  zamanlarda manevra  kabiliyetini  kısıtlı‐
yordu.  Bazı  işleri  kendisine  zarar  vermesine  rağmen 
yapmak  zorunda  kalıyordu.  İkincisi, Osmanlı  toprakları 
dünya ticaretinin tam ortasındaydı. Gerek dünya ticaret 
hatları  gerekse  büyük  pazarlar  Osmanlı  topraklarının 
dâhilindeydi. Dolayısıyla Osmanlı’sız bir ekonomi‐politik 
tasarımı  yapmak  mümkün  değildi.  Üçüncüsü,  enerji 
hammaddeleri açısından da Osmanlı toprakları çok bü‐
yük bir  cazibe merkezi  idi. Dünyanın en  zengin  kömür 
ve özellikle de petrol yatakları bu coğrafyadaydı. 

Batı  iki  sanayi  devrimini  tamamlamış,  mal  ve  hizmet 
üretimini artırmıştı. Gözünü doğal olarak Osmanlı  top‐
raklarındaki  pazarlara  dikmişti.  Bu  topraklar  aynı  za‐
manda enerji kaynakları açısından da çok büyük önem 
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arzediyordu. Çünkü Batı  için enerji kaynaklarının varlığı 
kadar tedariğinin de güvenli ve sürdürülebilir olması ge‐
rekiyordu. Güçlü, birlik ve beraberlik içerisinde olan bir 
Osmanlı Devleti onların işine gelmiyordu. 

Ondokuzuncu yüzyılda Osmanlı Devleti, 1804 Sırp İsyanı, 
1806‐1812 Osmanlı Rus Savaşı, 1821‐1829 Yunan  İsyanı, 
1828‐1829  Osmanlı  Rus  Savaşı,  1831‐1833 Mısır  Valisi 
Kavalalı Mehmet Ali Paşanın İsyanı, 1853‐1856 Kırım Sa‐
vaşı ve 1877‐1878 Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi) neden‐
leriyle  sarsılmaya başlamıştır. Özellikle 1853‐1856 Kırım 
Savaşları Osmanlı Maliyesi üzerinde yıkıcı bir etki bırak‐
mıştır. Maliyesi bozulan Osmanlı  ilk kez Kırım Savaşı  için 
yabancılardan  borç  para  alarak  bir  borçlanma  sürecine 
girmiştir. Bu süreç sonunda ekonomik ve mali bakımdan 
tam  anlamıyla  dışa  bağımlı  bir  devlet  haline  gelen Os‐
manlı için yıkım kaçınılmaz bir son olmuştur. 

Bu gelişmelerin yanı sıra, Osmanlı’yı ve günümüzü  ilgi‐
lendirmesi  açısından  göz  ardı  edilmemesi  gereken  bir 
başka  hareket  de  Theodor  Herzl’in  öncülüğünde Orta 
Avrupa’da gelişen politik siyonizmdir. Her ne kadar bu 
çalışmada  detaylı  olarak  anlatılmayacak  ise  de,  politik 
siyonizmin  yaptığı  faaliyetler  Osmanlı  son  döneminde 
belirleyici olmuştur. Her  türlü politik  ifsadın  arkasında 
bu hareketin izlerini görebilmemiz mümkündür. 

Bütün  bunların  gerçekleştirilebilmesi  için  Osmanlı’nın 
ya  tamamen kontrol altına alınması ya da çökertilmesi 
gerekiyordu. Ancak kontrol altına alma faaliyetleri, top‐
lumda  ifsada  karşı  var  olan  bilinç  sayesinde  pek  etkili 
olamıyordu. Olayların gelişimi bizlere önce merkezi ida‐
renin  kontrol altına alındığını  ya da ele geçirildiğini  ve 
akabinde de çevrenin ve bütünün parçalandığını göste‐
riyor. Bu süreç içerisinde Osmanlı üç safhada çökertildi. 
Bu  safhaları  ana  hatları  ile  şu  şekilde  ifade  edebiliriz; 
Osmanlı’nın borçlandırılması, Osmanlı’yı Osmanlı yapan 
kadroların tasfiye edilmesi ve son olarak da Osmanlı’nın 
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savaşa  sokulması.  Nitekim  savaşın  sonunda  Osmanlı 
tamamen yokedilmiş oldu. 

1.1.1. Osmanlı’nın Borçlandırılması 

Dönemin Osmanlı ekonomik panoramasına baktığımız‐
da ana hatları ile şunları görüyoruz. Batı’daki gelişmeler 
sonucunda Osmanlı toprakları üzerinden yapılan transit 
ticaret önemini yavaş yavaş kaybetmiştir. Gerek demir‐
yolları  gerekse  denizyollarındaki  gelişmeler  doğu‐batı 
ticaret hatlarını ve ticaretin niteliğini değiştirmiştir.  

Osmanlı’ya  yatırım  vaatleri  ile  gelen  yabancı  sermaye 
ise hem acımasızca hem de çok fırsatçı bir şekilde hare‐
ket  ediyordu.  Kapitülasyonlar  ile  Fransız,  İngiliz, 
Flemenk ve Venediklilere birçok imtiyazlar verilmişti. Bu 
imtiyazlar ekonomik yapının istikrarını bozuyordu. Bun‐
larla birlikte ortaya çıkan misyoner faaliyetleri de sosyal 
istikrarın bozulmasına vesile oluyordu. Devletin sosyoe‐
konomik politikaları zayıftı. Sermaye kıt ve tasarruf çok 
güçtü. Toprak işçilerinin çok büyük bir çoğunluğu ancak 
boğaz tokluğuna çalışabiliyordu. Zirai usul ve aletlerinin 
yokluğu veya geriliğinin sıkıntısını  işçiler çekiyordu. Bü‐
tün  bunlar  yetmiyormuş  gibi  Osmanlı  ayakta  durmak 
için halktan sürekli vergiler talep ediyordu. Bu da halkı 
eziyordu.  İdarede  yapılan  başarısız  reform  hareketleri 
ise işleri daha da kötüleştirmişti. 

Aslında  gelinen  bu  nokta,  bundan  sonra  olacak  olan 
olayların sebebi olduğundan daha fazla, bir büyük kum‐
pasın sonucuydu. O da, Osmanlı’yı Osmanlı yapan, onu 
sevk ve idare eden yapının tasfiye edilmesi kumpasıdır. 
Önce borçlanmak  zorunda bırakılan Osmanlı, ardından 
borç‐faiz mikrobu  ile “hasta adam” haline getirilmiştir. 
Daha sonra kontrollü olarak tasfiye sürecine sokulmuş‐
tur. Osmanlı üzerinde her yabancı kesimin kendine göre 
hesapları ve idealleri vardı.  
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Bu  dönemin  ya  da  kumpasın  önemli  olaylarından  biri, 
Sultan  5.  Murad’ın  halledilerek  yerine  31  Ağustos 
1876’da  Sultan  2.  Abdülhamid’in  getirilmesidir.  Ancak 
daha  sonra  Sultan  2.  Abdülhamid  bu  kumpası  görerek 
kendini saltanata taşıyanlarla ters düşmüş ve devleti  içi‐
ne düşürüldüğü  cendereden kurtarmak  için olanca gay‐
retiyle  mücadele  etmiştir.  Bu  canhıraş  mücadelesinde, 
belki tam olarak anlatamadığı belki de mücadelesini sağ‐
lıklı bir yapıya oturtamadığı  için, zaman zaman almış ol‐
duğu kararlar ile birçok aydın kesimin tepkisini çekmiştir.  

Irkçı emperyalistler, Sultan 2. Abdülhamid’i önlerindeki 
en  büyük  engel  görerek,  öncelikle  hal’  edilmesi  için 
başka birtakım oyunlara girişmişlerdir. O döneme kadar 
aşikâren yapılan operasyonlar, Padişahın aldığı tedbirle‐
re karşılık gizliliğe bürünmüştür. Bu gizliliğin en önemli 
örgütü,  Siyonist‐Mason  tezgâhında  1900’lü  yılların ba‐
şında kurulan  İttihad ve Terakki Örgütü olmuştur.  İtal‐
yan  Mason  Localarının  “üstad‐ı  azam”ı  Emanuel 
Carasso örgütün kurulmasında öncü  rol oynamıştır. Bu 
cemiyette  “dönmeler”  etkindi.  1908‐1914  yılları  arası 
oldukça etkin olan Cemiyet, Osmanlı Devleti’nin bu altı 
yıllık dönemine ilişkin olaylara damgasını vurmuştur. Bu 
dönemde 13  tane hükümet  kurulmuştur. Altı  yılda  13 
hükümet demek ortalama 5 ayda bir hükümet değişikli‐
ği demektir. Osmanlı Devleti  gibi bir  idarenin  tepesin‐
deki bu kargaşa ne alışılmıştı ne de sürdürülebilirdi. 

İfsad  için  yapılan  en  önemli  faaliyet, Osmanlı’yı,  onun 
temel  yapılarını  ve  politikalarını  kıskaca  almak  olmuş‐
tur. Hemen hemen her  şey  eleştirilmiş,  küçümsenmiş, 
alaya alınmış, fıkralara büründürülmüştür. Bu eleştiriler, 
yabancı  büyükelçilerin  resepsiyonlarından  tutun  da, 
hemen  hemen  her  yerde,  herkesin  ve  her  kesimin 
önünde yapılır olmuştur. Örneğin bu dönemde özellikle 
Jön  Türkler  tarafından  çeşitli  ülkelerde  95  Türkçe,  8 
Arapça, 12 Fransızca ve 1  İbranice olmak üzere toplam 
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116  gazete  çıkarılmıştır. Bunlardan bazıları: Paris’te Cü‐
ret, Meşveret,  Terakki;  Cenevre’de Hizmet, Mizan,  İtti‐
hat; Kahire’de Türk, Osmanlı,  İçtihat ve Londra’da Hürri‐
yet  gibi  gazetelerdir.  İstisnasız  bunların  hepsi,  mevcut 
Osmanlı yapısının aleyhine yazılarla donatılmaktaydı. Sı‐
kıntılar öne çıkarılmakta ve bu sıkıntıların giderilmesi için 
mevcut yapının değiştirilmesi ve yenilenmesi gerektiğine 
işaret edilmekteydi.  İstenilen her  şeyde  ise, Osmanlı’nın 
daha da güçlendirilmesinin amaçlandığı söylenmekteydi. 
Zamanın birçok  aydını,  çöken Osmanlı devletinin  kurta‐
rılması gibi masum duygularla  İttihat ve Terakki safların‐
da  yer  almıştı.  Ancak  çok  sonra  kendilerinin  büyük  bir 
kumpasa  alet  olduğunu  anlayabildiler.  Ama  bunu  anla‐
dıklarında ise iş işten çoktan geçmiş oldu. 

Bu  dönemde  gerçekleştirilen  tüm  organize  faaliyetler 
neticesinde,  Osmanlı  toplumunun  hemen  hemen  her 
katmanında  iki olgu gündeme hakim olmuştu: “şüphe” 
ve “güvensizlik”. Bu iki olgu, insanların yapılan iyi şeyle‐
re karşı en masum bakışını bile kör etmeye yetiyordu. 

Diğer yandan Avrupa,  teknik ve  teknolojik olarak hızla 
sanayileşmesini  sürdürüyordu.  Bu  durum,  Osmanlı’yı 
eleştirenler için adeta bulunmaz bir fırsat gibiydi. Eleşti‐
renler,  Avrupa’daki  bütün  gelişmeleri  adeta  kendileri 
hemen yapacaklarmış gibi takdim edip Osmanlı’nın ge‐
riliği  üzerinden  politika  geliştiriyorlardı.  Sultan  2. 
Abdülhamid,  sanayileşme  sürecinden  kopmamak  için 
çeşitli çarelere başvuruyordu. Bunlardan biri de devle‐
tin  kalkınmasının  hızlandırılması  için Almanlar  ile  eko‐
nomik bağları güçlendirme çabalarıdır. Bu irtibatın baş‐
landığı  sıralarda Almanya  sanayileşmede  başat  rol  oy‐
nuyordu. O dönemin en önemli makro‐ekonomik proje‐
lerinden biri, Alman Deutsche Bank  işbirliği  ile 1888 yı‐
lında başlatılan Hicaz Demiryolu Projesidir. Bu, Osman‐
lı’nın ana gövdesini bir ve bütün olarak tutmaya yaraya‐
cak  önemli  bir  sosyo‐ekonomik  projedir.  Sultan,  daha 
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buna benzer birçok ekonomik  iyileştirme projeleri baş‐
latmıştı. 

Dahası,  Sultan  2.  Abdülhamid  Almanları  ekonomide 
stratejik atılım ortağı olarak belirlemek suretiyle, “hasta 
adam”a karşı birlik halinde hareket eden Batı Bloğunu 
da parçalamıştı. Özellikle  İngilizler, Almanların Osman‐
lı’yı  yanlarına  alarak  öteden  beri  var  olan  5B  (Berlin, 
Belgrad,  Bağdat,  Bangkok,  Beijing)  planı  çerçevesinde 
bir  dünya  hâkimiyetine  yöneldiklerini  düşünerek,  bu 
çerçevede  yapılan  her  türlü  çalışmanın  karşı  tedbirini 
almışlardır. 

Tüm  gelişmelere  rağmen, ortama hakim olan  “şüphe” 
ve “güvensizlik”, Sultan 2. Abdülhamid’in bu atılımlarını 
oldukça gölgede bırakıyordu. 

Bu  dönemin  önemli  olaylarından  biri  de  İsviçre’nin 
Basel  kentinde  Siyonistlerin  gerçekleştirdiği  büyük 
kongredir. Yazılanlardan anlıyoruz ki, bu kongrede 100 
yıllık bir master plan  çerçevesinde neler  yapılması  ge‐
rektiği konuşulmuştur. Bu planın içerisinde, Osmanlı’nın 
zayıflatılarak Filistin topraklarında bir yahudi devleti ku‐
rulmasına itiraz edemeyecek hale getirilmesi de vardır.  

Yapılan  senkronize  faaliyetler neticesinde  ilk aşamada, 
büyük kumpasın önündeki en ciddi engel olan Sultan 2. 
Abdülhamid  1909,  yılında  tahttan  uzaklaştırıldı.  Aka‐
binde çökertme ve parçalama çok hızlı bir  şekilde ger‐
çekleştirildi. Osmanlı Devleti,  topraklarını, savaştan sa‐
vaşa sürüklenerek hızla kaybetti.  

1914 yılında hiç luzumu yokken Osmanlı Devleti İttihat ve 
Terakki kumpasında Birinci Dünya Harbine sokuldu. Harbin 
sonunda müttefikleri  ile birlikte  yenik düşen Osmanlı bu 
sefer Sevr Entrikalarıyla boğulmaya çalışılmıştır. 

Osmanlı’nın yıkımına sebep olan mason ve  İttihatçılara 
gösterilen  tepki neticesinde bunlar  İstiklal Mücadelesi‐
ne  sokulmamışlardır. Hatta Cumhuriyet’in  ilk yıllarında 
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Mustafa Kemal Atatürk bütün mason localarını ve kökü 
dışarıda  olan  dernekleri  kapattırarak  bunları  ülkeden 
kovmuştur. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi, Osmanlı Devleti ilk olarak 
Kırım Savaşı’na girmek  zorunluluğu yüzünden yabancı‐
lardan borç para almak mecburiyetinde kalmıştı. Bu sa‐
vaşa Paris ve Londra borsalarından edinilen parayla gi‐
rilmişti.  Borçlanma  zamanla  öyle  bir  arttı  ki  artık  Os‐
manlı ödeme gücünün olup olmadığına dahi bakmıyor‐
du. Bu durum boç verenlerin de  işine geliyordu. Çünkü 
Osmanlı hem yeni bir “gelişmekte olan pazar”  idi hem 
de sanayi devrimlerinin birikimi olan  tasarruflar bir  şe‐
kilde  değerlendiriliyordu.  1875  yılına  gelindiğinde  Os‐
manlı Devleti 200 milyon sterlin tutarındaki dış borcunu 
ödeyememişti. Mart 1876 yılında ise devasa dış borçla‐
rını kendi  takvimine göre ödeyeceğini açıkladı ve buna 
göre düzenlemelere başladı. Ancak bunu beğenmeyen 
dış mihraklar  Osmanlı’ya  gereken  dersi  vermekte  ge‐
cikmediler. 

1878 tarihine gelindiğinde, 13 Haziran – 13 Temmuz ta‐
rihleri  arasında  yapılan  Berlin  Konferansında  Osmanlı 
Devleti, Rus Çarı  I. Nikola’dan  (1853) sonra bu defa da 
Alman Başbakanı Bismark tarafından “Hasta Adam” ola‐
rak  tanımlanmıştır.  Yine  tüm  topraklarının  tamamının 
paylaşımına yönelik çalışmalar da o zaman başlamıştır. 
Osmanlı  “Hasta  Adam”  idi  ve  bu  hastalığın  başlangıç 
mikrobu da “Borç ve Borçlanma” idi. 

Aradan  çok  geçmeden, Osmanlı Devleti,  1881’de,  ala‐
caklılara tuz, tütün, ipek ve balıkhaneler gibi kaynaklar‐
dan sağlanan devlet gelirlerine el koyma yetkisi tanımak 
zorunda kalıyordu. 

İşte bu  işlemlerin denetimi  ile görevlendirilen kuruluşa 
Düyun‐u Umumiye yani “Osmanlı Kamu Borçları  İdare‐
si”  adı  verilmiştir. Görünürde Osmanlı Maliye Bakanlı‐
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ğı’na bağlı olan Düyun‐u Umumiye bağımsız bir kuruluş 
gibi çalışmaktaydı. 

Düyun‐u  Umumiye’nin  yönetici  kadrosu  alacaklı  ülke‐
lerdeki  hissedarlar  tarafından  seçiliyor  ve  onlara  karşı 
sorumlu  bulunuyordu.  1881’de Düyun‐u Umumiye’nin 
300’ü aşkın alacaklısı vardı. 

1911’e gelindiğinde Düyun‐u Umumiye’nin görevli kad‐
rosu  8931  kişiyi  bulmuştu  ki  Osmanlı Maliye  Bakanlı‐
ğı’nda bu kadar memur yoktu. Dahası bu kuruluş, Dev‐
letin siyasal, toplumsal ve  iktisadi hayatında büyük nü‐
fuz  sahibi  olacak  kadar  güçlenmişti.  O  kadar  ki,  artık 
Düyun‐u Umumiye  kefil  olmazsa, Osmanlı  kolay  kolay 
yabancılardan borç alamıyordu. 

Neticede, Osmanlı borçlandırılarak pazarları kontrol al‐
tına alınmıştır.  

Bununla da kalınmamış ve paralel bir süreç olan kadro‐
ların tasfiyesi de gerçekleştirilmiştir. 

1.1.2. Kadroların Tasfiye Edilmesi 

Osmanlı’yı  sadece  sistemleri  çökerterek  yok  etmek 
mümkün değildi. Onun için de aynı zamanda paralel bir 
operasyon  daha  yürütüldü.  Bu  da  kadroların  tasfiye 
edilmesi  operasyonu  idi.  Kadroların  tasfiye  edilmesi 
operasyonu  birçok  şekilde  olabilir.  Bu  süreçte  hemen 
hemen her şeklin kullanıldığına şahit oluyoruz.  

En bariz kadro tasfiyesi, var olan kadroların yerlerinden 
oynatılması,  atılması  ya  da  alakasız  görevlere  tayin 
edilmesi olarak karşımıza çıkıyor.  

1908‐1914 yılları arasında Osmanlı’da 13 tane hükümet 
kurulmuştur. Altı yılda 13 hükümet demek ortalama 5 
ayda bir hükümet değişikliği demektir. Osmanlı Devleti 
gibi bir idarenin tepesindeki bu kargaşa bütün kadroları 
etkilemiştir.  
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Kadro  tasfiyesinin diğer bir  yolu da mevcut  kadroların 
zihniyet olarak tasfiye edilmesidir. Bir insanın tamamen 
ya da kısmen değişmesi, kendi kültürüne ve kendi de‐
ğerlerine yabancılaşması o  insanın  tasfiye edilmesi an‐
lamına gelir.  İşte bu  süreç  içerisinde bilerek  ya da bil‐
meyerek bu tasfiye yöntemleri de kullanılmıştır.  

Batılılaşma, taklitçilik, yabancılaşma ve ahlaksızlık ile bu 
süreç takviye edilmiştir. İdari kadrolar kendi özlerinden 
koparılarak yabancılara hizmet eder hale getirilmiştir. 

Burada  bir  şeye  de  dikkat  etmemiz  gerekiyor.  Bütün 
bunlar  olurken, Osmanlı  uleması  ya  da müslüman  ay‐
dınlar gelişmeleri okuyarak gerekli süratte gereken yo‐
rumları yapamamışlardır. Onların bu eksikliği ya da ata‐
leti çöküşte önemli bir rol oynamıştır. 

1.1.3. Osmanlı’nın Savaşa Sokulması 

Bu  süreç  içerisinde Osmanlı,  idari ve  siyasi problemler 
ile de uğraştırılıyordu. Çöküş sürecinin verdiği bıkkınlık 
halkta pratik zafer arayışlarını hızlandırmıştı. Merkezde 
yenilikçilik, değişim vb. gibi hamasi sloganlar kullanılır‐
ken çevre de merkezden bir bir kopuyordu. Ayrılmalar 
yaşanıyordu. Merkezin ataleti, çevrenin kendi sistemini 
oluşturmasına  ve  takviye  etmesine  sebep  oluyordu. 
Mikromilliyetçilik çevreyi ve hatta merkezi bile etkileye‐
cek şekilde her yanı sarmıştı.  

Aslında Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı başladığı 
zaman tarafsızlığını  ilan etmişti. Balkan savaşlarının ya‐
rası sarılmadan yeni bir savaşa girişmeyi tehlikeli bulan‐
ların  sayısı  çoktu.  İtilaf devletleri de  (İngiltere,  Fransa, 
Rusya) Osmanlı Devletinin savaşamayacak durumda ol‐
duğunu  biliyordu  ve  bu  durum  işlerine  geliyordu.  Al‐
manlar  ise Osmanlı ordusunun donatılması halinde ba‐
şarılı olacağına inanıyordu. İngiliz ve Rus ordularının bir 
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kısmı, Osmanlı  cephelerine  kaydırılırsa Almanlar Avru‐
pa'da daha rahat soluk alacaktı.  

Nitekim  bu  düşünceler  çerçevesinde,  Enver  Paşa'nın 
önderlik  ettiği  bir  grup,  Almanlarla  birlikte  Osmanlı’yı 
savaşa  soktu.  Osmanlı’ya  sığınan  Goeben  (Yavuz)  ve 
Breslau (Midilli) adlı iki fırkateynin, Karadeniz'e açılarak 
Rus  limanlarını  topa  tutmasına  göz  yumuldu.  Bu  olay 
üzerine itilaf devletleri, Osmanlı Devletine savaş ilan et‐
ti.  Böylece  Osmanlı  Devleti,  Almanya  ve  Avusturya‐
Macaristan  İmparatorluğu'nun oluşturduğu  İttifak Dev‐
letleri arasına girmiş oldu. 

Böylelikle,  Birinci  Dünya  Savaşı’nın  sonunda  yirminci 
yüzyılın ilk dönemi de son buldu.  

1.2.  Faşist Diktatörlükler ve Kapitalist Devletler 
Dönemi 

Yeni bir dönemin çözümlemesini yapmadan önce Birinci 
Dünya  Savaşı  sürecinde  yaşanan  bazı  önemli  olaylara 
kısaca değinmekte fayda vardır. Şüphesiz bunlardan en 
önemlisi  Çanakkale  Savaşlarıdır.  Birinci  Dünya  Savaşı 
başında Osmanlı, boğazları kapatıp, bu savaşın sonuna 
kadar açmamıştı. Bu durum, uluslararası  ticari  ilişkileri 
de olumsuz yönde etkilemişti. Nitekim Osmanlı bu kara‐
rıyla, Karadeniz’de;  İngiltere, Rusya, Fransa, Belçika ve 
İtalya’nın toplam 85; Yunanistan, Romanya, Danimarka, 
İsveç  ve Hollanda’nın  toplam 27; Almanya, Avusturya‐
Macaristan’ın  toplam  17  olmak  üzere,  genel  toplamı 
129’u ve toplam tonajı 350.000’i bulan ticaret gemisini 
mahzur bırakmıştır.  

Saldırganlar (İtilaf Devletleri) eğer boğazları geçebilseydi‐
ler belki de dünyada Anadolu merkezli yeni bir ekonomi 
politik denge kuracaklardı. Aynı  şekilde Tuna yolunu da 
yeniden  trafiğe açarak Karadeniz’deki 120 parça  ticaret 
gemisinden yararlanma olanağı elde edeceklerdi. 
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Çanakkale  Zaferi,  yalnız  Rusya,  İngiltere  ve  Fransa’nın 
değil,  bunların  aynı  zamanda  diğer  Batılı  devletlerle 
olan karşılıklı  ticari ve ekonomik  ilişkilerini de olumsuz 
yönde etkilemiştir. Ne  İngiltere, Fransa ve müttefikleri 
Rusya’ya  ihtiyacı olan silah ve cephaneyi ulaştırabilmiş, 
ne de Rusya Batılıların ihtiyacı olan buğdayını Akdeniz’e 
aktarabilmişti. Bu durumda mahsur kalan Çarlık Rusyası 
içerden çökerek, Bolşevikliğe fırsat doğmuştur. 

Çanakkale  Zaferi’nin daha  ilginç  ve  anlamlı bir  sonucu 
da, doğunun büyük bir  imparatorluğunu oluşturan Çar‐
lık  Rusyası’nın  yıkılmasının  yanısıra,  üzerinde  güneş 
batmayan  imparatorluk  olan  Büyük  Britanya 
Imparatorluğu’nun da ilk ciddi yarayı almış olmasıdır. 

Birleşik Filo’nun ağır yenilgiye uğrayıp Boğaz’ı geçeme‐
yişi, İngiltere ve Fransa’nın, siyasi ve askeri prestijini bir 
hayli sarsmıştır. Özellikle İngiltere’nin denizlerdeki tartı‐
şılmaz üstünlüğü imajı ortadan kalkmıştır. Bu durum, bu 
devletlerin  sömürgelerinde  bağımsızlık  ve  özgürlük 
akımlarının doğuşuna ve dolayısıyla dünya siyasi harita‐
sını değiştiren birçok gelişmelere yol açmıştır. 

Çanakkale  Savaşları  sürecinde  ortaya  çıkan  bir  başka 
önemli husus da Orta Doğu’da bugünkü İsrail Devleti’nin 
kurulmasında etken bir  rol oynayan gelişmelerdir. Nite‐
kim  Siyonist  liderlerinden  Vladimir  Eugeueniç,  Gelibo‐
lu’daki “Gönüllü Yahudi Birliğinin Hikâyesi” adlı eserinde, 
konuyu  açıkça  şöyle  dile  getirmektedir  “Gelibolu’ya 
yolladığımz  600  kadar  gönüllü  Yahudi  askerlerinin  Os‐
manlı’ya karşı gösterdiği üstün çaba ve başarı, davamızın 
dünyaya  tanıtılması ve dikkate alınması bakımından çok 
yararlı olmuştur.” Gerçekten Birinci Dünya Savaşı henüz 
sona ermemişken, Lord Arthur Balfour, 2 Kasım 1917 ta‐
rihinde uluslararası Siyonist hereketin  liderlerinden olan 
Lord Rothschild'e bir mektup göndererek, Filistin toprak‐
larında  bir  Yahudi  devleti  kurulması  konusunda  İngiliz 
Hükümetinin destek vereceğini bildirmiştir.  
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Balfour Bildirisi,  Lloyd George'un başbakanlığındaki  İn‐
giliz  savaş  kabinesinde  Dışişleri  Bakanı  olan  Arthur 
Balfour'un girişimiyle başlatılan ve sonuçta Filistin  top‐
raklarında  bir  Yahudi  devletinin  kurulmasıyla  sonuçla‐
nan girişimdir.  
Bu mektup  ve  bunun  ardından  gelişecek  olan  olaylar, 
dünya siyonistlerinin desteğinin İtilaf Devletleri yönüne 
çekilmesinde önemli rol oynamıştır. Ayrıca ABD tarafın‐
dan  da desteklenmişir. Amerika, Orta Doğu'da  bir  Ya‐
hudi devletinin bulunmasının, Orta Doğu politikaları için 
sağlam bir dayanak oluşturacağını düşünmüştür. 
Çanakkale  Zaferinin,  ticari  ve  ekonomik  etkilerinin 
yanısıra, toplumsal açıdan da etkileri görülmüştür. Mil‐
letimiz  Çanakkale  deniz  ve  kara  savaşlarında  yaklaşık 
250.000  insanı  şehit vermiştir. Milletimiz binlerce oku‐
muş ve aydınını bu savaşta kaybetmiştir. Kesin olmayan 
tahmini  rakamlara  göre,  100.000’den  fazla  öğretmen, 
mülkiyeli,  tıbbiyeli kısacası yetişmiş okur‐yazarın yitiril‐
diği  sanılmaktadır. Böylece o  günün  koşullarında ülke‐
nin  beyin  takımını  oluşturan  küçümsenemeyecek  bir 
sayıya ulaşan bu kayıpların olumsuz etkileri, savaş sıra‐
sında olduğu kadar, bu savaşı izleyen İstiklal Savaşı’nda 
da fazlasıyla hissedilmiştir.  
Osmanlı Devletinin yıkılması ile birlikte diğer imparator‐
luklardaki siyasi yapılar da bir bir değişmeye başlamış‐
tır. İmparatorlukların yıkılması ile oluşan siyasi boşluklar 
faşist diktatörlükler veya kapitalist zihniyetler ile doldu‐
rulmuştur.  
Çarlık Rusya’sı yıkılıp yerine Bolşevikler  iktidara gelmiş‐
lerdir. Stalin acımasız bir şekilde komünizmi yerleştimek 
için her türlü faaliyeti yapmıştır. 
Aynı  şekilde  zamanla diğer  imparatorluklar da  yıkılmış 
ve  yerlerine  faşist  diktatörler  gelmiştir.  İtalya’da 
Mussolini, Almanya’da Hitler ve İspanya’da Franko bun‐
lara örnek gösterilebilir. 
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Birinci  Dünya  Savaşı  sonrasında  Amerika,  İngiltere  ve 
Almanya’da çok büyük değişimler ve dünya ekonomisini 
de etkileyen çok büyük olaylar yaşanmıştır.  

Savaşa kadar dünyada hegemonik güç sayılan İngiltere, 
kanayan bir ülke durumuna geldi. Savaş sonrası İngilte‐
re,  ekonomisini  düzeltmek  için  Amerika’dan  çok mik‐
tarda borç almıştır. Bu borçlarla altın standardına dayalı 
olarak yeniden yapılandırılan İngiliz Pound’u epey değer 
kazanmıştır.  Pound’un  geçerli para olarak  kabul  edile‐
bilmesi için İngiltere Amerika’ya bol miktarda altın veri‐
yordu. Ancak Pound’un değer kazanması  İngiliz  ihraca‐
tının azalmasına sebep olmuştur. Daha az  ihracat daha 
fazla  altının  dışa  akımına  bu  da  yeniden  borçlanmaya 
neden oldu. İngiltere bir kısır döngüye girmişti.  

O  yıllarda  Almanya  ise  Amerika’nın  savaş  sonrasında 
geri  istediği  tazminat  sorunuyla meşguldü.  Ekonomisi 
durma  noktasına  gelen  Almanya,  tazminat  sorununa 
çözüm  olarak  para  basmayı  denedi.  Ancak  bu  para 
Amerika  tarafından  kabul  edilmediği  gibi  Almanya’da 
hiperenflasyona  sebep  oldu.  Enflasyon  oranları  yüzde 
trilyonlar düzeyine kadar çıktı. Daha sonra tazminat so‐
runu 1924 yılında Amerika’nın önerdiği bir plan  ile çö‐
zülmeye çalışıldı. Bu planda Amerika Almanya’ya yeni‐
den  yapılanması  için  kredi  verecek;  yapılanmasını  ta‐
mamlayan  Almanya  daha  sonra  tazminatını  geri  öde‐
yecekti. 

Amerika, Birinci Dünya Savaşı sırasında ve hemen son‐
rasında  yapmış olduğu  ihracat  ile hem  sanayisini hem 
de devletini güçlendirmişti. 1920’li yıllarda tam bir istik‐
rar devresi yaşıyordu. Elde ettiği ihracat fazlası ile dün‐
yanın net kreditörü konumuna geldi. Bu esnada ülkede 
otomobil, yapı, elektrik gibi yeni sanayiler de gelişmeye 
başladı. Yeni gelişen sanayilere talebin fazla olması bor‐
sanın spekülatif olmasına da sebep oluyordu. 
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1920’lerde  borsa  dışındaki  ekonomik  göstergeler  ol‐
dukça iyi durumdaydı. Üretim ve istihdam oranı yüksek‐
ti. Ücretler çok  fazla yükselmiyordu ve  fiyatlar  istikrar‐
lıydı. Halkın büyük çoğunluğu hiç olmadığı kadar  rahat 
ve varlıklıydı. Ancak o yıllarda Amerikalılarda,  çalışma‐
dan para kazanma ve kısa yoldan zengin olma isteği de 
hakimdi.  İnsanların bu ruh hali spekülasyonlar  ile birle‐
şince ülkeyi Büyük Bunalım’a sürükleyen süreç başlamış 
oldu.  İnsanların bu  ruh hallerinin ve spekülasyonun ne 
derece yaygın olduğunun kanıtı, 1926 yılında Florida’da 
meydana  gelen  gayrimenkul  patlamasıydı.  Florida’da 
gayrimenkulün  çok  para  yapacağına  inanarak  yatırım 
yapan binlerce  insan,  gayrimenkul  fiyatlarının da hızla 
artmasına  sebep  oldular.  Ancak,  yüzlerce  insanın  ölü‐
müne ve binlerce evin hasar görmesine sebep olan tro‐
pik bir kasırga ile büyük bir spekülasyon balonu patlayı‐
verdi.  Onbinlerce  insan  çok  yüksek  fiyatlarla  aldıkları 
gayrimenkullerini değerinin çok altına bile satamadılar. 

Spekülatif  havanın  yanı  sıra,  esasen,  sanayi  ve  ticaret 
altyapısında  da  ciddi  yapısal  sorunlar  oluştu.  Sanayi 
devrimi  sırasında Amerika’da  irili  ufaklı  pek  çok  şirket 
vardı.  I.  Dünya  Savaşı’nın  getirdiği  koşullar  karşısında 
küçük şirketler birleşmek zorunda kalmış ve savaş son‐
rasında tekeller oluşturmuşlardı. Öyle ki 1929 yılına ge‐
lindiğinde Amerikan ekonomisinin yüzde 50’si üzerinde 
söz sahibi olan holding sayısı 200 kadardı. Bu da tek bir 
holdingin  bile  iflasının  ekonomiyi  sarsmaya  yeteceğini 
gösteriyordu. 

Yine bu devirde, bankalar kötü yapılanmışlardı. Banka‐
ların sermaye esaslarını, rezerv ve kredi oranlarını belir‐
leyen  yasalar  yoktu. Örneğin  şirketlerin mali  tabloları‐
nın güvenilirliğini sağlayan yasalar yoktu. Bu yüzden ya‐
tırımcı, hissesini aldığı  firma hakkında yeterince bilgiye 
sahip olamıyordu. 
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Büyük Bunalım’ın bir başka sebebi, Başkan Hoover yöne‐
timinin ekonomi alanındaki anlayışıydı. Hoover Yönetimi 
1920’lerde hüküm süren liberal ekonomi anlayışına göre 
ekonomiye devlet müdahalesini uygun görmüyordu. An‐
cak, 1929 Krizine müdahale etmemenin toplumsal mali‐
yeti çok daha büyük olmuştu. Başkan müdahaleye karar 
verdiğinde  ise hem  çok geç kalınmış hem de müdahale 
başarılı olmamıştı. Örneğin devlet bütçesini dengelemek 
için  devlet  harcamalarını  kısması  ve  vergileri  arttırması 
işsizliğe  sebep olmuştu. Bu da  insanların  satın alma gü‐
cünü azalttı ve fiyatların düşmesine neden oldu.  

Dünyayı 1929 Büyük Bunalım’ına  sürükleyen bir başka 
husus da şudur. Birinci Dünya Savaşı sonrası net kredi‐
tör  olan  Amerika,  Almanya  ve  İngiltere’den  istediği 
tazminatların  altın  olarak  ödenmesini  talep  ediyordu. 
Ancak  yeryüzündeki  altın  stoğu  yetersizdi  ve  varolan 
stoğu  da  zaten Amerika  kontrol  ediyordu. Bu  sebeple 
de bahsedilen tazminatların ve kredilerin mal ve hizmet 
olarak  ödenmesi  denendi  ancak  bu  da  Amerika’nın 
kendi mal ve hizmet sektörünü vurdu. Son çare olarak 
gümrük duvarları koyma yoluna gidildi ancak bu da yal‐
nızca dış  ticareti küçülttü. Sonuçta Amerika hesapsızca 
vermiş olduğu kredileri geri alamadı. 

Bu  arada  Amerikan  Hükümeti,  altın  standardına  bağlı 
kalmakta  ısrar  ederek  para  basmayı  reddetti.  Sıkı  bir 
para  politikası  izledi  ve  piyasada  para  bulunmayınca 
ekonomik faaliyetler durdu, reel sektör küçüldü. Bu da 
daha  fazla  işsizlik,  daha  az  gelir  ve  daha  büyük  sıkıntı 
demekti. 

3 Ekim 1929  tarihine gelindiğinde, yukarıda sayılan se‐
bepler doğrultusunda borsanın ilerlemesi durmuş hatta 
birkaç  büyük  holdingin  hisse  senetleri  düşmüştü.  Bu 
düşüş 21 Ekim günü yabancı yatırımcıların kâğıtlarını el‐
lerinden  çıkarmalarıyla  hızlandı  ve  “Kara  Perşembe” 
olarak anılan 24 Ekim 1929 Perşembe günü borsa dibe 
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vurdu.  1929  yılının  fiyatlarıyla  4,2 milyar  dolar  (bugü‐
nün  fiyatlarıyla  yaklaşık  53 milyar  dolar)  yok  oldu.  29 
Ekim 1929 gününün fiyatlarına bakıldığında bir yıl önce‐
sinin  kârının  bile  sıfırlandığı  görülür.  21‐29  Ekim  1929 
tarihleri arasındaki fark Dow Jones sanayi ortalamasının 
328’den 230’a düştüğünü gösterir. Bu süreçte 4000 ka‐
dar  banka  batmış,  binlerce  insanın mal  varlığı  yok  ol‐
muştur.  Bu  insanlar  açlığa  sürüklendi  ve  bahçelerinde 
sebze  ve meyve  yetiştirip  satarak  yaşamaya  çalıştılar. 
Piyasadaki para bir  anda  yok olduğu  için  insanlar  ihti‐
yaçlarını karşılamada  takas yoluna giderek bir nevi de‐
ğiş‐tokuş  ekonomisine  geri  döndüler.  İnsanlar  maddi 
varlıklarıyla beraber sosyal konumlarını ve ruh sağlıkla‐
rını da kaybettiler. Bunalımın etkileri İkinci Dünya Sava‐
şı’na kadar yaklaşık 10 yıllık bir periyodda devam etti. 

Amerikan halkı bu büyük çöküşün faturasını Hoover yö‐
netimine  çıkardı.  Bir  sonraki  seçimde,  adını  verdiği 
programla  ekonomik  sistemde  köklü  değişiklikler 
vaadeden Roosevelt seçildi.  

Büyük Bunalım’ı yenerek tam istihdama ulaşan ilk sana‐
yi ülkesi, Almanya'dır. Almanya, orijinal finansman yön‐
temleriyle  iç piyasayı canlandırmayı başarmıştır. Ancak 
dünya pazarları Almanya'nın  ihracatına açık değildi. Al‐
man fabrikalarına sürüm alanları temin etmek ve ham‐
madde bulmak  gerekiyordu. Güney Amerika, Orta Av‐
rupa, Balkanlar ve Türkiye serbest dövizle mal almakta 
ve  satmakta  güçlük  çekiyorlardı.  Almanya,  direkt  ser‐
best döviz transferi olmaksızın malın malla mübadelesi‐
ni  gerçekleştirmek  imkanını  sağlayan  bir  counter‐
trading modelini  benimsedi  ve  serbest  döviz  piyasala‐
rında  ihracat  mallarına  uygun  fiyatla  alıcı  bulamayan 
memleketlerin  müşterisi  durumuna  geçti.  Tarım  eko‐
nomilerinin  ihracat mallarını  yüksek  bedelle  satın  aldı 
ve  onlara  kendi  sanayi  ürünlerini  sattı.  Planlama  ve 
benzeri  yöntemlere  başvuran  ABD  ile  Fransa  gibi  de‐
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mokrasiler  ılımlı  çözümlere  yönelirken, Almanya'da  iş‐
sizler Nazi totalitarizminin çılgınlıklarına kapıldılar. Böy‐
lece  bunalım,  İkinci  Dünya  Savaşı'na  giden  süreci  hız‐
landırdı. 

Birinci  Dünya  Savaşı’ndan  galip  çıkan  devletler  ise, 
Osmalı’nın yıkılması  ile çok büyük hammadde yatakları 
ve pazarlarını kendi kontrollerine geçirmişlerdi. Anado‐
lu dışı Osmanlı topraklarında bir sömürge dönemi baş‐
lamıştı. Zaten iki tane ardışık sanayi devrimi ile çok bü‐
yük mesafe alan emperyalist devletler, bunalımdan çı‐
kış  yolunu  sömürgelerindeki  hammaddeleri  kullanmak 
ve pazarları değerlendirmek olarak görüyorlardı.  

Bu yarışta kendilerine  lazım olan en stratejik  iki avantaj‐
dan biri pazarlar diğeri de hammadde ve enerji yatakları 
idi. Neticede bunları paylaşma ya da ele geçirme kaygısı 
ülkeleri hızla İkinci Dünya Savaşı’na sürüklemiştir.  

Hitler 1933 yılında  iktidara gelince önce Alman ekono‐
misinin  düzenlemesini  hedef  almıştır.  Çünkü  gerek Bi‐
rinci  Dünya  Savaşı’ndan  yenik  çıkmasının,  gerekse  de 
1930  yılındaki  genel  ekonomik  buhranın  sonucunda 
Alman ekonomisi ciddi sıkıntılar içindeydi. Yaşanan yük‐
sek  enflasyon,  aşırı boyutlara  varan  işsizlik  ve bunlara 
bağlı  olarak  sanayideki  üretim‐hammadde  düşüklüğü, 
Hitler’in  izlediği  ekonomi  politikalarıyla  kısa  sürede 
kontrol altına alınmıştır. 

Hitler, ekonominin düzene sokulmasının ardından stra‐
tejisinin ilk adımında, Alman kara, deniz ve hava kuvvet‐
lerinin,  Versay  Anlaşmasıyla  getirilen  sınırlamalardan 
kurtulmasını  hedeflemiştir. Bunu da  sağladıktan  sonra 
ardından gelen stratejik ve gerginlik dolu adım, Alman‐
ca  konuşan  nüfusun  yaşamakta  olduğu  bölgelerin,  Al‐
man  topraklarına  katılmasıdır.  Bu  stratejik  evrenin 
adımları, 12 Mart 1938’de, Avusturya’nın  ilhak edilme‐
siyle  başlamıştır.  Ardından  ikinci  adım  Çekoslovakya 
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toprakları  içindeki  Sudet bölgesidir. Hitler’in baskısıyla 
29  Eylül  1938  günü  imzalanan  Münih  Anlaşmasıyla 
Sudet bölgesi Almanya’ya verilmiştir. Konferans, Alman, 
İtalyan,  İngiliz  ve  Fransız  başbakanlarının  katıldığı,  Çe‐
koslovakya’nın temsilci bulundurmadığı bir anlaşmadır. 
Anlaşmanın  hayata  geçirilmesi  konusunda  Hitler,  hiç 
zaman  kaybetmemiştir. Anlaşma, 1 Ekim 1938'de yine 
silah  kullanılmaksızın,  uluslararası  anlaşmalara  dayanı‐
larak,  nüfusunun  yüzde  elliden  fazlasını  Almanların 
oluşturduğu Sudet bölgesinin Almanlarca  işgal edilme‐
sine dayanmıştır. 15 Mart 1939'da Çekoslovakya’nın ka‐
lanını da topraklarına eklemeleri konusu ise anlaşmada 
yer almıştır. 

Bu olaylara  kadar Hitler,  stratejisinin uygun  adımlarını 
atarken,  silahlar kullanılmamıştır. Ancak geriye  tek  so‐
runlu  bölge  kalmıştır.  O  da  Danzig  bölgesidir.  Versay 
Anlaşmasıyla Polonya'ya verilen Danzig bölgesi, o sırada 
Alman yönetiminde olan Doğu Prusya  ile Almanya ara‐
sındaki kara bağlantısını kestiğinden, Alman Hükümeti, 
Polonya Hükümetinden, Doğu Prusya'yla arada bir kara 
bağlantısı oluşturulması yönünde bir teklifi görüşmesini 
istemiş ve böylece Danzig Sorunu ortaya çıkmıştır. 

3 Mayıs 1939'da Sovyet Dışişleri Komiseri olan Litvinov 
görevden alınarak yerine Vyaçeslav Mihayloviç Molotov 
atanmıştır. Bu atama Sovyet dış politikasında keskin bir 
dönüşe işaret eder. Litvinov döneminde Sovyetler Birli‐
ği, Alman yayılmacılığına karşı İngiltere ve Fransa ile bir 
protokol oluşturmak  için girişimlerde bulunmuş, ne var 
ki her seferinde reddedilmişti. Molotov döneminde  ise 
Sovyetler  Birliği,  Alman  hükümeti  ile  bir  saldırmazlık 
paktı için çalışmıştır. Uzun diplomatik görüşmeler sonu‐
cunda  24  Ağustos  1939  günü  Sovyetler  Birliği  ile  Al‐
manya arasında bir saldırmazlık paktı imzalanması kara‐
ra bağlanmıştır. 
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Özetle, bütün dünya bir savaşa sürüklenirken başat ül‐
kelerin stratejileri ve konumları şöyleydi; 

• Almanya: Öncelikle Orta Avrupa, ardından Doğu ve 
Batı Avr upa'yı Almanya  topraklarına  katmak  ama‐
cındaydı.  İkincil planı  ise Asya'da özellikle Rusya ve 
Yakın Doğu'daki stratejik noktaları ele geçirmekti.  

Birinci Dünya  Savaşı  sonunda  Almanya'nın Uzak Doğu 
sömürgeleri Japonya'ya verilmişti. Üstelik Çin'in bir bö‐
lümü  de  Japon  hâkimiyetindeydi.  Ancak  bu  kadar  sö‐
mürge bile hızla sanayileşen ve büyüyen  Japon ekono‐
misini  doyuramıyordu.  Ekonomik  çıkarlar  için  ABD  ile 
yakınlaşan  Japonya,  savaşın patlak  vermesi  ile Alman‐
ya'ya  yakınlaşmıştır.  Japonya  Pearl  Harbor  saldırısı  ile 
kesin olarak savaşa girmiştir.  

Savaşın başında tarafsız kalan ABD, sonraları Fransa ve İn‐
giltere'ye silah yardımı yapmıştır. ABD'nin Pearl Harbor'da 
saldırıya  uğramasından  sonra  savaşa  girmesi  ile  savaşın 
seyri  değişmiş,  Almanya  genişleme  politikası  yerine  var 
olan sınırlarını koruma politikasını uygulamıştır.  

• SSCB:  Birinci  Dünya  Savaşı'ndan  sonra  Batı  yerine 
Orta  Asya'ya  yönelik  politikalar  izlemiştir.  Zengin 
petrol rezervleri sayesinde savaşta lojistik ve tekno‐
loji alanlarında en güçlü devletlerden biri olmuştur. 
Almanya  ile  saldırmazlık  anlaşması  yapmasına  rağ‐
men Alman istilasına uğramıştır.  

• İngiltere: Hitler tarafından Avrupa'daki tek rakip ola‐
rak görülen  İngiltere, Almanya'nın, Avrupa'nın tama‐
mına  yayılmasını  önlemiştir.  ABD  tarafından  sürekli 
mühimmatla  desteklenen  İngiltere,  ABD'nin  savaşa 
girmesine kadar özellikle Kraliyet Hava Kuvvetleri  ile 
ön plana çıkmış, Orta Avrupa'da kesin bir hava haki‐
miyeti sağlamıştır. ABD'nin savaşa girmesiyle birlikte 
kara kuvvetleriyle ön plana çıkan İngiltere, İkinci Dün‐
ya Savaşının en büyük aktörü olmuştur.  
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• İtalya: Birinci Dünya Savaşı'ndan istediğini alamayan 
İtalya dar bir sömürge alanıyla sanayisini beslemeye 
çalışıyordu.  Ayrıca  Birinci  Dünya  Savaşı'nda  itilaf 
devletleri  ile  görüş  ayrılığına  düşen  İtalya, 
Mussolini'nin  faşist politikaları  sebebiyle Avrupa'da 
sorun  teşkil ediyordu.  İtalya'nın eski Roma  İmpara‐
torluğu  gibi  güçlü  bir  devlet  olmasını  isteyen 
Mussolini, Almanya  ile  yakınlaşarak Mihver devlet‐
ler bloğunda savaşa girmiştir. İtalya; Kuzey Afrika ve 
Balkanlar'da ilerlerken Türkiye'yi tehdit etmiştir. 

1.2.1. Anadolu Merkezli Gelişmeler Ve Türkiye 
Cumhuriyeti 

Osmanlı, dahil olmak zorunda kaldığı Birinci Dünya Sa‐
vaşından, müttefikleri yenildiği için yenik olarak çıktı ve 
neticede de  toprakları paylaşılarak dağıldı.  Savaşın  so‐
nunda,  Osmanlı’nın  önüne  idam  fermanı  gibi  bir  yok 
oluş tezkeresi konuldu. Bu tezkere Sevr Anlaşması’ydı. 

Osmanlı  yönetimi  bu  işin  sonunun  nereye  varacağını 
bildiği  için Anadolu’da bir direniş hareketi başlatılması 
kararına vardı. Bu çerçevede Sultan Vahdettin, Mustafa 
Kemal  Paşa  ile  görüşerek  O’nu  olağanüstü  yetkili  bir 
müfettiş olarak Anadolu’ya gönderdi. Devletin kurtarıl‐
ması konusunda da teşvik etti. Akabinde değişik vesile‐
lerle gizliden gizliye  İstanbul’dan Anadolu’ya  intikal de 
başlamıştı. 

Anadolu’daki direniş hareketi, Mustafa Kemal Paşa’nın 
liderliğinde  bir  Kuvayi  Milliye  hareketine  dönüşerek, 
Osmanlı’nın küllerinden yeni bir devlet kurulmasına ve‐
sile  oldu.  Dolayısıyla  Türkiye  Cumhuriyeti’nin  temeli 
Milli Mücadele’ye  onun  da  fikri  temelleri  İstanbul’da 
yapılan  görüşmelere  ve  şuurlu  Osmanlı  idaresine  
dayanır.  
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Milli Mücadele  neticesinde,  yeni  bir  devlet  kurulmuş 
ancak millet de harap ve bitap düşmüştü. Çünkü Cum‐
huriyetin kuruluşuna kadar son 15 sene boyunca sürekli 
savaş etmişti. 

Bu  savaşların  neticesinde  yeni  devlet  kurulurken  eko‐
nomi  sahasında da birçok  entrika  ile  karşı  karşıya  kal‐
mıştı. Bunları, Atatürk Araştırma Merkezi’nin İstiklal Sa‐
vaşı ve Lozan adlı eserinde  İsmet  İnönü; “Lozan Anlaş‐
ması  esnasında  edindiğim  başlıca  tecrübe,  Lord 
Curzon’un bana  verdiği  şu derstir;  ‘... Memnun değiliz 
Lozan Anlaşmasının müzakeresinden. Hiçbir  dediğimizi 
yaptıramadık. Reddettiklerinizin hepsini cebimize atıyo‐
ruz. Harap bir memleket alıyorsunuz, bunu kalkındırmak 
için mutlaka paraya ihtiyacınız var. Bu parayı almak için 
gelip  diz  çökeceksiniz.  O  zaman,  cebime  attıklarımın 
hepsini  çıkaracağım  size...  Hepsini  vereceğim  size...’” 
diyerek ifade etmiştir. 

Diğer yandan, Osmanlı Devleti’nden ekonomik olarak if‐
las etmiş bir yapı devralan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
ilk  yıllarında  uyguladığı  ekonomik  devrimlerle,  siyasal 
bağımsızlığının ardından ekonomik bağımsızlığını da ka‐
zanma yolunda önemli adımlar atmıştır.  

Savaşların  finansmanında  iç  kaynaklar  yetersiz  kalmış 
ve  yüksek  miktarda  borçlanmaya  gidilmişti.  Ülkenin 
ekonomisi, insan gücü, sanayi, tarım, dış borçlar, ulaşım 
ve milli üretim gibi her açıdan perişan bir durumda  idi. 
Onlarca  yıldır  süren  savaşlar  sonrası,  birçok  işyeri  ka‐
panmış, üretken erkek nüfusu azalmış,  çocuk ve yetiş‐
kin ölümlerinde artışlar olmuş, aileler parçalanmış, göç‐
ler nedeniyle  işsizlik had safhaya varmıştı. Mevcut kay‐
naklar önemli ölçüde ordunun emrine verilmiş ve savaş‐
lar sonucunda bu kaynaklar da tükenmişti. Birinci Dün‐
ya Savaşı sonlarında Anadolu’da sanayi adına sadece iki 
tane askeri amaçlı fabrika ve 282 adet küçük çaplı atöl‐
ye bulunmakta idi.  
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Ülkenin  olumsuz  ekonomik  ortamı  nedeni  ile  daha 
Cumhuriyet  ilan  edilmeden  yeni  hükümetin  ekonomi 
programını belirlemek için 17 Şubat ‐ 4 Mart 1923 tarih‐
leri  arasında  İzmir’de  İktisat  Kongresi’ni  tertip  eden 
Mustafa Kemal, açılış nutkunda “memleketin ihtiyacına 
mutabık esaslı program üzerinde bütün milletin mütte‐
hit ve hemahenk [olması gerekir] yeni devletimizin, yeni 
hükümetimizin, bütün esasları bütün programları eko‐
nomi programından  çıkmalıdır” ve  “Hayat demek eko‐
nomi demektir. Çünkü millet yoksul kaldıkça hiç birşey 
yapamaz.  İlk önce  zengin olmalıdır. Çünkü herşeyi  ya‐
pan paradır. Öncelikle ekonomiye önem vermek  lazım‐
dır. Ekonomide faydalı olabilmek için ise teoriler ve kav‐
ramlar ile vakit geçirecek zamanımız kalmamıştır" diye‐
rek, ekonomik atılımlara başlama işaretini vermiştir.  

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından dünyada yeni denge‐
lerin oluşmaya başladığı bir ortamda toplanan  İzmir  İk‐
tisat Kongresi, daha çok içerideki dengeleri kurmaya ve 
ülkenin  iktisadi alt  yapısını oluşturmaya  yönelik olarak 
düzenlenmiştir.  Nitekim  Lozan  Antlaşmasının  iktisadi 
hükümleri  de  yeni  Cumhuriyet’i  bağlayıcı  hükümler 
içermekteydi. Lozan Antlaşmasının eki olan ticaret söz‐
leşmesi, dışa açık politikaların benimsenmesini istemek‐
teydi.  Osmanlı,  gümrük  tarifelerinin  bir müddet  daha 
yürürlükte kalmasını ve yeni yasaklar getirilmemesini is‐
temekteydi. Bu nedenle, 1929 yılına kadar gümrük tari‐
felerinde artışlar yapılamamıştır. Ayrıca, yeni hükümet, 
Osmanlı Devleti’nden "Düyun‐u Umumiye"yi devralmak 
zorunda kalmıştır. 1928’de Türkiye Cumhuriyeti  ile Dü‐
yun‐u Umumiye alacaklıları arasında bir sözleşme imza‐
lanmıştır.  

Ülkenin  ekonomik olarak  kalkınabilmesi  için  sanayileş‐
mek bir zorunluluktu. 1927 yılında sanayi kuruluşlarının 
teşviki  ve  korunması  amacı  ile  Teşvik‐i  Sanayi  Kanunu 
çıkarılmıştır.  Bu  kanunda  sanayi  sınıflara  ayrılmıştı  ve 
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her sınıfın, taşıdığı önem derecesinde kanunun getirdiği 
muafiyetlerden  faydalanması  öngörülüyordu.  Bu  ka‐
nunla yerli sanayi sektörüne ucuz devlet arazisi tahsisi, 
çeşitli vergi muafiyetleri, taşıma ve ulaştırma indirimleri 
gibi  teşvikler  ve muafiyetler  getirilmişti.  Sermaye  biri‐
kimine de devlet desteği veriliyordu. Milli ekonomi an‐
layışı ile milli tüccar ve milli sanayici oluşturulmaya çalı‐
şılmıştır.  Yerli  sanayiinin  korunması  için, 1929  yılından 
itibaren,  ulusal  sanayinin  dışarıdan  gelenlerin  rekabet 
güçlerine karşı korunması  için yüksek gümrük tarifeleri 
uygulanmaya başlanmıştır.  

29 Ekim 1929’da ABD’de yaşanan ekonomik kriz sonra‐
sında başlayan dünya ekonomik bunalımı  tüm dünyayı 
iktisadi açıdan büyük bir çıkmaza sokmuş ve bu bunalım 
ülkemizi de derinden etkilemiştir. 1929 Büyük Bunalım’ı 
sonrasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, dev‐
letçi, müdahaleci ve korumacı politikalar uygulanmaya 
başlanmıştır. 1923‐1929 yılları arasında özel sektör giri‐
şimlerini  teşvik  eden  politikaların  ülke  kalkınmasında 
yetersiz  kaldığını düşünen  iktidar partisi CHP, 1931 yı‐
lında programına devletçiliği  almıştır. 1930  sonrasında 
Devlet, kapalı bir ekonomik politika izlemeye ve devlet‐
çiliğe  yönelmeye  başlamıştır.  Bu  nedenle,  Türkiye’nin 
ekonomi  tarihinde  1930’lu  yıllar  ‘Devletçilik’  dönemi 
olarak geçmektedir. Devletçiliğe geçişin 1930 yılına ka‐
dar tam olarak gerçekleşmemesinin en önemli nedenle‐
ri;  Lozan  Antlaşmasının  bazı  hükümleri,  yeteri  kadar 
sermayenin henüz birikmemiş olması ve devlet kadrola‐
rının henuz yetiştirilememiş olmasıdır.  

Türkiye 1933' de dış ödemelerde kliring ve takas siste‐
mini benimsemiştir. Bilindiği gibi, kliring sistemi “malını 
alanın, malını alma”  ilkesine dayanır. Bu sistemde  itha‐
lat ihracata bağlandığından, ihracat teşvik edilmiş olur. 

1933 yılında hazırlanan ve 17 Nisan 1934’de kabul edi‐
lerek  uygulanmaya  başlanan  Birinci  Beş  Yıllık  Sanayi 



  Geçmişin Muhasebesi   

 

43

Planı  ile devlet,  iktisadi hayata doğrudan doğruya gire‐
rek işletmeciliğe başlamış ve ülke genelinde planlı sana‐
yileşmeye geçilmiştir. Bu dönemde, Devlet, kalkınmada 
aktif  rol  oynamak  için  sanayide  öncülük  etmek  üzere 
planlar  hazırlamıştır.  Birinci  Beş  Yıllık  Sanayi  Planı  dö‐
neminde toprak reformu yapılarak tarım teşvik edilmiş 
ve  hammaddesi  yurtiçinde  bulunan  malları  işleyecek 
sanayi kuruluşları ile devletçe finanse edilmesi mümkün 
olan kuruluşların kurulmasına öncelik verilmiştir.  

Kurtuluş  Savaşı  sonrası Türkiye,  tüm  kaynakları  tüken‐
miş, sanayisi olmayan, tarım alanında çok geri, mevcut 
işletmelerinin  çoğu  yabancıların  elinde  olan  ve  birçok 
temel ihtiyaç maddesinde dışarıya bağımlı yoksul bir ül‐
ke  görünümündeydi.  1938  yılına  gelindiğinde  ise  pek 
çok alanda yeni fabrikaların açıldığı, ulaştırma alanında 
ciddi  atılımların  yapıldığı,  tarımda  modern  teknik  ve 
araçların kullanımına başlandığı ve sanayileşme yolunda 
ilerleyen modern  bir  ülke  durumuna  gelmiştir. Ayrıca, 
Cumhuriyetin  ilk yıllarında devletin  temel kurumlarının 
ve  kuruluşlarının  yapılanması  tamamlanarak  pek  çoğu 
faaliyetine başlamıştır.  

Diğer yandan siyasi gelişmelere baktığımızda, ekonomik 
açıdan yapılanlarla paralellik göstermemektedir.  

Türkiye  Cumhuriyeti’nin  ilanından  sonra,  Cumhuriyet 
Halk  Partisi  kuruldu.  Türkiyemiz  uzun  yıllar,  tek  parti 
olan  Cumhuriyet  Halk  Partisi  iktidarı  ile  yönetildi.  Bu 
dönem  bir  diktatorya  olarak  anılmasa  da  bir  oligarşik 
yönetim  idi.  Bu  dönemi  bir  demokratik  dönem  olarak 
adlandırmamız zordur. Tek adam tarafından belirlenmiş 
milletvekili  listeleri  “seçimler”de  halka  onaylattırılıyor‐
du. Tıpkı eski Sovyet  rejiminde olduğu gibi, demokrasi 
bir siyasi gösteriden başka bir  şey değildi. Nitekim çok 
partili hayata geçilince, Cumhuriyet tarihinin ilk serbest 
seçimlerinde CHP hezimete uğramış  ve ondan  sonraki 
seçimlerden de hep yenilgiyle çıkmıştır. 
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Yeni  kurulan  devlete  potansiyel  bir muhalefet  olacağı 
kaygısı  ile  1924  yılında  hilafet  de  kaldırıldı.  Böylelikle 
yepyeni bir anlayış ve kuvvet merkezi ile bir devlet olu‐
şumu  başlamış  oldu.  Yapılan  devrimlerle  de  Osmanlı‐
Türk  toplumunda mevcut olan hukuk kurum ve değer‐
leri, kararlı, sistemli ve bilinçli bir şekilde tahrip edilerek 
yerine  karmaşık  bir mantıkla  Batı’dan  kopya  değerler 
konulmaya çalışılmıştır. 

Yapılan harf devrimi, Türkiye’nin geleneksel olarak  itti‐
fak  içerisinde  olduğu  dünya  ile  kültürel  iletişiminde 
esaslı bir  kopukluk meydana  getirmiştir. Diğer  yandan 
harf devrimi, Batı kültürüne açılımı da tam olarak sağla‐
yamamıştır. Çünkü  Latin  yazısını  kabul etmek  veya et‐
memek ile Batı kültürüne açılmak arasında bilimsel ola‐
rak  kanıtlanmış  herhangi  bir  ilişki  bulunmamaktadır. 
Bütün bunların etkileri ve neticesi hala birçok platform‐
da tartışma konusudur.  

1.3. Soğuk Savaş Dönemi 

İkinci  Dünya  Savaşı  (1939‐1945),  insanlık  aleminin  en 
büyük savaşlarından biridir. Bu savaşın dünya strateji ve 
politika alanında meydana getirdiği değişiklikler de mil‐
letler için hayati önemde olmuştur. 

Bu savaş aynı zamanda, tarihin gördüğü en yıkıcı savaş‐
lardan biri olmuştur. Ülkeler yanmış, yıkılmış ve 72 mil‐
yondan fazla  insan hayatını kaybetmiştir. Bu savaş tam 
bir  "dünya  savaşı"  olmuştur.  Savaşın  tesirlerini  hisset‐
meyen  hiç  bir  ülke  kalmamıştır.  Ancak  yine  de  bu 
ızdıraplı dönemden sonra, dünyanın ve insanlığın barışa 
kavuşabilmesi mümkün olamamıştır.  

Uluslar arası mücadeleler, büyük devletlerin çatışması ve 
mahalli savaşlar,  insanlığı zaman zaman üçüncü bir dün‐
ya savaşının eşiğine kadar getirmiştir. Böyle bir sıcak sa‐
vaş patlak vermemiştir ama barış da olmamıştır. Dünya, 
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bir  "Soğuk  Savaş"  atmosferi  içinde, heyecanlı  ve  gergin 
bir  kırkbeş  yıl  geçirmek  zorunda  kalmıştır.  Soğuk  Savaş 
dediğimiz  dönem,  İkinci  Dünya  Savaşı  sonrası  değişen 
dengelerin sonucunda oluşmuş ve günümüzde de etkileri 
kısmen de olsa hala devam etmekte olan dönemdir.  

Soğuk Savaş'ın nedenlerini incelemeye başlamadan ön‐
ce bu dönemin başlamasına vesile olan İkinci Dünya Sa‐
vaşı'na ve özellikle de sonuçlarına değinmek gerekmek‐
tedir. Çünkü  Soğuk  Savaşın nedenlerini bu  savaşın  so‐
nuçlarında aramak, Soğuk Savaş dönemini biraz daha iyi 
bir şekilde anlamamıza yardımcı olacaktır. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan önce, Avrupa ve Asya'da kötü 
yönde bir gidiş sezilmekte, adım adım savaşa yaklaşıldı‐
ğı hissedilmekteydi. 

Avrupa'da Hitler'in 1933'te  iktidara  gelmesi  ve Nasyo‐
nal Sosyalizm (kısaca Nazizm) adıyla devletçi ve milisliğe 
dayanan partizan bir rejim kurması, bu milletin savaş is‐
teklerini  gittikçe  kuvvetlendirdi.  Birinci  Dünya  Savaşı 
sonunda mağlup Almanya'ya kabul ettirilen Versay Ant‐
laşması, Almanlar için ağır hükümler içeriyordu. Alman‐
ya  bu  hükümleri  hiç  bir  zaman  içine  sindirememiş  ve 
fırsat  buldukça  da  çiğnemiştir.  Diğer  yandan  silahlan‐
masını da arttırmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrası imza‐
lanan bu antlaşma dünyayı İkinci Dünya Savaşı’na götü‐
ren anlaşmazlıkların da temelini oluşturmuştur. 

İkinci Dünya Savaşı, 1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polon‐
ya'ya  saldırması  ile başlamıştır. Diğer devletlerin  katıl‐
maları  ile  de  yaklaşık  6  yıl  sürmüştür.  Savaş,  7 Mayıs 
1945'te Almanya'nın  teslimi  ile Avrupa'da son bulmuş, 
2  Eylül  1945’de  Japonya'nın  teslim oluşu  ile de  tama‐
men bitmiştir. 

Savaş  süresince Müttefikler  arasında  yürütülen  diplo‐
matik konferanslar, gerek savaşın gelişmesinde gerekse 
savaş sonrası dünyanın kurulmasında son derece önem‐
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li yer tutmuşlardır. Burada, savaşın yürütülmesiyle  ilgili 
konferanslardan  çok,  savaş  sonu düzeniyle  ilgili konfe‐
ranslara  kısaca değineceğiz.  Tabi  şunu da unutmamak 
gerekir  ki  bütün  bu  konferansların  yol  haritasını, 
Churchil ve Roosevelt arasında gerçekleştirilen 1941 At‐
lanta Sözleşmesi oluşturur.  

1.3.1. Moskova Konferansı 

1943  Ekim’inde  dışişleri  bakanları  düzeyinde  toplanan 
bu konferansa, İngiltere'den Sir Anthony Eden, ABD'den 
Cordell Hull, Sovyetler Birliği'nden Molotov ile Çin dışiş‐
leri bakanı katıldı. Konferansta Sovyetler Birliği, Alman‐
ya'ya karşı nihai zafere kadar savaşacağı konusunda gü‐
vence verdi. Böyle bir güvence daha önce yoktu ve Sov‐
yetler Birliği’nin Almanya ile anlaşmasından korkulmak‐
taydı. Çünkü bir yıl öncesinde Stalin, Hitler'e barış öne‐
risinde  bulunmuştu.  Bu  konferans  ile müttefikler  ara‐
sındaki  kuşkular  silinmiş  oldu.  Sovyetler  Birliği  ayrıca 
savaştan  sonra  kurulacak  olan  uluslararası  kuruluşları 
da destekleyeceğini ifade etti. Aslında uzun bir süre Mil‐
letler Cemiyeti'nin savaştan sonra da sürdürüleceği sa‐
nılmıştı.  Ancak  Milletler  Cemiyeti  artık  uluslararası 
alandaki  saygınlığını  yitirmişti. ABD bu örgüte üye de‐
ğildi  ve  yeni  bir  uluslararası  örgütün  kurulmasını  isti‐
yordu.  Üstelik  Sovyetler  Birliği,  Finlandiya’ya  yaptığı 
saldırı yüzünden Cemiyet'ten atılmıştı. Bunların sonucu 
olarak, savaştan sonra yeni bir uluslararası örgütün ku‐
rulması konusunda anlaşmaya varıldı. 

Konferansta 1938  yılında Almanya'nın  ilhak ettiği Avus‐
turya'nın durumu üzerinde de duruldu. Sorun, Avustur‐
ya'nın  düşman  olarak mı  yoksa  işgale  uğramış  dost  bir 
devlet olarak mı kabul edileceği sorunu olmuştur. Sonuç‐
ta bu devletin  işgale uğramış dost bir ülke olduğu ve sa‐
vaştan sonra kendisiyle bir barış anlaşmasının yapılması‐
nın söz konusu olmadığı konusunda anlaşmaya varıldı. 
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Moskova  Konferansı'nda  Türkiye  de  söz  konusu  edildi 
ancak Müttefikler arasında Türkiye konusunda bir görüş 
birliği yoktu. Sovyet Hükümetine göre, Sovyet ilerleme‐
sini  kolaylaştırmak  için Türkiye mutlaka  savaşa  girmeli 
ve bu devletin savaşa girmesinin istenmesi de emir şek‐
linde  olmalıydı.  İngiltere  ile  ABD  bunu  kabul  etmeyip 
Türkiye'nin Müttefiklere hava üsleri vermesinin ve ula‐
şım kolaylıkları sağlamasının daha yararlı olacağını öne 
sürdüler. Konferansın sonunda iki tarafın da görüşlerini 
kapsayan bir uzlaşmaya varıldı. Önce, Türkiye'den hava 
alanlarının kullanılması istenecek, yılın sonuna doğru da 
Türkiye’nin savaşa katılması konusunda girişimde bulu‐
nulacaktı. 

Bu konferans, savaş sonrası düzeni  için yapılan  ilk top‐
lantıdır. Konferansta ayrıca büyük devletlerin nüfuz sa‐
haları,  sömürgelerin  geleceği,  savaş  suçlularına  yapıla‐
cak işlemler gibi konular da görüşülmüştür. 

1.3.2. Tahran Konferansı 

Moskova  Konferansından  bir  ay  sonra  gerçekleştirilen 
bu  konferansa  giden Roosevelt  ile Churchill, Kahire'de 
bir  süre kalarak oraya davet edilen Çin devlet başkanı 
Çan Kai‐Şek ile de görüştüler. 22‐26 Kasım 1943 tarihle‐
rinde Kahire'de, Japonya  ile yapılacak barış antlaşması‐
nın koşulları üzerinde de duruldu. Bu Birinci Kahire Kon‐
feransı'dır.  28  Kasım‐11  Aralık  1943  tarihleri  arasında 
yapılan  Tahran  Konferansında  ise  Roosevelt,  Churchill 
ve Stalin biraraya geldiler. Toplantıda, Moskova Konfe‐
ransı'nda  dışişleri  bakanlarının  aldıkları  kararlar  teyid 
edildi. Ayrıca Konferansta  İran hakkında bir demeç ya‐
yımlandı.  Bu  demeçte,  İran'ın  savaşın  kazanılmasında 
hizmeti  olduğu, Müttefiklerin  savaştan  sonra  İran'dan 
askerlerini  çekecekleri  ve  İran'ın  bağımsızlığına  saygı 
gösterileceği  belirtiliyordu.  Ayrıca  ikinci  cephenin  açıl‐
ması, Türkiye'nin savaşa girmesi, dünyanın savaş sonra‐
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sı  düzeni,  Polonya'nın  geleceği, Müttefik  çıkarmasının 
Fransa'ya  yapılması  gibi  konular  da  tartışıldı.  Tam  bir 
anlaşmaya varılamadı. 

4‐6  Aralık  İkinci  Kahire  toplantısında  ise,  Churchill  ile 
İnönü Türkiye'nin savaşa katılmasını görüştüler. Churc‐
hill bir an önce Türkiye'yi savaşa katmak arzusundaydı. 
Çünkü  Churchill Müttefiklerin  Sovyetler'den  önce  Bal‐
kanlara  girmesini  istemekteydi.  Fakat  İnönü  ihtiyatlı 
davranmaktaydı. Bu toplantıdan Türkiye’nin savaşa ka‐
tılması ile ilgili olarak net bir sonuç çıkmadı. 

1.3.3. Yüzdeler Anlaşması 

1944 Ekim'inde gerçekleşen bu antlaşmada, Churchill ve 
Stalin,  İngiltere ve Rusya’nın Doğu Avrupa'da  sahip ola‐
cakları üstünlüğü yüzdelerle belirlemişlerdir. Bu yüzdeler 
Macaristan'da  İngiltere  %50,  Sovyetler  %50;  Bulgaris‐
tan'da %25, %75; Romanya’da %10, %90; Yugoslavya'da 
%50,  %50;  Yunanistan'da  %90,  %10  şeklinde  olmuştu. 
Churchill'in  anılarından  anlaşıldığına  göre bu  anlaşma o 
andaki  savaş  durumu  düzenlemesiydi  ve  imzalanacak 
olan bariş antlaşmalarında değişikliklere açıktı. 

1.3.4. Dumbarton Oaks Konferansı 

21  Ağustos‐7  Ekim  1944  tarihinde  Amerika'da 
Dumbarton Oaks Konferansı yapıldı ve gelecekte kurula‐
cak olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın esasları saptandı. 
Hemen hemen her noktada görüş birliğine varılmışsa da 
Güvenlik  Konseyi'ndeki  oylama  konusunda  anlaşmaya 
varılamamış ve bu konu Yalta Konferansı'na bırakılmıştır. 

1.3.5. Yalta Konferansı 

Tahran'dan sonra  ikinci zirve  toplantısı olan Yalta Kon‐
feransı,  savaş  içinde Müttefikler  arasındaki  diplomatik 
konferansların  sonuncusudur.  Tahran  Konferansı  daha 
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çok savaş stratejisi üzerinde odaklanmış, oysa 4‐11 Şu‐
bat 1945 tarihleri arasında yapılan Yalta Konferansı  ise 
savaş sonrası düzeni  ile  ilgilenmiştir. Konferans savaşın 
bitmek üzere olduğu bir zamana rastlar. Bu yüzden sa‐
vaş döneminin sonu, savaş sonrası dönemin başlangıcı 
olarak  kabul  edilebilir.  Konferans  toplandığı  sırada Al‐
manya  yalnızca  Doğu  Prusya'dan  çekilmişti,  Japonya 
ayaktaydı ve savaş her cephede sürüyordu, ama savaşın 
sonu da görülmüştü. Roosevelt'e verilen raporlara göre, 
Almanların 2‐3 ay  içinde  teslim olacakları ve  Japonya'‐
nın daha bir buçuk yıl dayanacağı tahmin ediliyordu. Bu 
konferansta  Uzakdoğudaki  durumun  geleceği,  Alman‐
ya'nın geleceği, savaş tazminatları, Birleşmiş Milletlerin 
kuruluşu, Polonya Meselesi,  İran ve Türk Boğazları ko‐
nuları görüşüldü. Özellikle de ortak barış sisteminin ku‐
rulması üzerine duruldu. Bu konferansta  savaş  sonrası 
dünyanın geleceği çok önemli olmuştur. Ruslar bu kon‐
feransta  kendi  lehlerine  birçok  kararlar  çıkarttılar.  Bu 
toplantıda, ABD  ile Rusların  savaş  sırasındaki nufüz  ve 
çıkar bölgelerini  saptadıkları  ileri  sürülmektedir.  Zaten 
Yalta  Konferansı  toplanırken  Sovyetler  Birliği  olmadan 
bir  dünya  düzeninin  kurulması  düşünülmemekteydi. 
İkinci Dünya Savaşı  sırasında  savaş  sonrası dönem  için 
yapılan bu konferanslar da, müttefikler arasında zaman 
zaman  anlaşmazlık  olsa  da  genellikle  bir  güvenin  ve 
uyumun varlığından söz edilebilir. 

1.3.6. İkinci Dünya Savaşının Sona Ermesi  

Savaşın sonunda Almanya, Doğu ve Batı olarak  iki par‐
çaya ayrılmış, Polonya, Romanya, Macaristan, Çekoslo‐
vakya,  Bulgaristan,  Arnavutluk’u  içeren  Doğu  Avrupa 
ülkelerinde komünist  rejimler kurulmuştur. Savaşın bi‐
timinde de konferanslar yapılmış ve daha sonra da ye‐
nik devletlerle müttefikleri  arasında barış  antlaşmaları 
imzalanmıştır. 
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1.3.7.  Soğuk Savaş Sürecinin Başlaması: İkinci Dünya 
Savaşından Sonra Güç Dengesi ve Türkiye 

İkinci Dünya Savaşından sonra geleneksel güç dengesi‐
nin merkezi ve en önemli öğesi olan Avrupa'nın ve Av‐
rupa  devletlerinin  savaşta  büyük  tahribata  uğramaları 
neticesinde,  Amerika  Birleşik  Devletleri  ve  Sovyetler 
Birliği "Süper Devletler" olarak ortaya çıkmıştır. Termo‐
nükleer  silahların  geliştirilmesi de bu dönemin önemli 
gelişmelerinden biridir.  

Kızıl Ordu savaş sırasında  işgal ettiği Doğu ve Orta Av‐
rupa'dan kolayca çıkmayacağını, hatta baskısını Batı yö‐
nünde  attıracağını  savaştan  sonraki  tutumu  ile  ortaya 
koymuştu. Amerika,  tam bir  yalnızlık politikasına dön‐
meyeceğini,  Sovyet  girişimlerine  karşı  cephe  alacağını 
belli etmişti. Böylece,  savaş  içinde  kader birliği  yapan, 
savaş  sonrası dünyasının bu  iki büyük devleti arasında 
başlayan çekişme, Soğuk Savaş döneminin ana temasını 
oluşturmuştur. Bu ikili çekişme ve kutuplaşma nedeniy‐
le, savaşlardan sonra yenenlerle yenilenler arasında da‐
ima yapılmış olan barış antlaşmalarının imzalanması bi‐
le olanaksızlaşmıştır.  

Avrupa'nın bir güç merkezi olarak dünya politikası sah‐
nesinden çekilmesinden sonra, bu kıtadaki güçler den‐
gesinde büyük boşluklar meydana gelmiştir. Bunda, ye‐
nilen Almanya, İtalya ve Japonya'nın yanında, galip dev‐
letlerden  olan  İngiltere  ve  Fransa'nın  savaş  öncesinin 
güçlü devletleri olmalarına  rağmen  savaştan büyük öl‐
çüde yıpranmış olarak çıkması önemli rol oynamıştır. Bu 
devletlerin kendilerine gelebilmeleri uzun yıllar almıştır. 
Savaştan sonra, Avrupa'da Almanya'nın, Asya'da Japon‐
ya'nın  yerini  tek  başına  dolduracak  bir  devlet  bulun‐
mamaktaydı. Güçlü olarak ayakta kalabilenler ise, siyasi 
ve  ekonomik  doktrinleri  birbiriyle  çatışan,  Avrupa'ya 
göre  iki  kenar devlet,  yani ABD  ile  Sovyetler Birliği ol‐
muştur. 



  Geçmişin Muhasebesi   

 

51

İkinci  Dünya  Savaşı'nda  Hitler’in  Almanyası  ile 
Mussolini’nin  İtalyasını dize getiren güçler de  İngiltere 
ya da Fransa değil, ABD ile Sovyetler Birliği'ydi. Bu yeni 
durum bir  şekilde  etkisini  1990’lı  yıllara  kadar  sürdür‐
müştür. Bugün bile Soğuk Savaş’ın bütün etkilerinin or‐
tadan kalktığını söyleyemeyiz. Ancak  şu kadarını söyle‐
yebiliriz;  bu  iki  kutuplu  denge,  uluslar  arası  sistemde 
yeni karşılaşılan bir olgu değildir. Tarih boyunca  iki ku‐
tuplu denge, iki güçlü devlet ve bu devletler çevresinde 
kümelenen küçük devletler olagelmiştir. 

Bu  dönemde  büyük  ve  orta  büyüklükteki  devletlerin 
hemen hemen hepsi  iki blok  içinde  toplanmış durum‐
dadır.  İki kutuplu sistemin, uluslararası hukuk ve kural‐
lara  tam  uyularak  yönetimi  ve  düzenlenmesi  çok  zor‐
dur. Bütün bağlantısız devletler bir araya gelseler bile, 
her  iki  kampa  etkide  bulunamaz,  çözümler  kabul  etti‐
remezler. Resmi olmayan düzenleyiciler olarak  iki blok, 
birbirlerini denetlerler, karşı  tarafın gücünü güçle den‐
gelemeye çalışırlar.  İki kutuplu sistemin avantajı, bozu‐
cu davranış ve bu davranışın yol açtığı sonuçların kolay‐
lıkla görülüp tedbir alınabilmesidir. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, savaştan galip çıkmış iki 
büyük devlet ve bu devletlerin çevresinde kümelenmiş 
küçük  devletler  arasındaki  anlaşmazlık  ve  çatışmanın, 
doğrudan birbirlerine karşı silah kullanmadan sürdürül‐
düğü bir dönem yaşanmıştır. Soğuk Savaşın yaklaşık 50 
yıllık  Sovyet‐  Amerikan  güvensizliği  ve  karşılıklı  korku 
üzerinde oluştuğu bilinmelidir.  

İkinci Dünya Savaşı  sonunda barış  ve güvenliğe  kavuş‐
tuklarını sanan, barışı kurmak ve korumak  için kurduk‐
ları Birleşmiş Milletler Örgütü'ne güvenen Batı Devletle‐
ri, altı yıl  süren  savaşın kamuoylarında meydana getir‐
diği  yük  ve bıkkınlığın da etkisiyle,  silahlı  kuvvetlerinin 
büyük bir kısmını  terhis ettiler. Buna karşılık Sovyetler 
Birliği, büyük  ve  güçlü ordularını daha da  takviye  etti, 
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savaş  sanayiini çalıştırmayı da hızlandırdı. Bu da, Batılı 
Devletler ile Sovyetler arasında bir dengesizlik meydana 
getirdi.  Sovyetler  Birliği  ile  Batı  Avrupa  arasındaki  bu 
dengesizlik,  askeri  alanda  olduğu  gibi,  sanayi  alanında 
da Sovyetlerin açık üstünlüğü şeklindeydi. Bunların yanı 
sıra, uyguladığı yayılma politikasıyla Sovyetler, Batı Av‐
rupa için endişe kaynağı haline gelmekteydi. Dahası, sa‐
vaştan sonra Avrupa'da istediği gibi hareket edebilecek 
tek devlet olarak Sovyetler Birliği kalmıştı. 

Savaş sırasında Avrupa'yı  ilgilendiren kararlar üç büyük 
devlet  tarafından  alınmıştır.  Böylece  savaş  sonu 
Avrupasının  toplumsal  ve  siyasal  yapısı  büyük  ölçüde 
onlar tarafından belirlenmiştir. Bu noktanın iyi bilinme‐
si, Avrupa'da savaş sonrası gelişmelerinin anlaşılmasın‐
da  son  derece  önemlidir.  Ancak,  ABD'nin  ekonomik, 
Sovyetler Birliği'nin askeri gücüne  sahip olmayan  İngil‐
tere'nin  zayıflığı  savaş  sonrasında  açıkça  ortaya  çıktı. 
Neticede,  kalan  iki  büyük  devlet  Avrupa'yı  şekillendir‐
miş oldu. 

Savaş  sonrası  anlaşmalarda,  Nazizmin  ortadan  kaldırıl‐
ması  için  insan haklarına özel önem verilmesi konusun‐
daki sözleşmelere rağmen, iki taraf arasında görüş ayrılık‐
ları çıktı. Batılılar, antlaşma  imzalanan Doğu Avrupa hü‐
kümetlerinin halklarına  temel özgürlükleri sağlamadığını 
ileri  sürmüşler,  buna  karşılık  kişi  hak  ve  özgürlüklerini 
başka  türlü  tanımlayan  söz  konusu Doğu Avrupa hükü‐
metleri bunun bir iç sorun olduğunu savunmuşlardır. 

Ekonomik sorunlarda da  temel  farklar ortaya çıkmıştır. 
Batılılar, Doğu Avrupa'yı dünya ekonomisine açmak için 
serbest  ticareti savunurken, Sovyetler, bu ülkelerin sa‐
dece kendisiyle yakın ekonomik  ilişkiler  içinde olmasını 
istiyordu. 

Savaştan sonra Amerikan kamuoyunda, Amerika'nın tek‐
rar kabuğuna çekilerek Avrupa'nın karışık kombinezonla‐
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rından yine uzak duracağı düşünülüyordu. Ancak, birçok 
konuda çıkan görüş ayrılıkları, Sovyet Rusya'nın yayılmacı 
emellerine hız vermesi ve bunun neden olduğu gelişme‐
ler, ABD'yi Avrupa'yla ilgilenmek zorunda bırakmıştır. Ge‐
leneksel  Amerikan  dış  politikasındaki  bu  radikal  değiş‐
menin başlangıcını Truman Doktrini oluşturur. 

1.3.8. Truman Doktrini 

Sovyet Rusya 1946  yılından  itibaren üç  ana  yönde  ya‐
yılma  çabalarına  girişmiştir.  Bu  yayılma  çabaları  İran 
üzerinden Orta Doğu petrollerine, Basra Körfezi'yle Hint 
Okyanusuna  ve  Türkiye  üzerinden  Doğu  Akdeniz’e 
ulaşmak şeklinde olmuştur. Bu üç yön geleneksel olarak 
İngiltere'nin hayati çıkar alanlarıdır. Fakat  İkinci Dünya 
Savaşı,  İngiltere üzerinde öyle bir  tahribat yapmıştı  ki, 
artık  İngiltere'nin  bu  bölgeleri  savunmak  için  Sovyet 
Rusya'nın karşısına çıkacak hali yoktu. Aynı zamanda İn‐
giltere  şunu da  görüyordu:  yeniden  canlanan Rus em‐
peryalizminin karşısına dikilecek tek güç ABD'dir. 

Bundan dolayı  İngiltere, 1947 Şubat’ında Amerikan hü‐
kümetine, biri Türkiye ve diğeri de Yunanistan hakkında 
olmak  üzere  iki  rapor  vermiştir.  Bu  raporlarda,  Türki‐
ye'nin Batı savunması  için önemi belirtilerek Türkiye'ye 
hem ekonomik ve hem de askeri yardım yapılması ge‐
rektiği, İngiltere'nin bu yardımları yapamayacağı ve hat‐
ta Yunanistan'daki askerlerini dahi geri çekmek zorunda 
olduğu ve dolayısıyla sorumluluğun Amerika'ya düştüğü 
belirtildi.  

Amerika  da  kararını  vermekte  gecikmedi.  Başkan 
Truman Amerikan Kongresi'ne 12 Mart 1947 günü gön‐
derdiği mesajında, Türkiye ve Yunanistan'a 400 milyon 
dolarlık askeri yardım yapılması  için kendisine yetki ve‐
rilmesini istedi. Bu mesajda Türkiye'nin toprak bütünlü‐
ğünün  korunmasının, Orta Doğu  düzeninin  korunması 
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için bir zaruret olduğu belirtiliyor ve Türkiye ile Yunanis‐
tan'ın durumlarının birbirine bağlılığı anlatılıyordu. Yu‐
nanistan’ın  silahlı  bir  azınlığın  kontrolü  altına  düşmesi 
halinde  ise bu durumun hem Türkiye  için hem de Orta 
Doğu için çok ciddi karışıklık ve düzensizlik oluşturacağı 
vurgulanıyordu. 

Amerikan  Kongresi  22 Mayıs'ta  Yunanistan'a  300 mil‐
yon ve Türkiye'ye de 100 milyon dolarlık bir askeri yar‐
dım yapılmasını kabul etmiştir. Kongre'deki yardım tar‐
tışmaları  sırasında, Amerikan Dışişleri Bakanlığı  yetkili‐
leri,  Türkiye'nin  Sovyet  baskısı  altında  bulunmasının, 
Boğazlardan Çin'e  kadar olan bütün Orta Doğu  ve As‐
ya'yı  tehlikeye  soktuğu  belirtilmiştir.  Truman  Doktrini 
savaş  sonrası Amerikan dış politikasında,  sonuçları gü‐
nümüze  kadar  ulaşan  olağanüstü  önemde  bir  dönüm 
noktasını  oluşturur.  Bunun  içindir  ki,  Truman Doktrini 
karşısında Sovyet basını büyük tepki göstermiştir. 

Aslında bu  aynı  zamanda  İngiltere’nin  bir  şekilde ABD 
dış politikasını etkileme ve yönlendirme sürecine girdi‐
ğinin de göstergesidir.  İngiltere, oluşturduğu sistem  ile 
günümüze kadar ve bundan sonra da ABD dış politika‐
sını etkileyen en önemli devlet olarak varlığını  sürdür‐
mektedir.  İngiliz  zekası  ve  Amerikan  pazusu  bugünkü 
denklemi oluşturmaktadır. 

1.3.9. Marshall Planı 

İkinci Dünya  Savaşı  sonrası  dönemde,  ABD  tarafından 
Avrupa ülkelerine yardımda bulunmak ve bu ülkeleri kı‐
sa zamanda geliştirip güçlenmelerini sağlamak amacıyla 
bir plan hazırlanmıştır. Savaştan sonra Avrupa ülkeleri, 
yıkılan ekonomilerini onarmak için yoğun bir çabaya gi‐
rişmişlerdir. Bunun için gerekli olan makine ve donanım 
ancak  ABD'den  sağlanabilirdi.  Dolayısıyla  bu  ülkelerin 
tüm döviz ve altın rezervleri ABD'ye akmış ve büyük bir 
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döviz  darboğazı  içine  sürüklenmişlerdi.  Bu  koşullar  al‐
tında zamanın ABD Dışişleri Bakanı George C. Marshall, 
Avrupa'ya  programlı  yardım  yapılması  önerisinde  bu‐
lundu.  Bunun  üzerine  bir  Avrupa  Onarım  Programı 
(European  Recovery  Programme)  hazırlandı. Öneri  sa‐
hibinin adından dolayı buna Marshall Planı da denir. 

Marshall Planı, 1948 yılında Başkan Truman tarafından 
imzalanan bir kanun  ile, Kongrenin Türkiye ve Yunanis‐
tan’a yaptığı askeri yardımların hemen akabinde bir yıl 
içerisinde  kabul  edildi.  Program  dört  yıllık  bir  süreyi 
kapsamaktaydı. Program  çerçevesinde  yapılan  yardım‐
lara da Marshall Yardımları denmektedir. ABD, bu yar‐
dımlar  karşılığında  Avrupa  ülkelerinden  ekonomik  ve 
mali bağımsızlıklarını artıracak yönde çaba göstermele‐
rini, bu amaçla gerekli  iç önlemleri almalarını ve arala‐
rında  yakın  bir  işbirliği  gerçekleştirmelerini  istiyordu. 
Böylece  Avrupa  ülkelerinin  ABD'ye  bağımlılıkları  da 
azaltılmış  olacaktı.  Bu  ortamda  Avrupa  ülkeleri  arala‐
rında gerekli işbirliğini gerçekleştirmek ve Marshall yar‐
dımlarını dağıtmak üzere Avrupa Ekonomik  İşbirliği Ör‐
gütü  (OEEC)'nü  kurdular. Onyedi  Batı  Avrupa  ülkesin‐
den her biri, 1948‐1951 dönemini kapsayan bir ekono‐
mik  plan  hazırlayacak,  ekonomisini  toparlayacak,  üre‐
timini artıracak ve dış açığını azaltacak önlemler alacak‐
tı.  Bu  planlar  OEEC  tarafından  gözden  geçirilecek  ve 
aralarında uyum sağlanacaktı. Aslında bu koordinasyon, 
ABD'ye bir ölçüde üye ülkelerin ekonomik, para ve mali 
politikaları  üzerinde  denetim  olanağı  da  sağlıyordu. 
Marshall Planı'nın başlıca iki amacı vardı. Birisi, sağlana‐
cak dış yardımlarla Avrupa ülkelerinin yıkılan ekonomi‐
lerinin onarımına ve kalkınmalarının gerçekleştirilmesi‐
ne katkıda bulunmak, diğeri de Komünizmin Batı Avru‐
pa'daki yayılışına engel olmaktı. 

Diğer yandan, Batı Avrupa, ABD'nin geleneksel bir piya‐
sası durumundaydı. ABD bu bakımdan Avrupa piyasası‐
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nı yeniden canlandırmakla ihracat olanaklarını artırmayı 
umuyordu. Marshall Planı, Amerikan yardımının sadece 
bir  yönü  idi.  1945'de  başlayan  Amerikan  yardımı, 
1955'e kadar 51 milyar doları buldu. Bu yardımlar tüm 
Batı Blokuna yapılan yardımları kapsar. 

Bu  anlaşmalar  ve  yapılanmalar,  Soğuk  Savaş  dönemi 
ekonomi politiğini oluşturmaya başlamıştır. Bu  sürecin 
içerisinde  en  önemli  anlaşmalardan  biri  de  Bretton 
Woods anlaşmalarıdır.  

1.3.10. Bretton Woods Anlaşması 

II.  Dünya  Savaşı  sonrasında  kambiyo  kurlarının  dünya 
ticaretini  geliştirici  bir  sisteme  göre  saptanması  için 
Temmuz  1944'te  ABD'nin  New  Hampshire  eyaletinin 
küçük bir beldesi olan Bretton Woods'da toplanılmıştır. 
Bu  toplantılarda,  uluslararası  ödemelerde  kullanılacak 
yeni bir sistem geliştirilmiştir. Doğu Bloku ülkeleri dışın‐
daki 44 ülkeden 730 delegenin katıldığı bu anlaşma  ile 
sisteme katılan ülke paraları  için sabit kur esası benim‐
senmiş ve anlaşmaya katılan her ülkenin parasının de‐
ğerinin, dolar esas alınarak saptanması ve doların da al‐
tına bağlı olarak piyasaya sürülmesi kabul edilmiştir. 

Uluslararası para sisteminin kurallarını belirleyen bu an‐
laşmada, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun 
(IMF)  kurulmasına  da  karar  verilmiştir.  Bu  kurumlar, 
1946'da, yeterli sayıda ülke anlaşmayı imzalayınca faali‐
yete geçmiştir. 

Bretton Woods  anlaşmasıyla  ortaya  çıkan  uluslararası 
para sisteminin özellikleri şöyledir: 

• Anlaşmaya katılan ve parasını altına dönüştürülebilir 
yapmayı  kabul  eden  her  ülkenin  parasının  değeri 
dolara göre saptanmıştır. Dolar altın  ile dönüştürü‐
lebilirliğini koruyan  tek ulusal para olarak kalmıştır. 
Anlaşma  ile  1  ons  altın  =  35  dolar  ya  da  1  dolar 
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0,88867 gr. altın olarak belirlenmiş ve ABD dış talep 
olduğunda doları bu paritesi üzerinden altına çevir‐
meyi kabul etmiştir.  

• Anlaşma,  ancak  çok  özel  ve  düzeltilmesi  olanaksız 
parasal dengesizliklerde herhangi bir ülkeye, parası‐
nın  dolar  karşısındaki  değerini  değiştirme  olanağı 
tanımaktadır.  Bu  tür  düzeltmeler  için  öngörülmüş 
olan  devalüasyon  ve  revalüasyon  oranları  en  çok 
yüzde10  dur.  Ancak  söz  konusu  ekonominin  yapı‐
sından doğan dengesizlikler nedeni ile yapılacak de‐
ğişiklik  yüzde10'u  aşması  durumunda  IMF’nin  izni 
gerekecektir. 

Bretton Woods'la getirilen bu sistem ancak 1971 yılına 
kadar devam edebilmiştir. ABD,  içinde bulunduğu eko‐
nomik  güçlükler  nedeniyle  1971  yılında  doların  altına 
dönüştürülebilirliğini  kaldırmıştır. ABD'yi buna  iten  zo‐
runluluklar, dış ticaretinin büyük boyutlara varan açıklar 
vermesi ile borçlu ülkeler arasına girmesi olmuştur. 

Doların devalüe  edilmesi  ve  altına dönüştürülebilirliği‐
nin  kaldırılmasıyla  ortaya  çıkan  uluslararası  para  krizi, 
Bretton Woods  ile getirilmiş olan altın döviz  standardı 
sisteminin sonu olmuştur. Bu sistemin yerine, üzerinde 
1963 yılından beri çalışmaların sürdürüldüğü Özel Çek‐
me Hakları  (Special Drawing Rights –  SDR)  sistemi  yü‐
rürlüğe girmiştir. 

IMF tarafından ilk kez 1970 yılında uygulamaya koyulan 
bu  sistemde,  Fon  uluslararası  bir merkez  bankası  gibi 
düşünülmüş, bu kuruluşun hesapları ve açacağı krediler 
SDR  cinsinden  ifade  edilmeye  başlanmıştır.  SDR’nin 
kendisi  bizzat  para  değildir.  Bunu  alan  ülke  IMF’den 
“kredi”  değil,  borçlanma  “izni”  alıyor.  IMF,  verdiği  bu 
izin karşılığında ilgili ülkeden teminat alıyor. Alınan borç 
geri ödendiğinde,  teminat da ülkeye geri  iade ediliyor. 
Aslında bu yönüyle SDR, hem bir uluslararası para birimi 
hem de bir tür kredi mekanizması olmuştur.  
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Uluslararası para birimi olarak SDR'nin değeri ilk yıllarda 
Bretton Woods  sisteminde  olduğu  gibi  0,88867  gram 
saf  altınla  ifade  edilmiştir.  Benimsenen  bu  değerlen‐
dirme  tekniğine  göre  SDR'nin  altın  değeri  sabit  kabul 
edildiğinden  SDR'ye  "kâğıt  altın" da denilmiştir. Ancak 
çeşitli  paraların  altın  karşısında  değer  kaybetmesi 
SDR'nin değerini giderek arttırmış ve 1974 yılından  iti‐
baren SDR'nin altınla  ilişkisi  tamamen kesilerek  "sepet 
tekniği" adı verilen yeni bir değerlendirme şekli gelişti‐
rilmiştir. IMF tarafından geliştirilen bu teknikte, SDR'nin 
değeri gelişmiş Batı’lı 16 ülkenin paralarının belirli oran‐
larda birleşmesiyle hesaplanmaya başlamıştır. 

1981 yılından  itibaren SDR'nin yapısı basitleştirilmiş ve 
değeri ABD Doları, Japon Yeni, Batı Alman Markı, İngiliz 
Sterlini  ve  Fransız  Frankı'ndan  oluşan  beşli  bir  sepete 
bağlanmıştır. 

SDR  sisteminin  uygulanması  ile  IMF'ye  üye  ülkeler 
ödemeler bilançosu açıklarını kapatmak veya döviz ihti‐
yaçlarını karşılamak amacıyla,  IMF'nin diğer kaynakları‐
na  ek  olarak,  kendilerine  tanınan  belirli  SDR  kotaları 
çerçevesinde  IMF'den  kredi  alabilmektedirler.  Kotalar, 
her  üye  ülkenin  milli  geliri,  döviz  rezervi,  dış  ticaret 
dengesi ve diğer ekonomik göstergeleri dikkate alınarak 
hesaplanmaktadır. Üye ülkeler; kotalarının % 25'ini al‐
tın, %  75'ini  de milli  paraları  cinsinden  IMF'de  bulun‐
durmakta  ve  buna  karşılık  gerektiğinde  belirli  sınırlar 
içinde kredi kullanmaktadırlar. 

Uluslararası alanda SDR'nin yaygınlaştırılması çabaları et‐
kili olamamıştır. Nitekim günümüzde gelişmiş ülkeler ge‐
nellikle paralarını dalgalanmaya bırakırlarken, gelişmekte 
olan ülkeler güçlü bir paraya bağlı kalmayı ve uluslararası 
para piyasalarındaki gelişmeleri yakından  izleyerek para‐
larını sık sık ayarlamayı benimsemektedirler.  

Diğer  yandan Avrupa  Birliğine  üye  ülkeler  1979  yılından 
itibaren Avrupa Para Sistemi'ne geçmiş bulunmaktadırlar.  
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1.3.11. Birleşmiş Milletlerin Kuruluşu 

Birleşmiş  Milletler  (United  Nations)  terimi  ilk  olarak 
Roosevelt tarafından II. Dünya Savaşı sırasında müttefik 
ülkeler için kullanılmıştır. İlk resmi kullanımı ise Atlanta 
Sözleşmesi’nde ve 1 Ocak 1942 yılında Milletler Cemi‐
yeti  beyannamesindedir.  Bu  tarihten  sonra  müttefik 
devletler  kendilerini  "Birleşmiş Milletler Muharip Güç‐
leri"  (United Nations  Fighting  Forces)  olarak  adlandır‐
mışlardır. 

Daha sonra bu fikir, II. Dünya Savaşı'nın bitiminde sava‐
şın  galibi  ülkeler  tarafından,  ülkeler  arasındaki  anlaş‐
mazlığı ortadan kaldırarak  ileride meydana gelebilecek 
ve  kendi  güvenliklerini  tehdit  edebilecek  bir  savaşın 
önüne geçebilmek amacıyla ortaya konulmuştur. Örgüt 
bu amacı, BM Güvenlik Konseyi'nin varlığı ve çalışmala‐
rıyla  ortaya  koymaya  çalışmaktadır.  Güvenlik  Konseyi 
her  türlü kararı veto yetkisine  sahip beş ülkeden oluş‐
maktadır. Bu ülkeler A.B.D, Rusya, Çin Halk Cumhuriye‐
ti, İngiltere ve Fransa'dır. Bunlar aynı zamanda gelenek‐
sel olarak altı büyük devletten beşinin temsilcileridirler. 
Herhangi  bir  şekilde  güvenlik  konseyinde  yer  verilme‐
yen altıncı geleneksel güç Osmanlı zihniyetidir. 

27 Nisan 1945 tarihinde, uluslararası anlamda Birleşmiş 
Milletler müzakereleri San Francisco'da başlamıştır. Bu 
müzakerelerin en dikkat  çekici  yanı hükümetlerin  yanı 
sıra, bazı farklı örgütlerin de bu çalışmalara katılmış ol‐
masıdır.  Örneğin,  Uluslar  arası  Lions  Klüpleri  (Lions 
Clubs International) bunlardan sadece birisidir. 

Bu müzakerelerin neticesinde Birleşmiş Milletler  (BM), 
24 Ekim 1945'te resmen kurulmuştur. Birleşmiş Millet‐
ler  kendisini,  "adalet  ve  güvenliği,  ekonomik  kalkınma 
ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı 
amaç edinmiş  küresel bir  kuruluş" olarak  tanımlamak‐
tadır.  Uluslararası  ilişkilerde,  kuvvet  kullanılmasını  ev‐
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rensel düzeyde yasaklayan  ilk antlaşma da BM Sözleş‐
mesidir. Kısacası galip devletler, kendi kurdukları düze‐
nin dışında herhangi bir karışıklık ya da düzen değişimi 
istememektedirler. 

Örgütün, kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı Temmuz 
2009  itibariyle 192'ye ulaşmıştır. Türkiye kurucu üyeler 
arasında  yer alır. Örgütün  yönetimi New York'ta bulu‐
nan genel merkezinden  yapılır  ve üye ülkelerle her  yıl 
düzenli  olarak  yapılan  toplantılar  yine  bu  genel mer‐
kezde gerçekleştirilir. 

Örgüt, Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sos‐
yal Konsey, Vesayet Yönetimi Konseyi, Uluslararası Ada‐
let Divanı ve Genel Sekreterlik gibi yapısal olarak  idari 
bölümlere ayrılmıştır. 

1.3.11.1. Genel Kurul 

Genel Kurul, üye devletlerden oluşur. Her üyenin Genel 
Kuruldaki temsilcileri 5 kişiden çok olamaz. Genel Kuru‐
lun Görevleri Şunlardır: 

• Silahsızlanma ve silah denetimi konusunda öneriler‐
de bulunmak.  

• Barış ve güvenliği etkileyecek konularda görüşmeler 
yapmak, her konuda önerilerde bulunmak.  

• Ülkeler arasındaki iyi ilişkileri bozucu sorunların, ba‐
rışçı yollarla çözümü için önerilerde bulunmak.  

1.3.11.2. Güvenlik Konseyi 

Güvenlik Konseyi  siyasal alanda bir yürütme organıdır. 
Konseyin  5  daimi  üyesinin  veto  hakkı  bulunmaktadır. 
Konseye seçilen 10 geçici üye  ise  iki yıllık bir süreç  için 
seçilirler.  Seçimlerinde  coğrafi  denge  esas  alınır.  BM 
Güvenlik Konseyi’nin kendine biçtiği görevler şunlardır: 

• Birleşmiş Milletler'in  amaç  ve  ilkelerine  uygun  bi‐
çimde barış ve güvenliği korumak.  
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• Uluslararası bir anlaşmazlığa yol açabilecek her türlü 
çekişmeli durumu soruşturmak.  

• Uluslararasında çekişmeli konularda anlaşma koşul‐
larını önermek.  

• Silahlanmayı denetleyecek planlar hazırlamak.  

• Barışa  karşı bir  tehlike  veya  saldırı olup olmadığını 
araştırarak, izlenecek yolu önermek.  

• Saldırganlara  karşı askeri birlikler  kurarak önlemler 
almak.  

1.3.11.3. Ekonomik ve Sosyal Konsey 

Ekonomik  ve  Sosyal  Konsey,  genel  kurulca  seçilen  55 
üyeden oluşur. Üyelikleri sona erenler yeniden seçilebi‐
lirler. Başlıca görevleri şunlardır: 

• Birleşmiş Milletler'in ekonomik ve sosyal çalışmala‐
rını yürütmek.  

• Uluslararası  ekonomik,  sosyal,  kültürel  konularda 
raporlar hazırlamak.  

Konseye bağlı belli başlı kuruluşlar şunlardır: Ticaret ve 
Kalkınma Konferansı, Çocuklara Yardım Fonu, Mülteci‐
ler  Yüksek  Komiseri Ofisi, Dünya Gıda  Konseyi, Dünya 
Gıda Programı, Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, Kalkınma 
Programı,  Silahsızlanma  Araştırmaları  Enstitüsü,  Sinaî 
Kalkınma  Örgütü,  Çevre  Sorunları  Programı,  Birleşmiş 
Milletler  Üniversitesi,  Birleşmiş  Milletler  Özel  Fonu, 
Sosyal Kalkınma Araştırma Enstitüsü, Kadının İlerlemesi 
İçin Uluslararası Araştırma ve Eğitim Enstitüsü. 

1.3.11.4. Uluslararası Adalet Divanı 

Uluslararası  Adalet  Divanı,  Birleşmiş  Milletler'in  yargı 
organıdır.  Ülkeler,  istedikleri  davayı  Adalet  Divanı'na 
götürebilirler. Divan 15 yargıçtan oluşur. Yargıçlar, Ge‐
nel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nce seçilirler. Görev süre‐
leri dokuz  yıldır. Divanda bir devletten  iki  yargıç bulu‐
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namaz. Uluslararası  Adalet Divanı,  Hollanda'nın  Lahey 
kentindedir. 

1.3.11.5. Genel Sekreterlik 

Genel Sekreterlik, Birleşmiş Milletler'in diğer organları‐
nın çalışmaları için gerekli ortam ve koşulları sağlar. Or‐
taya konulan program ve politikaları uygular. Uluslara‐
rası barış ve güvenliği bozucu olaylar konusunda rapor‐
lar hazırlayıp Güvenlik Konseyi'ne sunar. 

Bütün  bunlardan  kolaylıkla  anlaşılabileceği  gibi  İkinci 
Dünya Savaşı sonrası galip devletler, küresel olarak ha‐
yatın her  alanına müdahale  edebilecek  şekilde bir  sis‐
tem  kurmuşlardır.  Bu  sistemin  bozulmadan  takviye 
edilmesi için de her türlü çalışmayı yapmaktadırlar. 

Altmış yıldan  fazla bir  zaman geçmiş olmasına  rağmen 
sistem  hala  İkinci  Dünya  Savaşı  galiplerine  yarayacak 
şekilde işlemektedir. Hâlbuki her alanda birçok kalıcı ve 
radikal  değişimler  olmuştur.  Savaş  sonrası  bloklar  da‐
ğılmış  ve  yeni  bloklar  oluşmuştur.  Nüfus  yapılarından 
tutun da  coğrafi yapılara kadar her alanda değişim ol‐
muş ve hala da olmaktadır.  

Her şey değişecek ancak bir avuç yönetime hizmet eden 
mekanizma  değişmeyecek!  Bu  ancak  kölelik  sistemle‐
rinde olur. Artık BM güvenilirliğini yitirmiş ve çözümleri 
dikkate alınmaz olmuştur. BM’nin bu yapısından dolayı 
kendisi bizzat güç olmaktan çıkmış, mevcut güçlerin ya‐
pacakları  uluslararası  operasyonların  meşruiyet  aracı 
haline gelmiştir. Bu düzenin mutlaka adil bir düzen  ile 
değişmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, bu değişim ta‐
lebi  daha  büyük  uluslararası  krizlere  sebep  olabilecek 
güçtedir. Bu konuda oluşabilecek bir uluslararası kriz ise 
BM’nin kontrolsüz bir şekilde sonunu getirir. 
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1.3.12. Dünya Ticaret Örgütü 

Dünya  Ticaret Örgütü  (DTÖ)  çok  taraflı  küresel  ticaret 
sisteminin yasal ve kurumsal organıdır. DTÖ, hükümet‐
lerin  iç ticaret yasalarını ve düzenlemelerini nasıl yapa‐
cakları hususunda yasal bir çerçeve ortaya koymaktadır. 
Toplu  görüşmeler  ve müzakereler  yoluyla  ülkeler  ara‐
sında ticari ilişkilerin geliştirildiği bir platformdur. 

DTÖ 1 Ocak 1995'te kurulmuş olup, Tarifeler ve Ticaret 
Genel  Anlaşması’nın  (GATT)  devamı  niteliğindedir. 
GATT, geçici olarak kurulmuş uluslar arası ticaret ve ta‐
rifeleri düzenleyen bir örgüttür. Kırk yıllık bir faaliyetten 
sonra anlaşmaya taraf olan ülkeler GATT'ı sürekli bir an‐
laşmaya çevirmek istemişlerdir. DTÖ’nün taahhütleri ise 
sürekli bir karakter taşımaktadır. 

DTÖ,  sadece üyelik açısından  (1994  sonunda 128 üye) 
bakıldığında GATT'tan fazla değildir. Ancak, uygulandığı 
ticari  faaliyetler  ve  ticaret  politikaları  açısından  daha 
geniş bir alanı kapsamaktadır. GATT, sadece mal ticare‐
tini  kapsarken,  DTÖ  mal,  hizmetler  ve  fikri  mülkiyet 
hakları olarak da bilinen "fikir ticareti"'ni de kapsamak‐
tadır. 

DTÖ'nün  esas  fonksiyonları;  topyekün  olarak  DTÖ'yü 
oluşturan çok taraflı ticaret görüşmelerini yönetmek ve 
uygulamak, çok taraflı ticaret görüşmelerinde bir forum 
olarak  görev  yapmak,  ticaret  anlaşmazlıklarına  çözüm 
aramak,  milli  ticaret  politikalarını  denetlemek  ve  bu 
amaçlarla küresel ekonomik politika yapımında görevli 
uluslararası kuruluşlarla işbirliğine gitmektir. 

DTÖ'nün  en  yetkili birimi, DTÖ'ne üye ülke  temsilcile‐
rinden oluşan, iki yılda en az bir kez toplanan ve çok ta‐
raflı  ticaret  görüşmeleri  ile  ilgili  sorunlarda  karar  ver‐
mekle yetkili olan, Bakanlar Konferansı'dır. 
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DTÖ’nün karar alırken  tercih ettiği yöntem oylama de‐
ğil,  uzlaşma  (concensus)  yöntemidir.  Bu  izlek  üyelere, 
kendi  çıkarlarını  iyi  bir  şekilde  savunmaları  imkânını 
sağlamaktadır.  Görüş  birliğinin  sağlanamadığı  durum‐
larda  DTÖ,  oylama  yöntemini  kullanmaktadır.  Bu  gibi 
durumlarda her ülke bir oy kullanmakta ve kararlar oy 
çokluğuyla alınmaktadır.  

Ancak “oy birliği” yöntemi yoğun kulis çalışmalarını ve 
uluslarüstü  şirketlerin  üstünlüğünü  her  zaman  ortaya 
koymaktadır. Bu çerçevede birçok ülkenin temsilcisi ay‐
nı  zamanda  bu  uluslarüstü  şirketlerin mensupları  ola‐
bilmektedir!  Birçok  haksız  karar  bu mekanizmalardan 
çıkarak ortaya konulmaktadır.  

Kuruluşun  bütçesi  yaklaşık  100  milyon  USD'dır.  DTÖ 
bütçesinin  bir  kısmı  Uluslararası  Ticaret  Merkezi 
(ITC)'ne gitmektedir. Ülkelerin katkıları ticaretten aldık‐
ları  paya  göre  belirlenmektedir.  Tabi  böyle  bir meka‐
nizmada büyükler daha büyük pay almakta, daha büyük 
payla daha büyük para vermekte ve daha büyük para ile 
de kararlarda yani “fikir birliği” (!) oluşumunda daha et‐
kili olmaktadırlar.  

1.3.13. İsrail’in Kurulması 

Son yüzyılda Filistin’e çeşitli yollardan Yahudi göçleri ile 
o topraklarda bir topluluk oluşturulmuştu. İkinci Dünya 
Savaşı’nın müttefiklerin  galibiyetiyle  bitmesinden  son‐
ra,  Filistin meselesi  yeni bir döneme  girmişti.  2  Kasım 
1917 tarihinde yayınlanan Balfour Bildirisi çerçevesinde 
İngiltere, Amerika’nın desteğini  alarak,  Filistin mesele‐
sini Birleşmiş Milletler'e götürüp, meselenin çözülmesi‐
ni  istedi. Birleşmiş Milletler  1947 Kasım’ında  Filistin’in 
biri Yahudi öteki Arap olmak üzere  iki devlet arasında 
paylaşılmasına karar verdi. Kudüs  şehrine  ise Birleşmiş 
Milletler  denetiminde  milletlerarası  bir  bölge  statüsü 
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tanındı. Bu çözüm  ise çözümsüzlüğün ve bugüne değin 
süregelen bir iç savaşın başlamasına sebep oldu. 

14 Mayıs 1948’de de BM Paylaşım Planı uyarınca David 
Ben‐Gurion  tarafından  İsrail  Devleti’nin  kuruluşu  ilan 
edilmiştir. 24  saat  sonra, Mısır, Ürdün, Suriye,  Lübnan 
ve  Irak  orduları  saldırıya  geçerek  İsrail  toprakları  diye 
tanımlanan bölgelere girmişlerdir. Yaklaşık 15 ay süren 
ve İsraillilerin "İsrail’in Bağımsızlık Savaşı" olarak adlan‐
dırdıkları savaşta Batılılar  İsrail’e her türlü desteği yap‐
mışlardır.  1949  yılının  ilk  aylarında BM nezdinde  İsrail 
ile  onunla  savaşan  Arap  ülkelerinin  herbiri  arasında 
doğrudan müzakereler düzenlenmiş  ve bunların  sonu‐
cunda  bir  ateşkes  anlaşması  imzalanmıştır.  Böylelikle 
İsrai’in  varlığı,  sadece masa  başında  değil  bölgede  de 
kabul edilmiştir. 

1.3.14. NATO 

NATO, 9 Nisan 1949'da Washington Antlaşması  ile ku‐
rulan bir kollektif savunma örgütü olarak bilinmektedir. 
İkinci Dünya  Savaşı  sonrası oluşan ekonomi politik ay‐
rımda,  İngiliz  Lord  Ismay'ın deyişi  ile  "Rusları dışarıda, 
Almanya'yı  alaşağı  edilmiş  halde  ve  ABD'yi  içeride" 
tutmak  için kurulmuştur. Yani amaç,  salt SSCB'ye karşı 
güvenlik  değil  aynı  zamanda  Avrupa'nın  güvenliği  için 
ABD'nin  katkı  yapmasını  sağlamak,  Almanya'nın  yeni‐
den  silahlandırılmasını  bölgeye  tehdit  oluşturmadan 
gerçekleştirmektir. 

NATO'nun  etkinliği  dış  güvenlik  ile  sınırlı  kalmamıştır. 
1950'li yıllarda  İtalya'dan başlayarak NATO ülkelerinde 
gizli Özel Harekat daireleri  kurulmuştur. Gladio  adı  ile 
anılan bu birimler aynı zihniyetin ülkelerde oluşturduk‐
ları düzene  karşı her  tür muhalefeti  etkisiz hale  getir‐
meye yönelik olarak  faaliyet göstermişlerdir. Bu birim‐
ler  aynı  zamanda  Derin  Devlet  kavramının  da  ortaya 
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çıkmasında büyük  rol oynamıştır. Pek çok ülkede daha 
sonra  bu  birimler  ortaya  çıkarılarak  tasfiye  edilmiş  ve 
sorumluları  yargılanmıştır.  Türkiye de bu  süreci henüz 
yaşamaktadır. Ancak  tam olarak  işin sonunun nasıl  şe‐
killeneceği ise bilinmemektedir. 

Bugün NATO’nun,  savunduğu değerler  tartışılmakta ve 
Doğu Bloğu'nun dağılması nedeni  ile de kendisine yeni 
amaçlar aranmaktadır. Özellikle Gladio birimlerinin  te‐
ker  teker ortaya çıkması ve ABD'nin  Irak ve Afganistan 
işgallerinde oynadığı rol, NATO'ya ciddi eleştiriler yönel‐
tilmesine  sebep olmuştur. Ayrıca, BM  kararlarının NA‐
TO'ya herhangi bir etkisinin olmadığı görüldükten son‐
ra, pek çok grup NATO'ya karşı muhalefeti arttırmışlar‐
dır. 21. yüzyıla girilirken, NATO'nun geleceği konusunda 
tartışmalar hala devam etmektedir. Bu çerçevede yapı‐
lan toplantı ve görüşmeler NATO’nun düşman renginin 
kırmızıdan  yeşile  doğru  değiştirildiğini  göstermektedir. 
2005  yılında  ard  arda  gelen  doğal  afetler  sonucunda, 
NATO’nun  doğal  afetlere  müdahalede  harekete  geçi‐
rilmesi  gündeme  gelmiştir. Ancak ne  ilginçtir  ki Bosna 
katliamı  sırasında  NATO’nun  harekete  geçirilebilmesi 
için yüzbinlerce Boşnağın katledilmesi beklenmiştir. 

1.3.15. Varşova Paktı 

Doğu Bloğu, Sovyet Bloğu ya da Demir Perde, Soğuk Sa‐
vaş döneminde Sovyetler Birliği ve onun Doğu ve Orta 
Avrupa'daki müttefiklerini tanımlamak üzere kullanılmış 
olan  terimlerdir.  1947'de,  başta  Polonya,  Romanya, 
Bulgaristan, Macaristan ve Doğu Almanya olmak üzere 
komünist  rejim  altına  giren  birçok  ülke Moskova'dan 
yönetilen bir blok haline gelmiştir.  

Avrupa'nın  önde  gelen  komünist  partileri,  uluslararası 
komünizm  faaliyetlerini  yeniden  örgütlemek  üzere 
Silezya'da  bir  konferansta  toplandılar.  Bu  toplantının 
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sonunda, 5 Ekim 1947'de Kominform'un kurulduğu ilan 
edildi ve yayınlanan bildiride dünyanın iki bloka ayrılmış 
olduğu açıklandı. Kominform, bir yandan Sovyetler Bir‐
liği’nin  savunmasına  hizmet  etmek  diğer  yandan  da 
Amerika Birleşik Devletleri tarafından temsil edilen em‐
peryalizme  karşı  mücadele  etmek  için  oluşturuldu. 
Kominform'un merkezi Belgrad şehri idi. 

NATO'nun kuruluşuna karşı, SSCB ve Doğu Bloğu ülkeleri, 
kendi  savunma  anlaşmalarını  yapmışlardır.  Böylece  So‐
ğuk Savaşın yol açtığı kutuplaşma iyice belirginleşmiştir. 

Bu anlaşma 14 Mayıs 1955  tarihinde Varşova’da Arna‐
vutluk, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, 
SSCB ve 1956 tarihinde de Alman Demokratik Cumhuri‐
yeti tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir.  

Doğu bloğundaki  rejim değişiklikleri  ve  SSCB’nin dağıl‐
ması, Varşova Paktının anlamsız hale gelmesine neden 
olmuştur. 1990’da Doğu Almanya pakttan  çekildi. Üye 
ülkeler, 1 Temmuz 1991 tarihinde bir araya gelerek ör‐
gütün  feshine karar verdiler. Prag’da yapılan bu anlaş‐
ma ile Varşova Paktı sona erdirildi. 

1.3.16. İnsan Hakları Sözleşmeleri 

İnsan Hakları Bildirgesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Komisyonu'nun  Haziran  1948'de  hazırladığı  ve  birkaç 
değişiklik yapıldıktan sonra 10 Aralık 1948'de, Genel Ku‐
rul’un Paris'te yapılan oturumunda kabul edilen bir bil‐
diridir. Oturumda,  6  sosyalist  ülke  çekimser  kalmıştır. 
Bildiri,  bu  ülkeler  ile  Suudi Arabistan  ve Güney Afrika 
Birliği dışında kalan ülkelerin oylarıyla kabul edilmiştir. 
Bildirgenin  imzalanmasında,  İkinci  Dünya  Savaşı'ndan 
sonra devletlerin, bireylere  tanınan hak ve özgürlükle‐
rin güvence altına alınması konusunda birleşmesi de et‐
kili olmuştur. Eleanor Roosevelt bu beyannameyi  "bü‐
tün insanlık için bir Magna Carta (Magna Karta)" olarak 
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tanımlamıştır.  Beyannamenin  imzalandığı  10  Aralık, 
Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanır. 

Avrupa  İnsan Hakları Sözleşmesi, 4 Kasım 1950'de  İn‐
san Hakları Bildirisi’nde bulunan hakları topluca güven‐
ce altına almak için Avrupa Konseyi üyelerinin üzerinde 
anlaştıkları bir metindir. 

İnsan Hakları Bildirisi kabul edildikten sonra  insan hak‐
larını geliştirme, koruma ve uygulama konusunda yeni 
anlaşmalar yapılmış ve bildiriler yayımlanmıştır. Bunlar‐
dan belli başlı olanlar şunlardır: 

• Birleşmiş Milletler, Kadınların Siyasi Haklarına İlişkin 
Sözleşme (20 Aralık 1952) 

• Çocuk Hakları Bildirgesi (20 Kasım 1959) 

• Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi (18 Ekim 1961) 

• Afrika  İnsan ve Halklarının Hakları  Şartı  (26 Haziran 
1981) 

• Birleşmiş Milletler,  Yargı  Bağımsızlığına Dair  Temel 
Prensipler (29 Kasım 1985) 

Bütün bu atılımlar ve çalışmalar Soğuk Savaş dönemin‐
den sonra adeta nitelik değiştirmiştir. Soğuk Savaş dö‐
neminde Doğu Bloğu  insan haklarına  ilişkin  çalışmaları 
Batı’nın siyasi bir manipülasyon aracı olarak kullandığını 
iddia etmekteydi. Bugün görüyoruz ki Batı, insan hakla‐
rı, demokrasi, özgürlükler vb. gibi argümanları kendi si‐
yasi veya askeri maceralarının gerekçesi olarak kullana‐
bilmektedir. 

1.3.17. Yeşil Kuşak Projesi 

Soğuk  Savaş döneminin bölgemizdeki etkileri  itibarıyla 
en önemli projelerinden biri de Yeşil Kuşak projesidir. 

Bugün bölgemizdeki birçok ülkede gördüğümüz sağ ve 
sol  ideolojik  bölünmüşlük  de  bu  projenin  uygulaması 
olarak geliştirilip yerleştirilmiştir. 
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ABD Başkanı Jimmy Carter'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı 
Zbigniev Brzezinski tarafından geliştirilen proje, "İslam‐
'ın  komünizme  karşı  bir  kalkan  olabileceği"  görüşüne 
dayanıyordu. Bu proje Soğuk Savaş döneminde ABD'nin 
Sosyalist  Bloğu  bir  şekilde  güneyden  çevrelemeye  ça‐
lışma  girişimiydi.  Batıdan  kapitalist  tüketim  kuşağıyla 
çevrelenen  Sosyalist Blok,  güneyden de dinsel  yani  İs‐
lami bir kuşak  ile çevrelenmeye çalışıldı. Aynı zamanda 
Batı,  SSCB'nin  petrol  zengini  Basra  Körfezi  civarında 
müttefikler edinerek bölgeye sızmasını, bu yolla engel‐
lemeyi  hedefliyordu.  Afganistan'ın  işgaliyle  birlikte  bu 
proje  çerçevesinde  ilk  adımlar  atılmaya  başladı.  Orta 
Asya  cumhuriyetlerine  İslam  yoluyla  sızmaya  çalışan 
ABD,  "kızıl  tehlikeye karşı yeşil panzehir" üretmeye gi‐
rişti.  Ancak  Carter  yönetimi,  "Yeşil  Kuşak"  oluşturma 
çabaları içinde Müslümanları ılımlı ve radikal olarak bir‐
birinden  ayırt  etmeye  de  özen  gösterdi.  Böylece  hem 
kendi projelerini uygulamaya koydular hem de Müslü‐
manlar arasına nifak tohumları ekmiş oldular.  

1980'ler hem  sağın  “Yeni Sağ”  ile  takviye edildiği hem 
de  “Yeşil  Kuşak”ın  Türkiye'de  daha  da  etkinleştirildiği 
tarihtir. Bu yeni fikirler, dışarıda hazırlanmış butik ideo‐
lojilerdir. Yeni Sağ’ın özü tamamıyla devletin ekonomi‐
den elini çektiği, sadece güvenlik görevini üstlendiği bir 
projeydi.  Bu  çerçevede  toplumsal muhalefeti  ortadan 
kaldırmak  için  toplumun hassasiyet  gösterdiği  inançlar 
üzerinden  politika  geliştirildi. Halbuki,  devletin  ekono‐
miden  çekilmesi  demek  pazarların  kaybedilmesi  de‐
mektir. Pazarlarını kaybeden devletin tarım ve sanayisi 
de çöker. Pazarlarını kaybetmiş,  tarım ve  sanayisi çök‐
müş bir devletin bağımsız bir güvenlik hizmeti vermesi 
de mümkün değildir.  

Aynı  çerçevede yeşil kuşak projesine uygun olarak ko‐
nuşlanmış olan ülkeler genelde “sağcı” olarak adlandırı‐
lırken bu hattın ardına düşen ülkeler de “solcu” oldular. 
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Dışarıdan gelen ve toplumsal dokuya uymayan bu ideo‐
lojiler ülkedeki nüfuz ajanları  tarafından desteklenerek 
toplumsal çatışma hatları oluşturuldu. 

Türkiye'den Pakistan'a kadar uzanan hatta oluşturulan 
“Yeşil  Kuşak”la  Sovyetler  Birliği'nin  önüne  set  çeken 
ABD, bu kuşak üzerinde yer alan ülkelerde kendine ya‐
kın  iktidarların  iş  başına  gelmesi  için  elinden  geleni 
yapmıştır. ABD aynı zamanda bu proje ile petrol bölge‐
lerinde hatırı sayılır oranda kontrolü sağlama başarısını 
da  elde  etmiş  ve  buralarda  güçlü  anti  Sovyet  lobileri 
oluşturmuştur. 

Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar Yeşil Kuşak pro‐
jesinin yanı sıra ABD, silah, uyuşturcu ve her türlü kara 
para aklayıcılarını da yedeğine almıştır. Sovyetler Birli‐
ği'nin dağılma sürecinde kısa süreli bir bocalama yaşa‐
yan ABD, Yeşil Kuşak'ta oluşturmuş olduğu gücü değişik 
bahanelerle tasfiye etme çalışmaları başlattı. 

Öncelikle  zaman  kazanmak  ve müslümanların  gücünü 
test etmek  için Çeçenistan, Kosova ve Bosna‐Hersek'te 
kirli  organizasyonlara  girişti.  Bu  sürede  müslümanları 
terörle mücadele  adı  altında  revize  etme  çalışmalarını 
da  başlattı.  ABD  ve  Batı’nın  kurmaya  çalıştığı  "Yeni 
Dünya Düzeni”ne uyum  sağlayanları  "ılımlı  İslamcılar”, 
ABD'nin hegemonyasını reddedenleri de "radikal İslam‐
cılar" olarak  tasnif ettiler. Radikal  İslamcıları da sürekli 
terörizm ile eşleştirerek ifade etmeye başladılar. 

Tabii  ki  bu  tasnif  operasyonu  için  arena  yine Ortado‐
ğu'ydu. Bu doğrultuda Bush döneminin doktrini olarak 
kabul  edilen;  “önleyici  müdahale  ve  önleyici  vurma” 
stratejileri de Müslümanlara uygulandı. 

Soğuk  Savaş  yıllarında  Türkiye, ABD  için NATO  güney‐
doğu  kanadının  "ileri  karakolu”  görevini  yürütüyordu. 
1990'lardan  itibaren de Türkiye, bölgedeki  zengin pet‐
rol  yatakları üzerinde oturan Arap ülkelerine  karşı de‐
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mokrasisi,  dışa  bağımlı  serbest  piyasası  ve  ılımlı  İslam 
anlayışı ile "model ülke” konumuna getirildi. Türkiye'nin 
"model ülke" haline getirilmesi Washington'da düğme‐
ye basılarak yapılan 12 Eylül’le birlikte başlatıldı. 12 Ey‐
lül'le  birlikte  başlayan  liberalleşme  süreci  Türkiye'nin, 
ABD  nezdinde  "model  ülke"  olmasına  büyük  bir  ivme 
kazandırdı.  

Neticede Yeşil Kuşak projesi,  İslam Coğrafyasındaki  re‐
jimlere Türkiye'yi "model ülke" olarak hazırlayıp sunma 
projesine  dönüştü.  Bu  aynı  zamanda  Büyük Ortadoğu 
Projesi’ne giden sürecin de önemli bir hazırlıklığı niteli‐
ğindeydi.  

1.3.18. Teknoloji Transferleri 

Soğuk Savaş döneminde ABD ve Batı,  teknoloji ve kal‐
kınma  açısından  diğer  ülkeler  ile  aralarını  süratle  aç‐
maktaydı. Bir  taraftan  kendi  gelişimlerini  sürdürürken, 
diğer yandan “öteki” ülkeleri oyalayacak ya da kendile‐
rine bağlayacak modelleri de üretmekten  geri durmu‐
yorlardı.  Bunlardan  en  önemlisi  “teknoloji  transferle‐
ri”dir. 

Uzun dönem büyümenin ve kalkınmanın gerçekleşebil‐
mesi için olmazsa olmaz koşul teknolojik yeniliklerin sü‐
rekliliğidir.  Rekabetçi  isletmelerin  piyasalara  sunduğu 
teknolojik yenilikler olmasaydı ne uzun dönem büyüme 
gerçekleşirdi ne de kalkınma. Teknolojik yenilikler  için‐
de  yaşadığımız  toplumun  hem  fiziksel,  hem  kurumsal 
hem de  sosyo‐ekonomik düzeninin değişimine ve geli‐
şimine katkıda bulunur.  

Ancak, yeni teknoloji  icat etmek hem riskli hem de çok 
masraflı bir süreçtir. Ayrıca, yeni teknolojiler bulmak ve 
geliştirmek isteyen işletmelerin, uygun teknolojik altya‐
pıya ve “yaratıcı zihinsel emeğe” de sahip olması gere‐
kir. Oysa gelişmekte olan ülkelerde hem  işgücünün or‐
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talama  nitelik  düzeyi  düşüktür  hem  sayısı  yetersizdir 
hem de ülkenin  teknolojik altyapısı pek gelişmiş değil‐
dir. Böyle bir ortamda,  gelişmekte olan ülkelerdeki  iş‐
letmelerin  küresel  çapta  rekabetçi  “yeni  teknolojiler” 
üretebilmeleri çok zordur. Daha akılcı ve kolay gibi gö‐
rünen  yöntem,  gelişmiş ülkelerde  var olan daha  geliş‐
miş  teknolojileri  ithal etmektir. Diğer bir  ifade  ile, yeni 
teknolojilere  göreceli  olarak  daha  kolay  ulaşabilmenin 
bir yolu da teknoloji transferidir. Bunun da en kolay ve 
risksiz yolu doğrudan yabancı yatırımlardır.  

Batı kaynaklı ekonomik kuramlar ve doktrinler  ile ulus‐
lararası kuruluşlar bunun hep böyle olduğunu söylemiş‐
lerdir. Yine bu kuramlar, doğrudan yabancı yatırımların 
katkılarını genellikle şöyle sıralarlar.  

• İstihdamı artırır. 

• Yeni yatırımlar, üretim kapasitesini artırır. 

• Döviz girişini sağlar. 

• Yeni vergi kaynakları oluşturur. 

• İhracatı arttırır. 

• Teknoloji transferini gerçekleştirir. 

Bu  görüşlerin  doğru  tarafları  vardır.  Ancak  teknoloji 
transferi süreci, Batı kaynaklı doktrinlerin ve kuramların 
söylediği gibi “dikensiz gül bahçesi” değildir. Gelişmekte 
olan ülkeler  için bu dönemin  kalkınma  formülü haline 
getirilen teknoloji transferlerinin olumsuz yönleri olum‐
lu yönlerinden çok daha fazladır. 

Doğrudan  yabancı  yatırım  aracılığıyla  “sınırlı  ve  sorun‐
lu” olarak gerçekleşen teknoloji transferi, küresel piya‐
salarda  hâlâ  süregelmektedir.  Günümüzde  de  birçok 
açıdan gelişmekte olan ülkelerin aleyhine olan ve doğ‐
rudan yabancı yatırım aracılığıyla ortaya çıkan gizli ma‐
liyetler, kısıtlayıcı önlemler ve paket sözleşmeler bırakın 
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teknoloji  transferini,  var  olan  gelişmeyi  dahi  kesintiye 
uğratmaktadır. 

Çoğu  zaman  gelişen  ülkelerdeki  yerli  firma  tamamen 
yatırım yapan yabancı firmanın mülkiyetindedir. Bu du‐
rumda  faaliyetler  ile  ilgili bütün kararlar ana  firma yö‐
neticilerinin  küresel  çıkarları  doğrultusunda  belirlen‐
mektedir. Eğer bir ortaklık var ise, tabî ki yerel firmanın 
da  bazı  hakları  olacaktır.  Ancak  bu  haklar  teknoloji 
transfer eden yabancı  firmanın çıkarları  ile uyum  içeri‐
sindedir. Böyle durumlarda olası  sorunları  ve  çıkar  ça‐
tışmalarını önlemek amacıyla, doğrudan yatırım yapan 
yabancı firma üretim, ihracat, kaynak kullanımı ve ben‐
zeri  konularda  hâkimiyetini  ve  kontrolünü  sürdürmek 
için yerel firma  ile “paket anlaşma” yapmakta ve üreti‐
min her alanı  ile  ilgili kendi küresel çıkarlarını koruyan 
“kısıtlayıcı maddeler” koymaktadır.  

Kısacası, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde galip dev‐
letler ya da yeni dönemin mimarları diğer devletlerin de 
kalkınma yarışına katılmasına bir nevi mani olmak  için 
mantıklı  sebepler  ileri  sürerek bir  “teknoloji  transferi” 
hamlesi  başlatmışlardır.  Batı’dan  Doğu’ya  ya  da  Ku‐
zey’den Güney’e  yapılacak  teknoloji  transferi  ile  güya 
ülkeler  arasındaki  refah  farkı  azaltılacak  ve  yeni  bir 
dünyada barış içerisinde yaşanacaktı. 

Oysa gelişmelere bakıldığında,  teknoloji  transferlerinin 
gelişmişlik  farkını  azaltmak  bir  yana,  küresel  eşitsizliği 
ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik bağımlılığını art‐
tırdığı ve ülkeler arasındaki gelişmişlik  farkının giderek 
büyümesine neden olduğu  gözlemlenmektedir. Bu da, 
aslında,  savaş  sonrası oluşan hakim yapılanmanın des‐
tek ünitelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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1.3.19. Soğuk Savaş Döneminin Sonunu Getiren 
Gelişmeler 

İkinci  Dünya  Savaşı  sonrası  kurulan  düzen  bir  şekilde 
böyle devam ederken, küresel düzeyde gelişen olaylar 
neticesinde Soğuk Savaş dönemi  sona ermiştir. Bu ge‐
lişmelerden özellikle üç  tanesi, dönemin  sonunun  gel‐
mesinde büyük  rol oynamıştır. Bu olaylar;  İran’da ger‐
çekleştirilen  İslam Devrimi, Rusya’nın Afganistan’ı  işgal 
girişimi  ve  İnternet  Devrimi’dir.  Şimdi  kısaca  bunların 
neler olduğuna bir göz atalım. 

1.3.19.1. İran Devrimi  

4 Kasım 1979'da Ayetullah Humeyni İran halkının büyük 
desteğini de arkasına alarak İran Şahı Rıza Pehlevi'yi ik‐
tidardan düşürmüştür. 

Böylelikle  İran,  Rıza  Pehlevi  liderliğindeki  anayasal  bir 
monarşiden, Ayetullah Humeyni  liderliğinde yapılan bir 
halk devrimi  ile  İslam hukukunu esas alan bir cumhuri‐
yete dönüşmüştür.  

Rıza  Şah'ın  İranın  gereksinimleriyle  örtüşmeyen  tarım 
politikaları, kırsaldan Tahran'a göçü hızlandırmış ve bü‐
yük  kentlerde mevcut  idareden memnun  olmayan  bir 
alt  sınıf  yaratmıştır.  Ardışık  petrol  krizleri  sonucunda 
rantiyeci  devlet  modelinin  çökmesi,  devrimin  oluşum 
sürecine önemli katkıda bulunmuştur.  İran Devrimi'nin 
oluşumunda Amerika'nın  İnsan Hakları Politikası da  iv‐
meyi  arttırıcı bir  rol oynamıştır. Aydınlar  yayınladıkları 
açık  mektuplarla  demokratikleşme  isteklerini  belirtir‐
ken, ABD'nin de bu süreçte  Şah'a baskı yapacağını dü‐
şünmekteydiler.  Devrim  sürecinde  farklı  gruplar  şahı 
devirme amacıyla birleşmiş, Ayetullah Humeyni bu  sü‐
reç  içinde güçlenerek devrimi bir  İslam Devrimi'ne dö‐
nüştürmüştür. Bu devrimle ABD, Ortadoğu'daki önemli 
bir ileri karakolunu ve müttefikini kaybetmiştir.  
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İran  Şahı, ABD'nin müttefiki olduğu  için Başkan Carter 
İran'ın  ABD'deki  12  milyar  dolar  tutarındaki  varlığını 
dondurmuş  ve  Şah döneminde  kararlaştırılmış olan  si‐
lah ve askeri araçların  satışını durdurmuştur. Humeyni 
yönetimi ABD'yi  "Büyük  Şeytan" olarak nitelendirip bu 
ülke  ile  diplomatik  ilişkilerini  kesmiştir.  Ardından,  14 
Aralık 1979'da Tahran'daki ABD Büyükelçiliğindeki dip‐
lomatlar rehin alınmıştır. Rehineler Ocak 1981'den son‐
ra ABD Başkanı Ronald Reagan'ın göreve başlama töre‐
ni sırasında serbest bırakılmışlardır. 

Devrimden bu yana İran, hem kendi halkını devrim ide‐
olojisi doğrultusunda eğitip yetiştirmiş hem de Ortado‐
ğu’daki etkinliğini oldukça artırmış durumdadır. 

1.3.19.2. Afganistan’ın işgali 

Sovyetler Birliği'nin 27 Aralık 1979'da Afganistan'a gir‐
mesiyle başlayan 9 yıllık bir savaş, neticede Sovyetlerin 
dağılmasına kadar varan birçok iç ve dış gelişmelere se‐
bep olmuştur. 

Afganistan krallıkla yönetilen bir devlet idi. Ülkede 1973 
yılında  Davud  Han  liderliğinde  Cumhuriyet  ilan  edildi. 
Davud Han'ın hazırladığı Anayasa 1977'de kabul edildi. 
Davud Han devlet başkanı sıfatıyla kendi aile çevresin‐
den, yakınlarından, devrik kraliyet ailesinin üyelerinden 
kurulu bir hükümeti iş başına getirdi. Bunun üzerine 10 
yıldır ayrı çalışan  iki  sol örgüt, Halk ve Bayrak partileri 
Davud  Han'a  karşı  birleştiler.  Halk  kanadı  lideri 
Hafızullah Amin'in düzenlediği bir darbeyle Davud Han 
devrildi,  kendisi  ve  aile  üyelerinin  çoğu  öldürüldü.  27 
Nisan 1978'de Afganistan Demokratik Cumhuriyeti ku‐
ruldu. Ancak Halk  ve Bayrak  kanatları  arasındaki birlik 
hızla bozuldu. Orduya dayanan Halk kanadı giderek güç‐
lendi. Reform programında kadınlara eşit haklar, toprak 
reformu ve klasik Marksist ‐ Leninist doğrultuda yönet‐
sel önlemler yer alıyordu. Temel Afgan kültür öğeleriyle 
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çatışan  bu  program  ve  siyasal  baskılar,  nüfusun  geniş 
kesimlerini karşısına aldı. 1978 yazında Nuristan bölge‐
sinde  ilk  ayaklanmalar patlak  verdi  ve eşgüdümsüz de 
olsa  tüm ülkeye yayıldı. 5 Aralık 1978'de, Sovyetler  ile 
Afganistan  arasında  Dostluk,  İyi  Komşuluk  ve  İşbirliği 
Antlaşması imzalandı. 

Bu gelişmelerden kısa süre sonra ülkede Sovyet yanlısı 
iktidara  karşı  ulusal  direniş  hareketi  başladı.  Ayaklan‐
malar karşısında Afgan ordusu güçsüz kalınca  iktidarda 
bulunanlar, Sovyetler'den yardım talep ettiler. Bu talep 
üzerine  ve  kısa  sürede Afganistan'a  çok  sayıda  Sovyet 
uzmanı ve askeri geldi. Sovyetler, 27 Aralık 1979'da ül‐
keyi  fiilen  işgal  ettiler. Devlet başkanı Hafızullah Amin 
öldürüldü ve yerine Babrak Karmal getirildi. Sovyetler'in 
işgal hareketi, çok sayıda Afganlı'nın Pakistan ve  İran'a 
sığınmasına sebep oldu. 

Pakistan, bu durum üzerine BM'ye ve  İslam Konferansı 
Örgütü'ne başvurarak, Afganistan'daki gelişmelerin ön‐
lenmesini ve Sovyet askerlerinin çekilmesini  istedi. An‐
cak, bu girişimlerden sonuç alınamadı. 

Ülkenin  işgali mücahitlerin direnişine  yol açtı. 1980'de 
ülke  içindeki bazı gruplar Sovyet  işgaline karşı birleşti‐
ler. Mücahitlerin  silahlı direnişi 1984'te yoğunlaştı. Af‐
gan mücahitleri  Sovyetler'e büyük  kayıplar  verdirdiler. 
Bu  dönemde  özellikle  mücahitlere  yapılan  Amerikan 
yardımı belirgindir. Türkiye'nin o dönemde sahip olma‐
dığı pek çok modern silah, özellikle helikopterlere yöne‐
lik kullanılan omuzdan atımlı Stinger füzeleri mücahitle‐
re  bol miktarda  verilmiştir.  Amerika’nın  yardımı,  Sov‐
yetler Birliğini bitirmek  için Brzezinski’nin ortaya attığı 
bir fikirdir. 

Mücahitlerin direnişleri, çevre ülkeler ve Batı dünyasını 
da harekete geçirdi. Çünkü Afganistan'ın Sovyet kontro‐
lüne girmesi, Sovyetlerin Hint Okyanusu'na ve keza İran 
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üzerinden Basra Körfezi'ne  çıkmalarına  imkân vermek‐
teydi. Bu durum, Batı ülkelerini olduğu kadar,  İran, Çin 
ve Pakistan gibi çevre ülkelerini de tehdit eden bir du‐
rumdu. Aynı  şekilde,  dünyanın  diğer  süper  gücü ABD, 
gelişmelerden  en  çok  endişe  duyan  ülke  idi.  ABD, 
Sovyetler'in bu teşebbüsü üzerine stratejik silahların sı‐
nırlandırılması  (SALT‐II)  antlaşmasını  onaylamaktan 
vazgeçti ve 5 Ocak 1980'de bu ülkeye yaptığı tahıl ihra‐
catını da durdurdu. Ayrıca Sovyet  işgaline tepki olarak, 
ABD ve 70'e yakın ülke, Moskova'da düzenlenen 1980 
Yaz Olimpiyatları'na katılmadı. 

Dolayısıyla Afganistan'ın  işgali, Dünya'nın  iki  süper gü‐
cünü bir  kere daha  karşı  karşıya  getirdi.  İşgal, mahalli 
olmaktan çıkıp bir dünya sorunu haline dönüştü. Fakat 
tüm bu gelişmelere rağmen Sovyetler, 1985 yılında Af‐
ganistan'daki  askeri  etkinliklerini daha da  arttırma  yo‐
luna  gittiler. Giderek  artan  Sovyet  tehdidi  ve  etkinliği, 
Afgan  mücahitlerinin  direnişini  ortadan  kaldırmaya 
yetmedi. 

BM tarafından 1982 yılında ele alınan Afganistan soru‐
nu; Afganistan,  Pakistan, ABD  ve  Sovyetler  Birliği  ara‐
sında yapılan görüşmelerle çözüme kavuşturulmaya ça‐
lışılmaktaydı. Ancak, görüşmeler uzun  süre devam etti 
ve sorun 14 Nisan 1988 Cenevre Antlaşması  ile çözüm‐
lendi. 

Bu antlaşmalarda dikkati  çeken nokta,  Sovyetler'in Af‐
ganistan'dan çekilmesine dair herhangi bir  ifadenin yer 
almamış olmasıdır. Buna göre, Sovyetlerin bölgeden çe‐
kilmesi, ikinci belge olan "Garantiler Deklarasyonu" çer‐
çevesinde  gerçekleşecekti.  Bu  şekilde,  Sovyetler'in 
prestiji korunmaya çalışılmıştı. 

Sovyet  askerleri  1988‐1989  yılı  içinde  Afganistan'dan 
çekildiler. Akabinde ülkedeki "mücahit" gruplar birleşe‐
rek bir hükümet kurdular. Fakat bir süre sonra, mücahit 
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bir yönetim  istemeyen ABD ve Batılı güçlerin fitnesi  ile 
iktidar için iç çekişmeler başladı. Mücahitler ABD ve Batı 
için  gerekli  çalışmaları  yapmışlardı  ancak  kendilerinin 
daha  ileriye gitmesi  istenmiyordu. Bundan sonra  iç çe‐
kişmeler başladı ve Afganistan’a hiç istikrar gelmedi. 

Afganistan  sorunu,  Sovyetler  Birliği  açısından  önemli 
sonuçlar doğurdu.  İşgal olayı, başarısızlık  ve hezimetle 
neticelendi. Başarısızlık, Sovyet Cumhuriyetleri arasında 
derin  tesirler  yarattı  ve  bu  ülkelerde  Sovyetler'e  karşı 
bağımsızlık mücadelesine yol açtı. Bu nedenle Afganis‐
tan hezimeti Sovyetler Birliği'nin dağılmasında başat rol 
oynamıştır. 

1.3.19.3. İnternet Devrimi 

İnternet, 1960'ların başında askeri ve bilimsel araştırma 
ve geliştirme alanında, bilgisayarlar yardımıyla bilgi pay‐
laşımında  büyük  potansiyel  değer  olduğunu  gören  bir 
grup insanın düşüncesinin bir sonucudur.  

Internet,  başlangıç  aşamalarında  bilgisayar  uzmanları, 
bilim  adamları  ve  kütüphaneciler  tarafından  kullanıldı. 
İlk internet bugün kullanılan gibi kolay kullanım olanağı 
olan kullanıcı dostu değildi. O günlerde, evlerde ve ofis‐
lerde  yoğun bilgisayar  kullanımı  yoktu.  İnterneti  kulla‐
nacak  kişi  kim  olursa  olsun,  karmaşık  bir  sistemi  kul‐
lanmayı öğrenmesi gerekiyordu. 

1970’li yıllarda internet üzerinden e‐mail kullanımını ve 
dosya  transferlerini  kolaylaştıracak  çalışmalar  yapıldı. 
1980’li yılların ortasından  itibaren ABD'de Ulusal Bilim 
Vakfı'nın  sponsorluğunda,  56  kbps  hızında  internet 
omurgası  oluşturuldu.  Elektronik  iletişim  komutları 
standartlaştırılmış,  teknik olmayan personelin  internet 
kullanımı da  kolaylaştırılmıştı. Bugünkü  standartlar  ka‐
dar  kolay olmasa da, üniversitelerdeki belirli  insanlara 
internet  kullanımı  açılmıştı.  Kütüphanelerin  yanı  sıra, 
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bilgisayar, fizik, mühendislik bölümleri internet şebeke‐
sinin yararlı bir şekilde kullanımının yolunu bulmuşlardı. 
Bu şekilde bilgiye ulaşım kolaylaşmış ve bilgi mahremi‐
yeti kalkmaya başlamıştı. Dünyada olup biten her  şey‐
den herkesin haberi olmaya başladı. 

1991 yılında, Minnesota Universitesi'nde ilk gerçek kul‐
lanıcı  dostu  internet  arayüzü  geliştirildi.  1993  yılında 
ise,  internet tarihi açısından çok  ileri bir gelişme olarak 
görülen, ilk grafiğe dayalı tarayıcı geliştirildi. 

Microsoft'un tarayıcı ve  internet servis sağlayıcı pazarı‐
na tam olarak girmesi, ticarete dayalı internetin sınırla‐
rının gelişmesinde başlıca rolü oynamıştır. 1998 yılında, 
Microsoft'un Windows  98  sürümü  işletim  sistemi,  in‐
ternet  tarayıcısı  ile masa  üstü  kişisel  bilgisayarlara  iyi 
entegre  oldu.  Bu  sayede,  internet  çok  hızlı  yayılmaya 
başladı.  Microsoft'un  büyümesi  o  kadar  ileri  gitti  ki, 
ABD mahkemeleri rekabeti düzenlemek  için Microsoft‐
'un faaliyetlerini ayırarak küçültme kararı aldı. 

İnternetin son 10 yıllık dönemdeki adaptasyonu o kadar 
hızlı olmuştur ki, fiziki ortamda yer alan hemen hemen 
her  şey  internet ortamına  taşınmıştır.  İnsanlar  için  ta‐
nışma,  sohbet  etme,  alışveriş  yapma, müzik  dinleme, 
film seyretme veya satın alma, bilgi arama v.b. gibi çok 
çeşitli amaçlar  için dünyanın her yerinde birçok ülkede 
çok  sayıda  işletme  ve  tüketici  internet  ortamında boy 
göstermektedir. 

Bütün bu hızlı  gelişimine  rağmen,  internet  ile  ilgili  ge‐
lişmelerin sonuna gelindiği düşünülmemelidir.  İnterne‐
tin verimli bir pazar ortamı olabilmesi için önünde daha 
birçok engeller mevcuttur. Bağlantı hızlarının artırılma‐
sı,  internete yönelik güvenin oluşturulması,  işletme ve 
tüketicilerin internet ortamına adaptasyonları v.b. alan‐
larda daha birçok çalışma yapılması gerekmektedir. 
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Ancak bu kadar gelişme bile Soğuk Savaş dönemi sınır‐
larını ve propagandalarını yıkmaya yetti. Bunun yanı sı‐
ra bankacılığın  internet kullanımı  ile finans kapital yeni 
bir  şekle  büründü  ve  küresel  elitlerin  yeni  hakimiyet 
aracı haline geldi. 

Bugün artık paranın fiziki dolaşımı bile neredeyse orta‐
dan kalkmıştır. Para ile ilgili olarak her şey internet bazlı 
sistemler ile tek merkezden kontrol altına alınmıştır. Fi‐
nans  kapital,  internet  devrimi  ile  gelen  saltanatı  iyice 
pekiştirmek  için elinden gelen her  türlü  çabayı göster‐
mektedir. İnternet ve internet bazlı sistemler üzerinden 
yapılan  ticaret,  trilyonlarca  dolar  olarak  tahmin  edil‐
mekte ve her geçen gün de artmaktadır. 

1.3.20. Soğuk Savaş Dönemi Anadolu Merkezli 
Gelişmeler 

Birinci Dünya  Savaşı  sonrası Büyük Bunalım  (1929)  ile 
başlayan kalkınmacı ekonomi arayışlarında Batılı sanayi‐
leşmiş ülkeler, sanayileşmekte olan Batı dışı toplumlara 
Mukayeseli Üstünlük Teorisine uygun sanayileşme mo‐
deli  sunmuşlardı.  Dünya  Bankası  ve  diğer  uluslararası 
kuruluşlarca  desteklenen  mukayeseli  üstünlük  teorisi, 
statik çözümleme modeli olarak da bilinmektedir. 

Bu  çerçevede,  Büyük  Bunalım’dan  etkilenmemek  için 
ülkemizde atılan en önemli adım, planlı sanayi dönemi‐
ne geçmek olmuştur. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı, 1933 
yılında  hazırlanmış  ve  17  Nisan  1934  tarihinde  kabul 
edilerek uygulanmaya başlanmıştır. Böylelikle devlet ik‐
tisadi  hayata  doğrudan  doğruya  girerek  işletmeciliğe 
başlamıştır.  

İkinci Dünya  Savaşı’ndan  sonra  Türkiye,  1946  yılından 
itibaren çok partili hayata geçmiştir. 7 Ocak 1946  tari‐
hinde Demokrat Parti kurulmuştur. Bu arada, Hitler’den 
kaçarak  Türkiye’ye  gelen  Yahudi  kökenli  ekonomistler 
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tarafından  hazırlanan  1947  tarihli  Kaldor‐Müller‐
Neümark Makro Ekonomik Denge Modeli,  İsmet  İnönü 
tarafından  kabul  görmüştür. Bu modelin  uygulamasını 
ise, 27 yıllık tek parti dönemine 14 Mayıs 1950’de  ikti‐
dara gelerek son veren, Demokrat Partisi yapmıştır. 

Demokrat  Partisi  iktidarının  uygulamalarına  karşı  üni‐
versiteler, öğrenciler ve toplumun çeşitli kesimlerinden 
gelen tepkiler üzerine albay ve daha alt rütbeli subayla‐
rın  harekete  geçirdiği  bir  cunta  tarafından  27  Mayıs 
1960 tarihinde askeri darbe gerçekleştirilmiştir. 

27 Mayıs Darbesi  sonrasında Cumhurbaşkanı Celal Ba‐
yar, Başbakan Adnan Menderes ve bazı bakanlar yaka‐
lanarak Yassıada’da yargı önüne çıkarıldılar. Sivil ve as‐
kerlerden  oluşan  bir mahkemede  yargılanan  siyasiler, 
vatana  ihanet,  kamu  fonlarının  kötüye  kullanımı  ve 
anayasaya  karşı  gelmek  ile  suçlanıyorlardı.  Dava,  baş‐
bakan  Adnan  Menderes,  dışişleri  bakanı  Fatin  Rüştü 
Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın İmralı adasın‐
da 16 Eylül 1961 günü idam edilmesi ile sonuçlandı. 

Darbeci  zihniyet  serbest  piyasa  ekonomisinden  ziyade 
planlı ekonomiye önem veriyor ve devletin müdahaleci 
rolünü  savunuyordu. Bu  çerçevede mevzuat  olarak  ilk 
defa  1961  Anayasası  Kamu  İktisadi  Teşebbüsleri’nden 
bahseder.  Bunların  denetiminin  Türkiye  Büyük  Millet 
Meclisinin  çıkaracağı  kanun  ile  düzenleneceğini  ifade 
eder. 

Aslında  Türkiye’de  KİT’lerle  ilgili  ilk  genel  tanım,  1938 
yılı 3460  sayılı  kanunda  yer  almıştır. Bu  kanunda,  ser‐
mayesinin  tamamı  devlete  ait  olan,  tüzel  kişiliği  haiz, 
idari ve mali yönden özerk ve sorumluluğu sermayeleri 
ile  sınırlı  kuruluşlar  “İktisadi  Devlet  Teşekkülü”  olarak 
tanımlanmıştır.  

Biraz  daha  geriye  gidersek,  devletin  ekonomik  alanda 
işletmeler kurarak  faaliyet göstermesi Osmanlı devleti‐
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nin son döneminde başlamıştır. Ancak, bu tesisler gerek 
teknoloji ve gerekse kapasite yönünden  istenilen  sevi‐
yeye ulaşamamıştır. 

Osmanlı  Devleti’nin  Birinci  Dünya  Savaşı’ndan  yenik 
çıkması, çok zayıf durumda olan ekonomik yapısını ciddi 
bir şekilde etkilemiş ve Kurtuluş Savaşı çok güç şartlarda 
sürdürülmüştür.  Cumhuriyetin  ilk  yıllarında milli  sana‐
yinin kurulması bir hedef olarak benimsenmiştir. 

Bunun için öncelikle sanayi bankalarının kurulması gün‐
deme gelmiştir. İlk olarak 1925 tarihinde Türkiye Sanayi 
ve Maadin Bankası kurulmuştur. Banka, ülkede serma‐
ye birikimi oluncaya kadar, Osmanlı son döneminde ku‐
rulan Feshane Yünlü Dokuma, Beykoz Deri ve Kundura 
ile Hereke İpekli ve Yünlü Dokuma Fabrikalarını devrala‐
rak işletmeye başlamıştır.  

Bankanın yetersiz sermaye yapısı ve “1929 Büyük Buna‐
lımı”nın  olumsuzlukları  devleti  farklı  arayışlara  sürük‐
lemiştir.  Sanayi  ve Maadin  Bankası’nın  yerine,  Devlet 
Sanayi Ofisi ve Türkiye Sanayi Kredi Bankası gibi iki fark‐
lı yapı oluşturulmuştur. Bunlar da kendilerinden bekle‐
nen neticeyi veremeyince, Devlet Sanayi Ofisi 1933 yı‐
lında  kurulan  Sümerbank’a  devredilmiştir.  Sanayileş‐
menin itici gücü olarak düşünülen Sümerbank, 1933 yı‐
lında Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulaması ile gö‐
revlendirilmiştir.  Sümerbank’ı  1935  yılında;  özellikle 
madencilik, metalürji ve enerji alanlarında büyük görev‐
ler üstlenen Etibank’ın kuruluşu  izlemiş, daha sonra da 
Ziraat  Bankası,  Denizbank  ve  Devlet  Ziraat  İşletmeleri 
Kurumu  hizmete  girmiştir.  Bu  yıllardan  sonra,  iktisadi 
alanda  faaliyet  gösteren  devlet  teşebbüslerinin  sayısı 
artmış, faaliyet alanları genişlemiş ve bu gelişme 1990’lı 
yıllara kadar sürmüştür. 

27 Mayıs Darbesinden  sonra 1963 yılında kurulan DPT 
statik bir makro ekonomik modeli kalkınma modeli ola‐
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rak benimsemiş ve kalkınma planları bu model çerçeve‐
sinde hazırlanmaya başlanmıştır. 

Bu modele göre sanayi profili olarak ara ve yatırım malla‐
rı dışardan  ithal edilecektir. Üretim, ağırlıklı olarak  iç ta‐
lebi  karşılamak  için  yapılacaktır.  Üretim  fonksiyonu 
emek‐yoğun,  geri  teknolojiye  dayalı  olacaktır.  Yatırım 
fonksiyonu kâr eksenli ve kâr itişli olarak kurgulanacaktır. 

Genel  hatları  bu  şekilde  oluşturulan makro  ekonomik 
model, 1960–1980 yılları arasında  ithal  ikameci sanayi‐
leşme modeli olarak benimsenip uygulanmıştır. Model 
kısa ve orta vadede iç tüketimin ülke içi üretimle karşı‐
lanmasını  hedef  aldığı  için  ağır  sanayii  denilen  ara  ve 
yatırım mallarında dışa bağımlı kalınmayı esas almıştır. 
Yatırımların kâr eksenli ve kâr itişli olması sonucu kamu 
sektörü  sanayicileri  sübvanse  etmeye  devam  etmiştir. 
Kamu  ekonomisi  1960–1980  yılları  arasında  sanayileş‐
me perspektifi yerine sanayici burjuvaziyi sübvanse et‐
me amacına hizmet etmiştir. Bunun da sermaye birikimi 
için yapıldığı iddia edilmiştir. Kamu ekonomisi kurumları 
olan KİT’ler montajcı sanayiciyi sübvanse etmek için bir 
yandan düşük bedelle ara ve yatırım mallarını sanayici‐
ye satmak zorunda kalmış diğer yandan da kamu ban‐
kaları  sanayiciyi piyasa  faiz oranları altında  krediler  ile 
desteklemiştir.  

Bu modele göre önce müteşebbislerde bir sermaye bi‐
rikimi  olacak  ve  bu  sermaye  ile müteşebbisler  yatırım 
yapacaklardır. Dolayısıyla, istihdam ve büyümeyi bunlar 
gerçekleştirmiş olacaklardır.  

Uygulama aşamasındaki sorunlar 1970’li yıllarda açıkça 
görülmeye  başlanmıştır.  Ülke  içi  üretimin  gerçekleşti‐
rilmesi için dış girdilerin temini zorunlu olduğundan, dış 
ticaret açığı ve döviz dar boğazları ortaya çıkmıştır. Dö‐
viz dar boğazları beraberinde iç üretimde daralmaya ve 
bu da ülke  içi  fiyatlardaki artışa diğer bir  ifade  ile enf‐
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lasyona sebep olmuştur. Türkiye’de 1970’li yıllarda enf‐
lasyon  ile  birlikte  baş  gösteren  karaborsacılık  da,  dış 
girdilerde yaşanan dar boğazların doğal bir sonucudur. 
Kronik döviz açığı, yapısal enflasyon,  istihdam ve büyü‐
mede  görülen  dalgalanmalar  ülkede  istikrarlı  bir  eko‐
nominin yerleşmesine hep engel olmuştur. 

1970’li yıllar aynı zamanda bir askeri müdahale  ile baş‐
lamıştı.  12 Mart Muhtırası,  Türkiye  Cumhuriyeti  tari‐
hinde  meydana  gelen  ikinci  askeri  darbedir.  Darbe, 
1971 yılında 12 Mart günü  saat 13.00'da TRT  radyola‐
rından okunan aşağıdaki bildiri ile ilan edilmiştir. 

"Parlamento ve Hükümet, süregelen tutum, görüş ve ic‐
raatı  ile  yurdumuzu,  anarşi,  kardeş  kavgası,  sosyal  ve 
ekonomik huzursuzluklar  içine sokmuş, Atatürk'ün bize 
hedef  verdiği  çağdaş uygarlık  seviyesine ulaşmak ümi‐
dini  kamuoyunda  yitirmiş  ve  anayasasının  öngördüğü 
reformları tahakkuk ettirememiş olup, Türkiye Cumhu‐
riyeti'nin geleceği ağır bir tehlike içine düşürülmüştür." 

12 Mart'ın diğer iki müdahaleden farkı, parlamentonun 
kapatılmamış olmasıdır. 12 Mart, Genel Kurmay Başka‐
nı ve dört Kuvvet Komutanı'nın  imzaladıkları bir muhtı‐
ra  ile ortaya çıktı. Buna bir ültimatom demek de müm‐
kündür. Muhtıradaki şartlar yerine getirilmediği takdir‐
de  TBMM'nin  kapatılacağı  söyleniyordu.  İlk  istek  de 
mevcut hükümetin istifa etmesiydi. Hükümet hemen is‐
tifa etti. Artık 12 Mart dönemi başlamıştı. Bu dönemin 
adı ara rejim olarak konuldu. 

Bu  arada, 1969  yılında Necmettin Erbakan  liderliğinde 
başlayan  bağımsız  bir  hareket  ülke  gündemini  belirle‐
mede  önemli  fonksiyonlar  icra  etmiştir.  Bu  hareket, 
1970  yılında  Milli  Nizam  Partisi’ni  kurmuş  ancak  12 
Mart müdahalesinin hemen akabinde parti kapatılmış‐
tır.  Daha  sonra  11  Ekim  1972  tarihinde Milli  Selamet 
Partisi kurulmuştur.  
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1973 seçimlerinde seçmen uzun yıllardan sonra ilk defa 
ortanın solunda bir partiyi, CHP'yi, birinci parti yapmış‐
tır.  Seçimlere  ilk  kez  giren MSP  de,  Parlamentoda  48 
milletvekilliği elde etmiştir. Ocak 1974 tarihinde de CHP 
ile birlikte CHP‐MSP Koalisyonunu kurarak Hükümet or‐
tağı olmuştur. Sanayi Bakanlığı’nı alan MSP, “Ağır Sana‐
yi Hamlesi” adını verdiği ve 650 projeyi bünyesinde bu‐
lunduran bir çalışmayı yürürlüğe koydu. 

Bu dönemde dış politikada atılan en önemli adım, Kıbrıs 
Barış  Harekatı’dır.  1960  yılında  Kıbrıs’ta  yaşayan  Rum 
ve Türk cemaatleri arasında kurulan ortaklık, yaşanan iç 
çatışmalar  sonucu  sürdürülemez olmuştu. 15 Temmuz 
1974  tarihinde  Yunan  cuntasının  Kıbrıs'da  darbe  yap‐
tırması  sonucu  20  Temmuz  1974  tarihinde  Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti Türk Silahlı Kuvvetleri Garanti An‐
laşması'na  istinaden  Kıbrıs Barış Harekâtı’nı  gerçekleş‐
tirmiştir. İstiklal Savaşı’nın bitiminden bu yana yani yak‐
laşık 50 yıldır bölgesinde hiçbir savaşa katılmamış olan 
Türkiye’nin Kıbrıs’a  askeri bir operasyon  yapması bek‐
lenmiyordu. Ancak  yapılan bu başarılı operasyon neti‐
cesinde  Kıbrıs’da  barış  tesis  edildi  ve  o  zamandan  bu 
yana yaklaşık 35 yıldır barış hüküm sürmektedir. 

1970'li yılların başından itibaren ideolojik bir çatışma ve 
bu çatışmanın yarattığı  terör üniversiteler başta olmak 
üzere  adım  adım  tüm  Türkiye'yi  pençesine  almıştı. 
1973'ten sonra ülkede  ideolojik çatışmalar daha da hız 
kazandı.  Sağ‐sol  çatışması  büyüdü.  Şehirlerde  kurtarıl‐
mış bölgeler ortaya çıktı. Her kademede eğitim gittikçe 
zorlaşıp  imkansız hale geliyordu. 12 Eylül öncesinde öl‐
dürülen insan sayısı günlük ortalama 30'a kadar çıkmış‐
tı. Ülke en değerli evlatlarını  ideolojik çatışmalara kur‐
ban veriyordu. Aynı zamanda yüksek bir enflasyon bü‐
yük bir ekonomik krizin de haberciliğini yapıyordu. 
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Bu  süreç  yaşanırken  Demirel  ekonomik  bir  "restoras‐
yon" programını, Özal'ın hazırladığı ünlü 24 Ocak 1980 
kararlarını, yürürlüğe koydu. 

24 Ocak 1980 kararları  ile cari modelin terk edildiği,  it‐
hal ikameci sanayileşme yerine dışa açık ihracata dayalı 
büyüme modeline  geçildiği  ifade  edilmiş  oldu.  Kamu‐
nun desteklediği “yerli” burjuvazi dış rekabete açılmaya 
zorlanmış,  dolayısıyla  rekabetçi  ekonomiye  geçilerek 
üretkenliğin artacağı öngörülmüştür. 

Bu yeni model ile Kaldor‐Neümark‐Müller modelini sor‐
gulamadan, söz konusu modelin 50 yıllık uygulama so‐
nuçları üzerinden  yeni bir model  inşa edilmeye  çalışıl‐
mıştır. 

1980  sonrası  takip edilen model, ekonomi politikaları‐
nın kamu otoritelerinin elinden alınıp piyasa güçleri de‐
nilen ulusal ve uluslararası kartele devridir. Buna göre 
mevcut  sanayi  yapısı  ve profili  veri olarak  ele  alınmış, 
dışa açılmayla birlikte ülkenin rekabetçi olduğu alanlar‐
da  yeni  yatırımlar  yaparak  istihdam  ve  büyümeyi  ger‐
çekleştireceği varsayılmıştır. Statik denge çözümlemesi 
ve Mukayeseli Üstünlük Teorisini esas alan bu yaklaşım 
sonucu  1980–2000  yılları  arasında  sanayi  yapılanması 
değişmemiştir.  

1980 öncesi dışa bağımlı içe dayalı sanayicilik yapan ran‐
tiyeci  elit,  1980  sonrası  düşük  emek  ücreti, maliyetsiz 
çevre kirliliği, yüksek  ihracat sübvansiyonuna dayanarak 
ihracat yapmaya çalışmıştır. İhracat seferberliği için döviz 
kuru sürekli olarak düşük tutulmuştur. Aslında bu durum, 
milli kaynaklarımızın düşük bedelle dışarıya transferi so‐
nucunu doğurmuştur. Bunun yanı sıra, ücretler düşük tu‐
tulmuş ve iç talep sıkı para politikaları ile sürekli baskı al‐
tına alınarak ihraç edilebilir fazla oluşturulmuştur. Birçok 
mal ve hizmet, içerideki insanımızın ihtiyacı varken “döviz 
gelecek” diye dışarıya ihraç edilmiştir. 
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Bu  belirtilen  şartlarla  sürdürülen  ihracat  seferberliği, 
sonuçta  döviz  dar  boğazı  sorununu  da  aşmış  değildir. 
1980‐2000 yılları arasında GSMH’da 1 birimlik artış itha‐
latta 0,6 birim artışa,  ihracatta 1 birimlik artış  ise  itha‐
latta 1,5 birimlik artışa  yol açmıştır. Diğer bir  ifade  ile 
ihraç ettikçe daha fazla  ithal eden, büyüdükçe dış tica‐
ret açığı artan bir ekonomik yapı oluşmuştur.  

Bu  yapı başlangıçta, döviz  kıtlığını  ve  cari  açığı  yapısal 
sorun olarak görmüyordu. Ancak döviz dar boğazının ih‐
racat  seferberliği  ile  aşılamaması  sonucu  1989’da  32 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname  ile döviz giriş ve çı‐
kışı  serbest  bırakılmıştr.  Dolayısıyla  da  sermaye  hare‐
ketleri  ile  dış  ticaret  arasındaki  denge  ilişkisi  ortadan 
kaldırılmıştır. Takip edilen yüksek reel  faiz, düşük sabit 
döviz kuru uygulamaları  ile de dışardan sermaye trans‐
ferine gidilmiştir. Sıcak para akımları ile finase edilen dış 
ticaret açığı, sıcak para hareketlerinin bir sonucu olarak 
belirli aralıklarla finansal krizlere dönüşmüştür. 

1.4.  Yeni Dönemde Dünyanın Şekillendirilmesi 

Sovyetlerin dağılması ile birlikte Doğu Bloğu çökmüş ve 
dünyada  tek  bir  kutup  kalmıştı.  Böylece  Soğuk  Savaş 
dönemi sonrasına tek kutuplu bir dünyada başlamış ol‐
duk.  ABD  öncülüğündeki  tek  kutuplu  dünyada  hemen 
Yeni Dünya Düzeni konuşulmaya başlandı. Aynı zaman‐
da dünyadaki Soğuk Savaş dönemi yapılanmaları da ye‐
niden  sorgulanmaya  başlandı.  Bunlardan  belki  de  en 
önemlisi  NATO’nun  sorgulanmasıdır.  Yeni  dönemde 
NATO’nun görevinin ne olacağı sorgulanmaya başlandı.  

1990’lı yılların başında yapılan toplantılarda yeni görev 
tanımının  ipuçları  da  ortaya  çıkmaya  başladı.  “NA‐
TO’nun misyonu  bitti mi?”  sorusuna  cevap  aranırken 
yeni  tehdidin  İslâm  ülkelerinden  gelebileceği  üzerinde 
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durulmuştu. Bundan sonra düşman rengi kırmızıdan ye‐
şile dönebilirdi.  

Bu  ve  benzeri  değerlendirmeler  ile  NATO’ya  yeni  bir 
düşman  tanımlanmaya  başlanılmış  oldu.  Bu  aynı  za‐
manda, Batı’nın Doğu Bloğu çökünceye kadar ittifak içe‐
risinde göründüğü Müslümanlara karşı tarihi ikiyüzlülü‐
ğünü  de  ortaya  çıkarıyordu.  Yeni  dönemde,  diğer  bir 
ifade  ile  Yeni  Dünya  Düzeni’nde,  Müslümanlara  yer 
yoktu. 

Uluslararası  işbirliğini  ve  barışı  yaratma  ideali  olarak 
takdim edilen “Yeni Dünya Düzeni” deyimi,  ilk kez ABD 
Başkanı  George  Bush  tarafından  Ağustos  1990'da  bir 
basın  toplantısında  söylenmiştir.  Bush,  bundan  bir  ay 
kadar sonra, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu kimya‐
sal ve biyolojik silahlar konusunda çalışmaya yönelttiği 
sırada bu deyimi tekrar etmiştir. Bush, Yeni Dünya Dü‐
zeni derken aslında ABD'nin etki alanı  içinde gelişecek 
düzenden sözediyordu. 

Yeni Dünya Düzeni'nden bahsedilirken kullanılan "Liberal 
Demokrasi",  "Evrensel Barış" ve  "İnsan Haklarına Saygı" 
kavramları gelişmekte olan ülkeler için fazla bir anlam ta‐
şımıyordu. Bunlar daha çok gelişmiş ülkelerin ya da top‐
lumların  “diğerlerini”  Yeni Dünya Düzeni  fikrine  eklem‐
lemek için kullandıkları propaganda ifadeleriydi.  

1.4.1. Kuveyt’in İşgali 

Bu çerçevede, Kuveyt’in  işgali, Soğuk Savaş Dönemi  ile 
bağlantılı  olan  ancak  Soğuk  Savaş  dönemi  sonrasında 
gerçekleşen  ilk  büyük  operasyon  olması  açısından  iyi 
tahlil edilmesi gereken bir olaydır.  

İran devriminden sonra Batı’lı emperyalist güçler, Sad‐
dam’ı azmettirerek İran’a saldırtmışlardı. 1980‐1988 yıl‐
larında  İran  ile savaşan  Irak, ekonomik yönden ağır za‐
rarlara uğramış ve bu savaş sonrası kolay kolay ödeye‐
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meyeceği bir dış borç yükü altında kalmıştı. Bu durum‐
dan kurtulmak isteyen Saddam Hüseyin, çareler arama‐
ya  başlamış  ve  1991  yılının  ilk  yarısında  Ortadoğu'da 
huzursuzluğa yol açacak bazı iddialar ortaya atmıştı. İd‐
diaların  başlıcaları  şunlardı;  Körfez  ülkeleri  1981‐1990 
arasında petrol fiyatlarını sürekli düşürerek Irak'ı zarara 
sokmuşlardır.  Kuveyt  Rumeyla  bölgesindeki  Irak'a  ait 
petrol  rezervlerinden de  faydalanmıştır.  Irak'ın  Kuveyt 
toprakları üzerinde  tarihi bir hakkı vardır.  Irak‐İran  sa‐
vaşı sırasında Kuveyt'in yaptığı para yardımı silinmelidir.  

Saddam Hüseyin,  Kuveyt  ile  ilgili  bu  iddialarının  kabul 
edilmemesi üzerine, meseleyi bir oldu‐bitti  ile  çözüm‐
lemek  istemiş  ve  2  Ağustos  1990'da  Kuveyt'i  işgal  et‐
mek ve bir hafta sonra da  ilhak etmek suretiyle Körfez 
Krizinin çıkmasına sebep olmuştur.  

Saddam’ı Kuveyt’i  işgale götüren olaylar zincirinde, çok 
konuşulan bir  iddiaya da değinmeden geçemeyiz. Sad‐
dam  Hüseyin,  ABD  Irak  Büyükelçisi  ile  yaptığı  bir  gö‐
rüşmede yukarıda yazılan iddialarını gündeme getirince, 
büyükelçinin  bu  sorunları  kendi  aranızda  halledin  de‐
mesini  kendisi  için  bir  “yeşil  ışık”  olarak  algılamıştır. 
ABD  büyükelçisinin  de  O’nun  bu  şekilde  algılamasını 
kuvvetlendirecek  ifadeler kullandığı  iddia edilmektedir. 
İran’a saldırı konusunda “yeşil  ışık” aldığı mahfilden bu 
kez de Kuveyt’e saldırı için “yeşil ışık” almasından daha 
doğal bir şey olamazdı! 

Şimdi neticeye baktığımızda bunun bir oyun olduğunu 
görüyoruz. 1980  İran devriminden bu yana kurgulanan 
bir oyun. Maksat, Ortadoğu’ya askeri olarak yerleşmek‐
ti. Hem İran’a karşı askeri bir pozisyon alınacak hem de 
kendilerine bölgede problem olabilecek potansiyele sa‐
hip olan Irak, zayıflatılıp dağıtılacaktı. Saddam, Kuveyt’i 
işgal  ettikten  hemen  sonra  oluşan  tepkiler  karşısında, 
Müslüman ülkelerin askerlerinden oluşacak bir yapının 
gözetiminde  Kuveyt’ten  çekilebileceğini  ifade  etmiştir. 
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Ancak küresel elitler, O’nun bu önerisini ne duydular ne 
de  duyurdular.  Birleşmiş  Milletler  Güvenlik  Konseyi, 
Irak birliklerinin Kuveyt topraklarından derhal ve şartsız 
çekilmesini  isteyen bir karar yayınladı. ABD öncülüğün‐
de müttefik ülkeler, Irak'ın Suudi Arabistan'a veya diğer 
bir  Ortadoğu  ülkesine muhtemel  taarruzunu  önlemek 
bahanesi ile Çöl Kalkanı adı verilen bir harekâtı başlattı‐
lar. Böylelikle ABD ve müttefikleri, Basra Körfezi ve Su‐
udi Arabistan başta olmak üzere bölgeye deniz, hava ve 
kara birlikleri göndermeye başlamışlardı. Toplamda 33 
ülke  kuvvet  göndererek  veya  yardım  yaparak,  Irak'a 
karşı teşkil edilen bu koalisyon kuvvetlerine katılmış ve‐
ya  bu  kuvvetleri  desteklemiştir.  Bunlar  arasında  sekiz 
Arap ülkesi de vardır. Arap ülkeleri Saddam'a karşı olan‐
lar, Saddam'ı destekleyenler ve çekimser kalanlar olmak 
üzere  üç  gruba  ayrılmışlardı.  Ancak  Arap  Birliği,  Irak'ı 
kınamış ve derhal Kuveyt'ten çekilmesini istemiş ve Irak 
saldırısına karşı Çok Uluslu Arap Ordusu kurulmasını oy 
çoğunluğuyla kararlaştırmıştı. Bu sebepten dolayı Mısır 
ve Suriye, Saddam'a karşı olanların başında gelerek, Su‐
udi Arabistan'a kuvvet göndermişlerdir. Ürdün, Yemen 
ve FKÖ, Saddam'ı desteklemişlerdir. Yine Birleşmiş Mil‐
letler  Güvenlik  Konseyi,  oy  çoğunluğuyla  Irak'a  karşı 
ekonomik yaptırım ve silah ambargosu kararı almıştır. 

BM  Güvenlik  Konseyi,  Eylül  1990  ayı  içerisinde  Irak'a 
karşı hava ambargosu uygulama kararı da almış ve daha 
sonra  bunu  deniz  ablukası  kararıyla  da  genişletmiştir. 
Neticede, 17 Ocak 1991 tarihinde, müttefik Çok Uluslu 
Hava Güçleri'nin Irak'a taarruzları  ile Körfez Savaşı baş‐
lamış oldu. 

Bu durum aynı zamanda küresel elitlere de bölgeye yer‐
leşme ve  tecrübe kazanma açısından bulunmaz bir  fır‐
sat vermiş oldu.  

Savaşın başlamasıyla Irak ve Kuveyt'te özellikle stratejik 
hedefler bombalandı. Çöl Fırtınası adı verilen bu hare‐
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kât  ile  Kuveyt'teki  Irak  Kara  Kuvvetlerinin  büyük  bir 
kısmı imha edilmiş ve kalanlar da ya esir olmuşlar veya 
Kuveyt'i terk etmişlerdir. 

Körfez Savaşına katılan Koalisyon Kuvvetleri ve  Irak as‐
keri heyetleri arasında 3 Mart 1991 günü Kuveyt‐Suudi 
sınırının  kuzeyindeki  Safven  kasabası  yakınında  çölde 
bir  çadır  içinde  ateşkes  görüşmeleri  yapıldı.  Irak,  Ku‐
veyt'i ilhak kararını kaldırmak ve tazminat ödemek baş‐
ta olmak üzere bütün şartları kabul etmek zorunda kal‐
dı. Bu şekilde Körfez Savaşı fiilen sona ermiş oldu. 1991 
yılı Nisan ayının ilk haftasında, Irak'ın BM Güvenlik Kon‐
seyi tarafından ortaya konan ateşkes şartlarını kabul et‐
tiğine dair yazılı müracaatı  ile de Körfez Savaşı resmen 
sona erdi. 

Körfez Savaşı fiilen sona ermesine rağmen Amerika bazı 
bahanelerle  zaman  zaman  Irak'ı  bombalamaya  devam 
etmiştir. Savaş sonrasında oluşturulan uçuşa yasak böl‐
geler  ve  Çekiç  Güç  ile  Irak’ın  parçalanmasına  zemin 
oluşturmaya çalışmışlardır. 

Türkiye, Körfez Savaşına fiili olarak katılmadı. Ancak, İn‐
cirlik Hava Üssü'ndeki Amerikan uçaklarının kullanılma‐
sına müsaade etti  ve Birleşmiş Milletlerin aldığı bütün 
kararlara  uydu.  Ayrıca,  Kerkük‐Yumurtalık  petrol  boru 
hattını da kapatarak Irak’a büyük maddi zararlar verdir‐
di.  “Bir  koyup  üç  alma”  hırsı  ile  savaşa  katılmayı  bile 
müzakere etti. Türkiye’nin Birinci Körfez Savaşı’ndaki bu 
yardımları çok kritiktir. Bu yardımlar aynı zamanda Türk 
ekonomisine de çok büyük zararlar vermiştir. Bu zarar‐
ları  tazmin  etmek  için  daha  sonra  harekete  geçse  de 
Türkiye, ciddi bir şey elde edememiştir.  

1.4.2. Irak'ın Yenilmesinin Sebepleri 

İran ile yaptığı savaşta kendisine yapılan askeri yardım‐
lar  sayesinde  savaş  başlamadan  önce  Irak,  dünyanın 
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beşinci  büyük  kara  ordusuna  sahipti.  Fakat  bu  durum 
Irak'ın çok kısa bir sürede yenilmesine engel olamadı. 

Ancak bütün bunlara  rağmen, Amerika Birleşik Devlet‐
leri ve müttefik orduları nitelik (eğitim ve donanım) ba‐
kımından  Irak ordularına  kıyasla  çok  daha  üstündüler. 
Müttefik orduları, hızla hareket edebilen ve yüksek tek‐
nolojiyi etkin biçimde kullanabilen ordulardı. Buna kar‐
şılık  Irak orduları, 8 yıl  süren  Irak‐İran Savaş'ndan yor‐
gun çıkmış, savaşma  iradesi düşük ve klasik piyade sa‐
vaşına göre eğitilmiş ordulardı. 

Irak'ın yenilmesinde pay sahibi olan ikinci önemli etken, 
II. Dünya Savaşı'ndan beri bilinen bir  savaş gerçeğiydi: 
Savaşılan bölgede hava üstünlüğünü sağlamak ve hava 
ile  kara  güçleri  arasında  etkin  bir  eşgüdüm  sağlamak, 
karşı  konulmaz  bir  üstünlük  getirir. Müttefikler  hava‐
kara koordinasyonunu  iyi bir biçimde gerçekleştirirken 
Irak güçleri bu avantajdan yoksundu. Çölde saklanama‐
yan  ve  havadan  korunamayan  Irak  ordusu,  müttefik 
saldırıları karşısında ezildi. 

Nedenlerden  üçüncüsü,  vurucu  gücü  ne  olursa  olsun, 
tek bir silaha dayanmanın yarattığı aşırı ve yapay güven 
duygusudur. Saddam, Sovyetler'den aldığı Scud  füzele‐
rine ve bu füzelerin ucuna yerleştirmeyi planladığı iddia 
edilen  kimyasal/biyolojik  başlıklara  aşırı  derecede  gü‐
vendiği izlenimi veriyordu. Ancak, bu füzeler savaş sıra‐
sında  istenilen  başarıyı  gösteremedi.  Füzelerin  çoğu 
Amerikan Patriot Hava Savunma sistemi tarafından ha‐
vada yok edildiler. 

Her  ne  kadar müttefik  ülkeler  galip  gelmiş  olsalar  da, 
Birinci  Körfez  Savaşı'nın  en  önemli  ve  en  uzun  vadeli 
sonucu,  tüm Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde kü‐
resel  işgalcilere  karşı  küresel  bir  direnişin  filizlenmesi‐
dir.  İkinci  olarak  bölgede  1945'den  beri  üzerinde  çok 
konuşulan ve  tüm  siyasal partilerin programlarının ba‐
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şında yer alan Arap Birliği fikri, büyük bir darbe yemiş‐
tir. Çünkü Körfez Savaşı'nda Arapların ayrı ayrı saflarda 
toplanmaları ve kendi ulusal devletlerinin olduğu kadar 
Batı'nın  da  çıkarlarını  korumak  için  savaşmaları,  Arap 
Birliği düşünü çok zayıflatmıştır.  

Savaşın başka bir önemli  sonucu da,  Irak'ın  zayıflama‐
sıyla beraber, İran'ın bölgedeki ağırlığının artmasıdır. 

1.4.3. Bosna Savaşı 

Yeni Dünya Düzeni çabalarının ikinci kanlı durağı Bosna 
savaşıdır.  Bu  savaş  6  Nisan  1992  tarihinden  14  Eylül 
1995  tarihine  kadar  sürmüş  olan  bir  savaştır.  Yaklaşık 
üçbuçuk yıl süren bu savaş sırasında uluslararası yardım 
kuruluşları  verilerine  göre  312.000  kişi  hayatını  kay‐
betmiş,  2 milyon  kadar  insan  da  yerini  yurdunu  terk 
etmek zorunda kalmıştır. Yakın  tarihin en karanlık say‐
falarından biri olan bu savaş sırasında ölenlerin 200.000 
kadarı Boşnak halkına ait olup bu halk dünyanın gözleri 
önünde sistematik bir soykırıma tabi tutulmuştur. 

1980 yılında Tito'nun ölümü ve 1990 yılında da Sovyet 
blokunun parçalanmaya başlamasıyla birbirinden  farklı 
etnik  grupları  Yugoslavya  içinde  bir  arada  tutmak  im‐
kânsız  hale  gelmişti.  25  Haziran  1991'de  Slovenya  ve 
Hırvatistan bağımsızlıklarını ilan ettiler. Eylül 1991'de de 
Makedonya bağımsızlığını ilan etti. Şubat‐Mart 1992'de 
Bosna‐Hersek  Devleti  ülke  çapında  bağımsızlık  ilan 
edilmesi konusunda bir referandum yaptı. Bosnalı Sırp‐
ların  çoğunun boykot ettiği bu  referandum bağımsızlı‐
ğın kabul edilmesiyle sonuçlandı. 5 Nisan 1992'de Bos‐
na‐Hersek hükümeti bağımsızlığını  ilan etti. 6 Nisan'da 
da ABD  ve Avrupa ülkeleri Bosna‐Hersek'in bağımsızlı‐
ğını tanıdılar. 

Bu  sonuçtan  memnun  olmayan  Bosnalı  Sırplar, 
Republika Srpska  (Bosna Sırp Cumhuriyeti)'ni  ilan ede‐
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rek Bosna‐Hersek'ten ayrıldıklarını açıkladılar. Sonra da 
Bosnalı  Sırplar  kendilerine olabildiğince  fazla miktarda 
toprak  kazanmak  için  Yugoslavya  Devlet  Başkanı 
Slobodan Miloseviç  ve Genelkurmay Başkanı  Perisiç’in 
desteği ile Bosna‐Hersek’te etnik temizlik yapmaya baş‐
ladılar. Bosna Sırp Cumhuriyeti ve Sırp Demokrat Partisi 
(SDS) Başkanı olan eski bir psikiyatri doktoru Radovan 
Karadziç  ve  General  Ratko  Mladiç'in  öncülüğündeki 
Sırplar, Bosna‐Hersek'teki Boşnak ve Hırvat nufüsu acı‐
masızca  katlederek ülkeyi  Sırplaştırma amacı güdüyor‐
lardı. Sırplar Eski Yugoslavya ordusunun asker ve teçhi‐
zatlarını devraldıkları  için büyük bir avantaja sahiptiler. 
Ayrıca Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç bütün dün‐
yanın  eleştirilerine  rağmen  savaş  boyunca  bazen  gizli 
bazen de açık bir şekilde Bosnalı Sırplara stratejik ve as‐
keri destek vermeyi sürdürdü.  

Üç yıl boyunca Sırplar hiçbir uluslararası teamüle ya da 
anlaşmaya kulak asmayarak insanlık dışı uygulamalarını 
pervasızca sergilediler. Soykırım ise savaş başladığından 
beri Sırpların başvurduğu yegâne savaş yöntemiydi. Da‐
ha savaşın ilk evrelerinde Nisan 1992’de Srebrenitza’nın 
hemen dışında bulunan Bratunac köyünde yaklaşık 350 
Bosnalı Müslüman, Sırp militanları ve özel polis güçleri 
tarafından  ölümcül  işkenceye  tabi  tutulmuş  ve  katle‐
dilmişti. 

Bosnalı  müslümanların  oluşturduğu  direniş  örgütü  ilk 
yıllarda  Srebrenica’yı  var  gücüyle  savundu. Yugoslavya 
ordusunun tüm imkânlarını kullanan Sırplara karşı Müs‐
lümanlar, bölgeye uygulanan ve en çok kendilerinin za‐
rar gördüğü ambargodan ötürü hafif silahlarla ve az sa‐
yıda mermi ile karşı koymaya çalışıyordu. 

Bosna Savaşı’nın sonlarına doğru Müslümanların birçok 
cephede zafer kazandığı bir sırada öne çıkarılan Dayton 
Barış müzakereleriyle savaşın sona ereceğini gören Sırp‐
lar,  avantaj  elde  etmek  için  iki  stratejik  kent  olan 
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Gorajde  ve  Srebrenica’yı  ele  geçirmek maksadıyla  bü‐
tün güçleriyle bu  iki kente saldırdılar. Srebrenica’da ta‐
rihin  gördüğü  en büyük  katliamlardan birini  tüm dün‐
yanın seyirci bakışları arasında sergilediler. BM tarafın‐
dan  güvenli  bölge  olarak  ilan  edildikten  iki  yıl  sonra 
Srebrenica,  1995  yılının  yaz  ayında  İkinci Dünya  Sava‐
şı’ndan sonra meydana gelen en büyük toplu katliamın 
kurbanı oldu. 8.000’den fazla masum sivil hunharca kat‐
ledildiler. 

Bosna  savaşında uluslararası camianın olanlar karşısın‐
daki  tepkisizliği  Sırplara  cesaret  vermiştir. Uluslararası 
camia  BM  önderliğinde  taraflı  bir  şekilde  binlerce 
Boşnağı  silahsızlandırmış  ve  sonra  da  onları  en  azgın 
düşmanlarına  teslim  etmiştir.  Srebrenica,  uluslararası 
camianın gözleri önünde gerçekleştirilen bir katliamdır. 
Uluslararası  camianın  eylemleri  katilleri  cesaretlendir‐
miş, onlara yardım etmiş ve işlerini kolaylaştırmıştır. Bu 
durum  Yeni  Dünya  Düzeni’nin  nasıl  kurulacağının  da 
ipuçlarını vermektedir. Yeni Dünya Düzeni Müslümanlar 
için  kan  ve  gözyaşından  ibarettir.  Bugün  Boşnaklar,  o 
zaman BM Barış Gücünde görev yapan Hollandalıları ve 
Hollanda’yı soykırıma seyirci kaldıkları ve güvenliği tesis 
etmedikleri için mahkemeye vermişlerdir. 

Müslümanların direnişi ve uluslar arası yardımlar 

Savaşın  ilk  aylarından  başlayarak  Birleşmiş  Milletler 
temsilcisi Cyrus Vance ve Avrupa Birliği  temsilcisi  Lord 
Owen  savaşı  durdurmak  için  taraflarla  müzakereler 
yaptılar.  Bosna‐Hersek'i  etnik  açıdan  3  bölgeye  ayıran 
çeşitli haritalar çizildi ve taraflara sunuldu. 1994 yılında 
NATO uçakları BM'nin  ilan ettiği uçuş  yasağını uygula‐
maya başladılar. Böylece Sırpların hava üstünlüğü kay‐
bolmuş oldu. Mart 1994 tarihinde Boşnaklar ve Bosnalı 
Hırvatlar  anlaşmaya  vardılar  ve birbirleriyle  savaşmak‐
tan vazgeçtiler. 
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Burada bir hususu unutmamamız gerekmektedir. Bosna 
savaşında uluslar arası camia, BM ve NATO Müslüman‐
lar  katledilirlerken  kınamanın  ötesinde  hiçbir  somut 
adım  atmamışlardır. Ne  zaman  ki Müslümanlar  dışarı‐
dan çeşitli yollarla gelen yardımlar sayesinde bir direni‐
şe geçtiler ve üstünlüğü elde etmeye başladılar, uluslar 
arası camia da işte o zaman harekete geçebilmiştir.  

Müslümanların  adım  adım  üstünlük  elde  etmeye  baş‐
laması ile nihayet uluslararası camia harekete geçmiş ve 
baskılar  sonucu  Tudjman  ve  Miloseviç’i  Aliya 
İzzetbegoviç  ile birlikte anlaşma masasına oturtmuşlar‐
dır. 21 Kasım 1995'de Dayton Antlaşması kabul edildi. 
14 Aralık 1995'de bu antlaşmanın son halinin  imzalan‐
masıyla birlikte Bosna Savaşı son bulmuş oldu. 

1.4.4. Çeçen Savaşı 

Yeni Dünya Düzeni yerleştirme çabalarının üçüncü kanlı 
durağı Çeçen Savaşı’dır. Küresel elitlerin yeni dünya dü‐
zeni  çabalarını  gören  Rusya  da  kendi  payına  Çeçenis‐
tan’da adım atma kararı almıştır.  

Soğuk Savaş sonrasında Yeşil Kuşak Projesi’nin sürdürü‐
lemeyeceğini tahmin eden Rusya, 4000 askeri ile Çeçen 
Cumhuriyeti’ne ait Nattereçni  şehrini  işgal etti. Bunun 
ardından Rusya, Dudayev’e bağlı birliklerin bir süre ön‐
ce esir ettiği askerlerin 48 saat içinde serbest bırakılma‐
sı için ültimatom verdi. Dudayev Yönetimi ise bu esirleri 
serbest bırakmak için Rusya'nın bunların kendi askerleri 
olduğunu kabul etmesini şart koştu. Böylelikle Dudayev, 
bütün  dünyaya  Rusya’nın  resmen  Çeçenistan’a müda‐
hale  ettiğini  kabul  ettirmek  istiyordu.  Esirler meselesi 
ültimatomla çözülemeyince karşılıklı görüşmeler yoluna 
gidildi.  Ancak  Rusya  Savunma  Bakanı  Pavel  Graçov’la 
Çeçenistan  Cumhurbaşkanı Dudayev  arasında  6  Aralık 
1994’te gerçekleştirilen görüşmelerde sağlanan olumlu 
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gelişmelere rağmen, Rusya Caharkale’yi (Grozni) 7 Ara‐
lık’ta ikinci kez havadan bombaladı. 11 Aralık sabahı da 
Rus birlikleri Çeçenistan topraklarına girdiler.  

Rusya bu saldırıyı, Çeçenlerin bütün direnişine rağmen, 
iki sene sürdürdü. Savaşta sürekli asker kaybetmesi ne‐
deniyle  sonuçta oradan çekilmek ve direnişi  sürdüren‐
lerle masaya oturmak  zorunda  kaldı. 31 Ağustos 1996 
tarihinde  Çeçenistan  adına  Aslan Mashadov  ile  Rusya 
adına  Aleksandr  Lebed  arasında  Çeçenistan’ın  siyasi 
statüsünün 5  yıl  içinde  kararlaştırılacağına dair bir  an‐
laşma  imzalandı. Böylelikle Çeçenistan, bağımsızlık  yo‐
lunda önemli bir adım atmış oldu.  

Bu  arada  Rus  birliklerine  ait  savaş  uçakları  Çeçenis‐
tan’dan  çekilme  sürecinde  başkent  Caharkale’yi 
(Grozni)  ağır  bombardımana  maruz  bıraktı  ve  bunun 
sonucunda Caharkale’de binlerce sivil hayatını kaybetti. 
İlk Çeçen  savaşında hayatlarını kaybedenlerin  sayısının 
200 bin civarında olduğu belirtilmektedir. Yine savaş sı‐
rasında göçe maruz kalanların sayısı  ise 500 binin üze‐
rindedir. 

12 Mayıs 1997’de imzalanan barış antlaşması Çeçen so‐
rununa kalıcı bir çözüm getiremedi. 1994–96 Çeçen‐Rus 
Savaşı esnasında  tahrip olan Çeçenistan’ın  yeniden  in‐
şası  konusunda  yardım  sözü  veren  Rus  Yönetimi, 
Mashadov’u bir federasyon anlaşması  imzalamaya  ikna 
edemeyince,  taahhüdünü  yerine  getirmedi.  Çeçenis‐
tan’da istikrarın sağlanması için gerekli ekonomik ve si‐
yasal  desteği  vermeyen Moskova,  Çeçenistan  politika‐
sını Çeçenistan’ın  istikrarsızlaştırılması üzerine bina et‐
meye  başladı.  Sonuç  olarak, Mashadov  yönetimindeki 
Çeçenler, Moskova’nın  bölgeden  çekildiği  ve  Çeçenis‐
tan’ın de facto bağımsızlık kazandığı 1997 ve 1999 yılları 
arasında  kendi  siyasal  kurumsallaşmasını  tamamlamak 
yerine istikrarsızlık içine sürüklendiler. 
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Bu  arada  1994  Çeçenistan  direnişinde  adını  duyuran 
Şamil Basayev’e bağlı bazı milislerin Rusya  Federasyo‐
nu’na  bağlı  özerk  cumhuriyet  niteliğindeki  Dağıstan’a 
girerek burada da bir bağımsızlık mücadelesi başlatma‐
ları Moskova tarafından bir fırsat olarak değerlendirildi. 
Çeçenistan’daki bağımsızlığa razı olmayıp bu topraklara 
işgal güçlerini  sokmak  için  fırsat kollamakta olan Mos‐
kova, Dağıstan’daki direnişi başlatanların Çeçen kökenli 
olmalarını  gerekçe  göstererek  işgal  güçlerini  yeniden 
Çeçenistan’a  soktu. Bu arada, Moskova’da ve bazı bü‐
yük şehirlerde Rus istihbaratı tarafından gerçekleştirilen 
patlamaların  sorumluluğu da Çeçenlerin üzerine yıkıla‐
rak işgal gerekçesi olarak kullanıldı. 

Zamanın Rusya Başbakanı olan Viladimir Putin, ulusla‐
rarası kamuoyuna Çeçenistan’ın Rusya  toprağı olduğu‐
nu ve istedikleri şekilde müdahale edebileceklerini söy‐
ledi. Oysa  Rusya  1996’da  imzalanan  anlaşmayla  Çeçe‐
nistan’ın  siyasi  statüsünün ne olacağını 5 yıl  içerisinde 
belirleyecekti! Dolayısıyla Rusya, Çeçenistan’a asker so‐
karak  hem  uluslararası  anlaşmaları  hem  de  Çeçenis‐
tan’la  imzaladığı  ikili anlaşmayı  ihlal etmiş oldu. Rusya 
bu kez sivillere yönelik hava saldırıları üzerinde yoğun‐
laştı. Bu zayiat yüzünden  insanlar kalabalık gruplar ha‐
linde yurtlarını  terk ederek yine Moskova hâkimiyetin‐
deki Inguşetya başta olmak üzere bölgedeki değişik yer‐
lere sığınmaya çalıştılar. Böylelikle Rusya, bu büyük za‐
yiatın ve göç hareketinin Çeçen mücahitleri kendi istek‐
leriyle teslim olmaya zorlayacağını umuyordu. Ama ha‐
va  saldırılarından  hedeflediğini  elde  edemedi  ve  baş‐
kent  Caharkale’nin  kapılarına  kadar  dayanarak  Çeçen 
mücahitlerle karşı karşıya gelmek zorunda kaldı. Bu gö‐
ğüs  göğüse  çatışmalar  ise  Rus  güçlerinin  beklemediği 
şekilde kayıplar vermesine yol açtı. 
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Çeçenistan  sorunu hala  tam olarak  çözülebilmiş değil‐
dir. Zaman zaman patlak veren olaylar  ile varlığını sür‐
dürmektedir. 

1.4.5. Dünya Ticaret Merkezi Saldırıları: 11 Eylül 2001 

11 Eylül 2001 günü ABD’de bir dizi saldırı gerçekleştiril‐
di.  Dünya  Ticaret  Merkezi  ikiz  kulelerine  birer  uçak 
çarptı ve çarpmadan yaklaşık bir buçuk  saat  sonra  ikiz 
kuleler sırasıyla oldukları yere çökerek yıkıldılar.  

Yine  aynı  gün,  Pentagon'a  üçüncü  bir  uçağın  çarptığı 
açıklandı. Olay yerinde herhangi bir uçak enkazına rast‐
lanmadı. Ancak uçağa ait olduğu iddia edilen, Amerikan 
Havayolları  logosu taşıyan birçok küçük metal parçaları 
bulunmuştu.  

Ayrıca, Pensilvanya Shanksville kırsalında dördüncü bir 
uçağın düştüğü açıklandı. Olay yerinde büyük bir uçak 
enkazına  rastlanmadı.  Sadece  resmî makamlarca  uçak 
enkazının olduğu söylendi. 

ABD  Hükümet  yetkilileri  olayı  çözümlerken  iki  önemli 
kanıt  olduğunu  iddia  ettiler.  Birincisi,  kulelere  çarpan 
uçaktaki teröristlerden birinin pasaportu uçağın kuleye 
çarpmasından  sonra  aşağıya  fırlamış  ve  bölgedeki  bir 
polis  tarafından  bulunmuştu.  İkincisi  de  teröristlerin 
havaalanına gelirken kullandıkları ve havaalanı otopar‐
kına bıraktıkları araçta uçak kullanım kılavuzu ve Kur'an‐
ı  Kerim  bulunmuştu.  Resmi  araştırmalar  neticesinde 
uçakların Usame Bin Ladin'in lideri olduğu El Kaide terör 
örgütünün 19 üyesi tarafından kaçırıldığı ve eylemlerin 
gerçekleştirildiği iddia edildi.  

Belki de şöyle demek daha doğru olacaktır. Bu eylemle‐
rin kimler tarafından ve nasıl yapıldığı hiçbir zaman tu‐
tarlı bir şekilde ortaya konulamadı. Ancak, bu eylemler 
neticesinde, ABD ve müttefiklerine kafa tutabilecek ka‐
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biliyette olan Bin Ladin  liderliğinde bir  terör örgütü  in‐
sanların zihinlerinde ihdas edilmiş oldu.  

İngiltere  İşçi  Partisi milletvekili  ve  kabineden  sorumlu 
Devlet Bakanı Michael Meacher konuyle  ilgili şöyle de‐
miştir: "Böylesine devasa öneme haiz bir olayın bu  şe‐
kilde  gizeme  gömülmesine modern  tarihte  daha  önce 
hiç  rastlanılmamıştır.  Anahtar  konumundaki  bazı  ger‐
çekler mümkün  ve  anlaşılabilir bir  temele dayandırıla‐
rak açıklanamamış durumdadır." 

Saldırı, dünya medyası  tarafından  "medeniyetler  çatış‐
ması" olarak yorumlanmış ve en çok Yeni Dünya Düzeni 
operatörlerinin  işine  yaramıştır.  Bu  saldırıları  gerekçe 
gösteren başkan George W. Bush,  “terörle mücadele” 
kisvesi altında önce Afganistan, ardından da  Irak'ı  işgâl 
etmiştir.  11  Eylül  saldırıları  sonucu,  başta  ABD  olmak 
üzere  Batılı  devletlerde  Müslümanlar'a  karşı  işlenen 
nefret suçlarında da büyük artışlar görülmüştür. 

1.4.6. Afganistan’ın Askeri Kontrol Altına Alınması 

Afganistan’ın işgali 2001 Ekiminin 7. gününde başlamış‐
tır. İşgalin, Usame Bin Ladin'in yakalanmasına değin sü‐
receği  ifade  edilmiştir. Aynı  zamanda  Taliban  ve diğer 
Taliban yandaşı güçler ortadan kaldırılarak ABD yanlısı 
bir  yönetim oluşturulacak  ve Afganistan'da  iç güvenlik 
sağlanmış olacaktı. 

İlk planda Taliban geri püskürtüldü ve ABD yanlısı Karzai 
Hükümeti kuruldu. Ancak ABD ve yandaşları zaman içe‐
risinde başkent Kabil dışında Afganistan’daki kontrolle‐
rini kaybettiler.  

Aslında ABD ve Batı, Afgan dağlarında Rusya’yı yendik‐
ten sonra kendi oluşturdukları unsurları bu savaş baha‐
nesi  ile  temizlemek  istiyorlardı.  Ancak  evdeki  hesap  
çarşıya  uymadı.  Afganistan’da  bir  bataklığa  saplanıp 
kaldılar.  
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1.4.7. Irak’ın İşgali 

Afganistan'ın işgalinin ardından, Körfez Savaşı'ndan beri 
tecrit  edilmiş  durumda  ve  ambargo  altında  bulunan 
Irak'a karşı 20 Mart 2003 tarihinde (başta Amerika Bir‐
leşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere) Koalisyon Güç‐
leri olarak tanımlanan ülkeler bir işgal harekâtı başlattı‐
lar ve halen devam etmektedir. 

Bu  işgal neticesinde  Irak  fiilen dört parçaya bölünmüş 
ve milyonlarca  insan yerinden yurdundan ve hatta  ca‐
nından olmuştur. İşgal güçleri, kuzeyde bir Kürt Devleti, 
merkezde  Bağdat’ı  da  içine  alan  sunni  bir  yapılanma, 
güneyde  bir  şii  yapılanma  ve  Şatt’ül_Arab  hattından 
Körfeze açılan bölgede küçük bir petro‐devlet oluştura‐
cak şekilde Irak’ta farklı politikalar takip etmiştir.  

Halen bu farklı politikalar neticesinde Irak’ta tam olarak 
bir  birlik  ve  beraberlik  sağlandığı  söylenemez.  Irak’ın 
şeklinin nasıl oluşacağını henüz net olarak kestirebilmek 
mümkün gözükmemektedir.  

2.  Soğuk Savaş Dönemi Sonrası Türkiye’deki 
Gelişmeler 

Dünyada bu olaylar olurken, günümüzü de ilgilendirdiği 
için, Türkiye’de yaşanan paralel gelişmelere de kısa bir 
göz atmakta fayda vardır.  

12 Eylül 1980 darbesinin ardından yapılan ilk seçimlere, 
Milli Güvenlik Konseyi tarafından üç partinin katılması‐
na  izin  verilmişti. Bunlar Halkçı  Parti, Anavatan  Partisi 
ve Milliyetçi Demokrasi  Partisi  idi.  24 Ocak  Ekonomik 
Önlemler Paketinin mimarı olan Turgut Özal’ın kurduğu 
Anavatan Partisi 6 Kasım 1983 yılında yapılan Genel Se‐
çimlerden yüzde 45 oy oranı ile birinci parti olarak çıktı 
ve tek başına iktidar oldu. Bu çıkışta darbeye tepki oyla‐
rının varlığını göz ardı edemeyiz. 
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25 Mart 1984'te yapılan yerel seçimlerde yüzde 41.5 oy 
alan  ANAP,  birinci  parti  konumunu  korudu.  28  Eylül 
1986'da yapılan ara  seçimlerde, ANAP önemli bir geri‐
lemeyle oyların ancak yüzde 32.1'ini alabildi. 29 Kasım 
1987'de yapılan Genel Seçimler'de oylarını düşürmesi‐
ne  rağmen  (%36,31) yine  tek başına  iktidara gelmiş ve 
bu  sefer 450  sandalyeli mecliste 292  sandalyeye  sahip 
olmuştur.  26 Mart  1989'da  yapılan  Yerel  Seçimler'de 
ise, ANAP özellikle büyük kentlerde belediye başkanlık‐
larının çoğunu kaybetti. Yerel seçimlerin hemen ardın‐
dan muhalefet partileri ANAP'ın üçüncü parti olduğunu 
öne sürerek seçim istedi. Bu ortamda Turgut Özal'ın 31 
Ekim 1989'da TBMM'deki ANAP çoğunluğunun oylarıyla 
cumhurbaşkanı  seçilmesi  de  muhalafet  için  yeni  bir 
eleştiri konusu olmuştu. ANAP,  iktidarları boyunca Tür‐
kiye’de  neo‐liberal  politikaları  destekleyip  icraata  
koydu.  

Genel Başkan  ve Başbakan  Turgut Özal'ın  cumhurbaş‐
kanlığına seçilmesiyle genel başkanlığa Yıldırım Akbulut 
getirilmişti.  Daha  sonra,  16  Haziran  1991'de  yapılan 
kongrede  Genel  Başkanlığa  Yıldırım  Akbulut'un  yerine 
Mesut Yılmaz'ın seçilmesi, yeni bir hükümet oluşumunu 
da  beraberinde  getirdi.  Yılmaz  başkanlığında  kurulan 
yeni  hükümet  ise  erken  seçim  kararı  aldı  ve  20  Ekim 
1991'de  genel  seçimler  yapıldı.  Seçim  kampanyasında 
demokratikleşme  ve  enflasyonu  durdurma  temalarına 
ağırlık  veren DYP  yüzde 27.03 oy oranıyla birinci parti 
oldu. Onu ANAP, SHP, RP ve DSP  izledi. Yeni hükümet 
20  Kasım  1991'de  Süleyman  Demirel'in  başkanlığında 
bir DYP‐SHP koalisyonu olarak kuruldu. 

1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsız‐
lıklarını kazanan Orta Asya Türkî Cumhuriyetleri  ile ge‐
rek  Cumhurbaşkanı  Özal'ın  gerekse  hükümetin  çeşitli 
girişimleriyle çok yönlü  ilişkiler kuruldu. Böylece, Türki‐
ye  için  bir  "bölge  devleti"  olma  yolunda  yeni  ufuklar 
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açıldı. Haziran 1992'de bir zirve toplantısıyla kurumsal‐
laştırılan, Kafkasya  ve Balkanlar dâhil bütün Karadeniz 
havzasını  içine alan Karadeniz Ekonomik  İşbirliği, Türki‐
ye'nin  bu  bölgedeki  önemini  daha  da  artırdı.  Ayrıca 
Türkiye,  Bosna‐Hersek  ve  Somali  konularında  da  aktif 
bir rol oynamaya çalıştı. Ancak Türkiye  için açılan fırsat 
kapıları  yeterince değerlendirilemediği  için bu  fırsatlar 
birer birer yok olup gittiler. O dönemin Batı’daki yansı‐
masına örnek olması açısından, Banu Avar’ın yapmış ol‐
duğu  “Sınırlar Arasında”  adlı  belgeselde  Londra’da  bir 
uzman şunları söylüyordu: “Soyvetler Birliği dağıldıktan 
sonra  Batı’nın  en  büyük  endişesi  Türkiye’nin  Türkî 
Cumhuriyetler  ile bir araya gelerek bir blok oluşturma‐
sıydı. Ancak  izlenen  Batı  politikaları  ile  bunun  gerçek‐
leşmesi engellenmiştir.” 

Turgut Özal'ın  17 Nisan  1993'te  vefat  etmesi  üzerine, 
Cumhurbaşkanlığı  görevine  Süleyman  Demirel  seçildi. 
Demirel'den boşalan DYP Genel Başkanlığına ise 13 Ha‐
ziran'da yapılan olağanüstü büyük kongrede Tansu Çil‐
ler getirildi. Türkiye'nin ilk kadın Başbakanı olan Çiller'in 
kurduğu yeni DYP‐SHP Koalisyon Hükümeti 25 Haziran 
1993'ten 25 Aralık 1995 seçimlerine kadar görevde kal‐
dı. 27 Mart 1994  tarihinde yapılan Mahalli Seçimlerde 
RP çok büyük bir sıçrama yaparak halkın çoğunluğunun 
yaşadığı  şehirleri ve belediyeleri kazandı. Bu dönemde 
neoliberal politikaların sonucu olarak ekonomik denge‐
ler  iyice bozulmuş ve gelir dağılımı adaletsizliği ayyuka 
çıkmıştı. Çiller’in açıkladığı 5 Nisan 1994 “Ekonomik Ön‐
lemler Uygulama Planı”  ile büyük bir ekonomik kriz ya‐
şanmıştır.  

Refah Partisi, çıkışını sürdürmesi ve belediyelerde başa‐
rılı çalışmalar ortaya koyması neticesinde 1995 seçimle‐
rinde  yüzde  22  oy  oranıyla  birinci  parti  oldu.  5 Mart 
1996'da Mesut Yılmaz'ın başkanlığında "AnaYol" olarak 
adlandırılan ANAP‐DYP koalisyon hükümeti kuruldu. Bu 
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hükümetin ömrü Çiller ile Yılmaz arasında süren merkez 
sağ  liderliği  çekişmesi  sebebiyle  ancak  dört  ay  sürdü. 
Refah  Partisi’nin hükümet hakkında  verdiği  gensoruyu 
DYP'nin  destekleyeceğini  açıklaması  üzerine  Başbakan 
Yılmaz, 6 Haziran 1996'da Cumhurbaşkanı Demirel'e is‐
tifasını  sundu. Demirel  bu  kez  başta  yapması  gereken 
bir  işi  yaptı  ve  RP Genel  Başkanı Necmettin  Erbakan'ı 
hükümeti kurmakla görevlendirdi. Erbakan,  "RefahYol" 
olarak adlandırılan RP‐DYP koalisyon hükümetini kurdu 
ve  54.  T.C.  Hükümetinin  Başbakanı  oldu.  DYP  Genel 
Başkanı  Tansu Çiller de bu hükümette Dışişleri Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 

1996–97  yıllarında  yapılan  hizmetler  ile  RefahYOl  Hü‐
kümeti, ATO  tarafından  yapılan bir  araştırma  ile Cum‐
huriyet tarihi boyunca en başarılı hükümet olarak tespit 
edilmiştir. 

Bu dönemde Türkiye özellikle iki projeyi çok konuşmuş‐
tur. Bunlardan biri bütün kamu hesaplarını tek bir me‐
kanizmada  toplayan Havuz Sistemi olarak anılan Kamu 
Tek Hesabı Projesidir. Bu sayede devletin sırtından ge‐
çinen rantiyecilerin hortumları kesilmiştir. Devletin ma‐
liyesi  derli  toplu  hale  gelmiş  ve  yatırımlar  başlamıştır. 
İkinci çok konuşulan proje de D8 Projesidir. D8 Türkiye, 
İran, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Malezya, Mısır ve 
Nijerya’nın  devlet  ve  hükümet  başkanlarının  İstanbul 
Çırağan Sarayında 15 Haziran 1997  tarihinde bir araya 
gelerek  oluşturduğu  ekonomi‐politik  bir  platformdur. 
Projenin nihai hedefi Yeni Bir Dünya kurulmasıdır. Bu da 
Türkiye için yeni bir tanım ve konuşlanma demektir.  

Batı özellikle bu iki proje çerçevesinde yapılanların neti‐
cesini  bekleyemezdi.  Nitekim  beklemedi.  Kasım  1996 
tarihinden  itibaren  RefahYol Hükümeti’nin  nasıl  devri‐
leceğini gösterir büyük bir planı uygulamaya koydu. Er‐
bakan, 2009  Yerel  Seçimleri öncesi bu planın başlama 
talimatını veren bir kriptoyu kamuoyuna açıklamıştır.  
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1990’lı yıllar, Batının Soğuk Savaş  sonrası dünyada  tek 
kutuplu  Yeni  Dünya  Düzeni  kurma  çalışmalarının  da 
başladığı yıllardır. Batı, önünde hiçbir engel istememek‐
tedir. Küresel elitlerin Orta Doğu üzerinde  şer planları 
vardır. Türkiye gibi güçlü bir ülkede Refah‐Yol Hüküme‐
ti’nin  başarılı  olması  onları  kaygılandırmış  ve  “Erba‐
kan’ın hakkından gelmek”  için gerekli  çalışmalar  yapıl‐
mıştır.  “Erbakan’ın  hakkından  gelmek”  ifadesi  Yahudi 
asıllı ABD’li stratejist Makovski’nin yazdığı bir makalenin 
de adıdır. 

Bu  planlar  çerçevesinde  28  Şubat  “post modern  dar‐
be”si ortaya konulmuştur. “Post modern darbe” ifadesi 
de o dönemin paşalarından birinin  ifadesidir. Bu süreç‐
te  yapılan  baskılara  hükümetin  küçük  ortağı  DYP’nin 
dayanamaması sebebiyle 18 Haziran 1997 tarihinde Er‐
bakan’ın  istifası  ile  54.  TC  Hükümeti  sona  ermiştir. 
Normalde hükümeti  kurma görevinin DYP  lideri Tansu 
Çiller’e  verilmesi  gerekiyordu.  Ancak  Cumhurbaşkanı 
Demirel, her  türlü  teamül hiçe  sayarak, hükümeti kur‐
ma  görevi  19  Haziran  1997  tarihinde Mesut  Yılmaz’a 
vermiştir. 

Yılmaz'ın  kurduğu,  kamuoyunda  "Anasol‐D" olarak  ad‐
landırılan ANAP‐DSP‐DTP  koalisyon hükümeti  12  Tem‐
muz 1997  tarihinde güvenoyu aldı. Bu ve bundan son‐
raki  hükümetlere,  28  Şubat  ile  Erbakan’a  yaptırılama‐
yan ve  inançların üzerindeki hak ve özgürlükleri kısıtla‐
yan icraatların neredeyse tamamı yaptırılmıştır.  

Yönetimde 17 ay kalan hükümet, muhalefet tarafından 
verilen bir gensoruyla 25 Kasım 1998 tarihinde düşürül‐
dü. Cumhurbaşkanı tarafından yeni hükümeti kurmakla 
görevlendirilen Bülent Ecevit'in girişimleri sonuçsuz ka‐
lınca, görevi Muğla Bağımsız Milletvekili  ve  Sanayi Ba‐
kanı Yalım Erez aldı. Yalım Erez'in hükümet  kurma  ça‐
lışmaları  devam  ederken,  DYP  Genel  Başkanı  Çiller'in 
Ecevit'in başbakanlığında kurulacak bir azınlık hüküme‐
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tine destek vereceğini açıklaması, güvenoyu alacak bir 
hükümet formülü ortaya çıkardı. Nitekim Bülent Ecevit 
tarafından  17 Ocak  1999  tarihinde  kurulan  azınlık hü‐
kümeti  güvenoyu  alarak,  18  Nisan  seçimlerine  kadar 
görev  yaptı.  Seçim  sonucunda  DSP, MHP,  FP,  DYP  ve 
ANAP  parlamentoda  temsil  edilme  hakkı  kazanırken, 
CHP  yüzde10'luk ülke barajını aşamayarak parlamento 
dışında  kaldı.  DSP  oylarını  yüksek  oranda  artırırken, 
MHP de en fazla oy alan ikinci parti oldu. ANAP ve DYP 
gibi merkez  sağ  partileri  ise büyük  oy  kaybına  uğradı. 
Ocak 1998  tarihinde kapatılan Refah Partisi'nin bağım‐
sız  kalan milletvekillerinin  çoğunun  katılımıyla  kurulan 
FP de oy oranını koruyamadı.  

28 Mayıs 1999  tarihinde, seçimlerden birinci parti ola‐
rak  çıkan  DSP'nin  Genel  Başkanı  Bülent  Ecevit'in  baş‐
kanlığında DSP‐MHP‐ANAP koalisyon hükümeti kuruldu. 
57.  TC  Hükümeti,  göreve  başlar  başlamaz  Devlet  Gü‐
venlik Mahkemeleri'nin sivilleştirilmesi, Bankalar Kanu‐
nu,  "Uluslararası Tahkim"i öngören Anayasa değişikliği 
ve Sosyal Güvenlik Reformu gibi önemli konularda yeni 
yasaların çıkmasını sağladı. 1999 yılı Helsinki Zirvesi'yle 
başlayan  Avrupa  Birliği'ne  uyum  sürecinde,  uyguladığı 
ekonomik  istikrar programı  ile enflasyonla mücadelede 
önemli gelişmeler kaydeden hükümet, Cumhurbaşkan‐
lığı seçimini uzlaşıya dayalı bir anlayış çerçevesinde so‐
nuçlandırdı. 16 Mayıs 2000 tarihinde görev süresi dolan 
Süleyman Demirel'in  yerine, parlamentoda  temsil  edi‐
len 5 partinin Genel Başkanlarının katıldıkları bir teklifle 
aday  gösterilen  Anayasa  Mahkemesi  Başkanı  Ahmet 
Necdet  Sezer,  3.  turda  330  oyla  Türkiye'nin  10.  Cum‐
hurbaşkanı seçildi. 

Bu arada, Fazilet Partisi’nin kapatılması için de bir mah‐
keme süreci başlatılmıştı. Birçok mahfillerde Refah Par‐
tisi’nin  kapatılmasının  yetmeyeceği, onların bölünmesi 
gerektiği (ve hatta kökünün kurutulması gerektiği) ifade 
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edilmeye  başlandı.    Aslında  bütün  bunlar,  bir  büyük 
oyunun parçasıydı. O da, Makovski’nin ifadesiyle “Erba‐
kan’ın hakkından gelmek” oyunuydu. 

Fazilet Partisi’nin 26 Haziran 2001 tarihinde kapatılma‐
sının ardından aynı tabana hitap eden iki parti kuruldu. 
Önce, 20 Temmuz 2001 tarihinde Saadet Partisi hemen 
akabinde de, 14 Ağustos 2001 tarihinde Adalet ve Kal‐
kınma Partisi  (AK Parti)  kuruldu. Bu dönemde  kamuo‐
yunda  Başbakan  Ecevit’in  hastalığı  sürekli  gündemde 
tutuldu. Böylelikle zihinlerde genç ve dinamik bir şahsi‐
yetin önü açılmış oldu. Ülkemiz hızla 3 Kasım 2002 se‐
çimlerine sürüklendi. Seçimlerde AK Parti büyük bir çı‐
kış yaparak TBMM’de 365 sandalye kazandı. Tek başına 
iktidar oldu.  

Aslında AK Partisi’ni iktidara taşıyan süreç 28 Şubat post 
modern darbe süreci olmuştur. Gerek bu süreçte mağ‐
dur olan ancak devletine küsmeyen kitlelerin toplu ha‐
reketi  gerek  bu  süreçten  siyasi  veya  ekonomik  olarak 
haksız nemalananlara duyulan tepkiler ve gerekse yeni 
dönemde  Yeni  Dünya  Düzeni  kurmak  isteyen  küresel 
elitlerin planları AK Parti’nin  iktidara gelişinin  zeminini 
hazırlamıştır.  

Bu yeni dönemde Yeni Dünya Düzeni’nin bölgemizdeki 
planları da icraata konulmuştur. 

2.1. Dış Mihrakların YDD organizasyonunda 
Bölgemize düşen pay: Büyük Ortadoğu 
Projesi (BOP) 

Yüzyıllardır çatışmaların en kolay tetiklenebildiği bölge‐
ler bizim etrafımızda  şekillenmiştir. Yeni Dünya Düzeni 
çabaları  ile birlikte küresel elitlerin bu bölgeye karşı ni‐
yetleri artık belli olmuştur. BOP bu niyetlerin açığa çıka‐
rılması  açısından  önemli  bir  projedir.  Proje  masadan 
kalksa bile bunu öne atan zihniyet hala ortada duruyor. 
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Bu açıdan BOP, küresel elitlerin bölgeye yönelik planla‐
rının bir sembol ismi olmuştur. 

BOP, 2000’li  yıllarla birlikte,  Türkiye  ve dünya  kamuo‐
yunun  gündemine  düştü.  Proje,  Fas’tan  Endonezya’ya 
kadar olan bir bölgenin yeniden yapılandırılması planla‐
rını içeriyordu. 

Operasyon konusu olan bölge  ile  ilgili olarak dikkat çe‐
ken önemli hususları  şu  şekilde sıralayabiliriz. Bölgenin 
neredeyse tamamı müslümanların yoğun olarak yaşadı‐
ğı  coğrafyadır.  Bölge, Osmanlı  hinterlandının  da  nere‐
deyse  yüzde  80’ini  oluşturmaktadır.  Bu  bölge,  büyük 
medeniyetlerin  neredeyse  tamamının  doğduğu  ve  ya‐
şadığı bir  coğrafyaya aittir.  Şu anda, dünya enerji kay‐
naklarının  yüzde 75’i bu bölgededir. Bölge,  tarım, ma‐
denler ve  iklim konusunda da dünyanın en zengin böl‐
gesidir.  Demografik  olarak  genç  bir  nüfusu  barındırır. 
Tüm  bunlara mukabil,  dünya  nimetlerinden  aldığı  pay 
ise oldukça düşüktür. Diğer bir  ifade  ile ekonomik açı‐
dan geri kalmış ya da geri bıraktırılmış bir coğrafyadır. 
Osmanlı’nın yıkılışından bu yana kargaşa ve karışıklığın 
eksik olmadığı bir bölgedir. 

Bu bölgede uygulanmak istenen BOP’u ilginç ve gizemli 
yapan diğer bir husus da şudur. Bu proje hakkında, uy‐
gulayıcıları bağlayıcı hiçbir  resmi bilgi  ya  da belge bu‐
lunmamaktadır.  

Buna  rağmen, Soğuk Savaş  sonrası  süreçte yapılan çe‐
şitli konuşma ve ortaya konulan paradigmalarda ve ar‐
gümanlarda Büyük Ortadoğu’nun  yeniden  yapılandırıl‐
ması hep anılagelmiştir. Aslında, yeni oluşturulmaya ça‐
lışılan Soğuk Savaş sonrası dönemi bir bütün olarak ele 
alırsak BOP,  Yeni Dünya Düzeni’nin  bu  bölgeye düşen 
payıdır. 

Bağlayıcı döküman eksikliğinden dolayı BOP’un nasıl bir 
fikir olduğunu, yapılanlara ve yapılmak  istenenlere ba‐
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karak anlamaya çalışıyoruz. Adeta, sonuçtan sebeplere 
doğru bir yolculuk yaparak bu işi çözmeye çalışıyoruz.  

2.2. BOP Gerekçeleri 

Amerikan  Silahlı  Kuvvetlerine  yönelik  olarak  çıkarılan 
“Joint  Forces  Quarterly”  adlı  derginin  1995  sonbahar 
sayısında,  “Büyük  Ortadoğu”  başlığı  ile,  bölge  analiz 
edilmekte ve yeniden yapılandırılmasına yönelik gerek‐
çeler bir bir ortaya konulmaktadır. 

Ancak  özellikle  11  Eylül  2001  olayını  projenin  miladı 
olarak ele almak gerekir. Henüz kimin yaptığı net olarak 
bilinmeyen  bu  saldırı  olayı,  BOP’un  açık  bir  gerekçesi 
olarak kullanılmış ve hala da kullanılmaktadır. 

Irak’ın  işgali  için operasyona başlanılmasından çok kısa 
bir süre önce, Bush, yeni muhafazakâr (Neo‐con) fikirle‐
rin merkezlerinden biri olan Amerikan Girişim Enstitüsü 
adlı  kuruluşta  bir  açıklama  yaparak,  Ortadoğu’da  de‐
mokratik  değerlerin  yayılmasını  öngören  projesini  an‐
lattı. Buna göre Ortadoğu’nun,  inanç ve anlayış olarak 
da Amerikan/Batı  değerlerine  yakınlaştırılması  halinde 
dünya daha emniyetli olacağını iddia etmiştir. 

Bu konuşmadan yaklaşık  iki ay sonra  Irak  işgali gerçek‐
leştirildi.  İşgale  karşı bölgede geniş bir  tepki oluşunca, 
biraz da bu tepkileri bastırmak için iki ay sonra 9 Mayıs 
2003 tarihinde yaptığı bir konuşmada Bush, on yıl içeri‐
sinde  bir  ABD  –  Ortadoğu  Serbest  Ticaret  Bölgesi’nin 
kurulacağını  söyledi.  Bu  ifadeden  de  iki  ay  sonra,  7 
Ağustos  2003  tarihinde,  The Washington  Post  gazete‐
sinde  Condolezza  Rice  imzalı  bir  yazı  yayınlandı.  Yazı, 
bölgede  22  ülkenin  haritasının  değişeceğini  ifade  edi‐
yordu.  

Bundan da yaklaşık iki ay sonra, 6 Kasım 2003 tarihinde 
Bush, Ulusal Demokrasi Vakfı’nda, Ortadoğu’yu özgür‐
leştirme  stratejisini açıkladı. Hemen hemen aynı  tarih‐
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lerde, Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Davos’ta yapılan 
Dünya Ekonomik Forumu’nda  “Büyük Ortadoğu’ya Re‐
form” projesini açıkladı. 

Daha sonra Dışişleri Bakanı Colin Powel, konuya  ilişkin 
açıklamalarda bulundu ve proje kapsamındaki bölge ül‐
kelerinde görüşmelere başladı. 

Proje, zenginler kulübü olarak da bilinen G8 zirvesinde 
de ele alındı ve koordinasyon için Büyük Ortadoğu Giri‐
şimi Eşbaşkanlığı oluşturuldu. Üç  tane eş başkan  tayin 
edildi. Türkiye ve  İtalya Başbakanları  ile Yemen Devlet 
Başkanı eşbaşkan olarak belirlendiler. 

Böylelikle BOP, 21. yüzyılda  İslam Dünyası  siyasal  coğ‐
rafyasının  yeniden  şekilleneceği  bir  yol  haritasına  dö‐
nüştürülmüş oldu. 

2.3. Büyük Ortadoğu’nun Yeniden Yapılandırılma 
Süreci 

Büyük Ortadoğu’nun yeniden yapılandırılmasına yönelik 
olarak  atılan  adımlar  ve  söylenen  sözler,  yedi  eksen 
üzerinde değişiklikler olacağını çok net bir şekilde orta‐
ya  koymaktadır.  Şimdi  bunları  kısaca  teker  teker  ele  
alalım. 

2.3.1. Haritalar Değişmesi 

Bu proje uygulamaya konulduğu zaman Büyük Ortado‐
ğu’da 22 ülkenin haritasının değişeceği  ifade edilmişti. 
Tabi bu  zamana kadar yapılanları  temel olarak alırsak, 
bu operasyonun 22 ülke ile sınırlı olacağına inanmak ol‐
dukça  zordur. Çünkü  yapılanlar,  söylenenlerin  çok  çok 
ötesinde bir  hazırlık  olduğunu  gösteriyor.  Şimdilik, Af‐
ganistan ve Irak işgal edildi. Öyle görülüyor ki bu iki ül‐
kenin toprakları üzerinde 5‐6 küçük devlet planlanıyor. 
Belki de bölgede oluşturulacak sayısız küçük ve kontrol 
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edilebilir devletlerden bir büyük ve gevşek federatif im‐
paratorluk oluşturulması planlanıyor. 

Tüm bu gelişmeler bize, küresel elitlerin bölgede büyük 
ve  güçlü hiçbir  devleti  istemediğini  gösteriyor. Dolayı‐
sıyla  İran, Mısır ve Suudi Arabistan olduğu kadar Türki‐
ye de BOP’un stratejik hedefleri arasındadır. 

2.3.2. Enerji Kaynakları Sahipliğinin El Değiştirmesi 

Bölgede var olan petrol ve doğalgaz kaynakları sahipliği 
el değiştiriyor. Bölge petrol ve doğalgazının neredeyse 
yüzde  40’ını  oluşturan  Irak’ın  kaynakları  el  değiştirdi. 
Bunun yanısıra Afganistan’da var olan zengin Uranyum 
yatakları sahipliği de el değiştirdi. 

Böyle  giderse,  içinde  bulunduğumuz  yüzyılda  enerji 
kaynakları  tamamen  küresel  elitlerin  kontrolüne  gire‐
cektir. Dolayısıyla, mal ve hizmet üretim maliyetlerinin 
önemli bir kısmını oluşturan enerji fiyatlarının da kont‐
rolü bunların elinde olacaktır. Bu durum da dünya pa‐
zarlarında  küresel  elitlerin  hâkimiyetini  koruyacağını 
gösterir. Neticede bütün insanlar belli bir küresel ranti‐
ye sistemi  içerisinde köle gibi çalışmak mecburiyetinde 
kalacaklardır. 

Unutmamak  gerekir  ki  içinde  bulunduğumuz  yüzyılda 
yeni enerji kaynaklarından biri (hidrojenin açığa çıkarıl‐
masından elde edilecek enerji) de bor tuzlarıdır. Dünya 
bor tuzları rezervinin yaklaşık yüzde 75’i Türkiye’dedir.  

2.3.3. Yüksek Teknolojinin Kontrol Altına Alınması 

Bugün, gerek Uluslararası Atom Ajansı ve gerekse diğer 
kuruluşlar vasıtasıyla yüksek ve ileri teknoloji kontrol al‐
tına  alınıyor. Özellikle  BOP  alanında  nükleer,  biyolojik 
veya kimyasal (NBC) güç istenmiyor. Bu husustaki bütün 
kontroller ve baskılar bölge ülkeleri üzerine yapılırken, 
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İsrail’e bu  konuda hesap  sorulmaması da oldukça ma‐
nidardır. Türkiye dâhil, bölge ülkeleri bu konuda tama‐
men  ablukaya  alınmış  gözükmektedir.  Örneğin,  ülke‐
mizde  üretimi  yapılan  F‐16  savaş  uçaklarının  birçok 
elektronik  aksamının  “hazır”  gelmesi  veya  “dost‐
düşman  tanıma  sistemleri”  (Friends  and  Foe 
Recognition  Systems)  gibi  yazılıma  dayalı  sistemlerin 
dahi  “hazır”  gelmesi  Türkiye’ye  güvenilmediğinin  açık 
göstergesi olarak algılanabilir. Dahası, ne ilginçtir ki, ül‐
kemiz ne zaman nükleer enerji üretim santrali çalışma‐
ları  başlatmak  istese,  bu  çalışmalar  bazı  tesadüfler(!) 
eseri  akim  bırakılmıştır.  Yine, Özal’ın  başbakanlığı  dö‐
neminde yapılmak  istenen çalışmalar  finansman yeter‐
sizliği ve alternatif çalışmalara kurban gitmiş, Erbakan’ın 
başbakanlığı döneminde yapılmak istenen çalışmalar da 
hükümetin ömrünün bitmesiyle akim kalmıştır. AK Parti 
hükümetinin attığı adımlar  ise henüz somut bir şekilde 
neticelenmemiştir. 

2.3.4. Finans Kapitalizminin Yerleştirilmesi 

Soğuk  Savaş  döneminde  sanayi  kapitalizmi  ya  da  en‐
düstriyel kapitalizm hâkimdi. Çünkü o dönemde bu hâ‐
kimiyeti  sağlayabilecek  olan  bilimsel  ve  teknolojik  ge‐
lişmeleri “kısıt” haline getirebilmek mümkündü.  İki ku‐
tuplu bir  çatışma  / yarış  sözkonusuydu. Bu yarışta her 
iki merkez de sahip olduğu bilimsel, teknik ve teknolojik 
imkânları diğerleri  ile paylaşmak  istemiyordu. Sahip ol‐
dukları  bu  imkânlara  dayalı  olarak  ürettikleri  mal  ve 
hizmetler de dünya pazarlarında onlara önemli bir üs‐
tünlük sağlamıştı. 

Ancak birbiri ardına  yaşanan gelişmeler neticesinde  So‐
ğuk Savaş Dönemi son bulurken, bilimsel, teknik ve tek‐
nolojik gelişmeler de yavaş yavaş “kısıt” olmaktan çıkmış‐
tır. Küresel elitler yeni bir döneme girilirken yeni bir “kı‐
sıt”  oluşturmaya  da  başlamışlardır.  Bu  yeni  kısıt  da  fi‐
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nansman ya da en geniş ifadesiyle para olmuştur. Bunun 
için de hemen hemen her ülkeye bankacılık, merkez ban‐
kaları  ve  paranın  serbest  dolaşımı  konusunda  benzer 
adımlar attırarak önemli bir avantaj sağlamışlardır. 

Atılan adımlar neticesinde bugün bir ülke her türlü  im‐
kâna  sahip olsa bile  “para”sı  yoksa hiçbirşey  yapamaz 
haldedir. Burada “para”dan kasıt “yabancı para / Euro / 
dolar”dır. Onu elde etmeden kendi sınırları  içerisindeki 
merkez bankası bile milli parasını  rahat bir  şekilde ba‐
samamaktadır. Parayı elde etmenin  ise  iki  yolu  vardır. 
Ya  ihracat yapılacak ya da borç alınacaktır. Borç alınsa 
da neticede geri ödemeler  için o ülkenin yine  ihracata 
ihtiyacı olacaktır. Bu da sahip olduğu zenginlikleri, biri‐
lerinin bastığı kâğıt  ile değiştirmesi demektir. Çok daha 
dramatik bir  ifade  ile bir kâğıt vasıtasıyla sahip olduğu 
zenginlikleri birilerine aktarması demektir. 

Bugün ülkemiz de her şeye sahip olmasına rağmen “pa‐
ra yok” diye yapması gereken birçok  şeyi yapamamak‐
tadır. Para  ya da  finansman da  IMF  aracılığıyla  geldiği 
için, alınan borçlar karşısında adeta IMF’nin kölesi hali‐
ne getirilmiştir. 

2.3.5. Küreselleşmenin Köle Düzeni Olarak Takdim 
Edilmesi 

Günümüz dünyasında küreselleşme ya da globalizm do‐
ğal olarak  varılacak bir  sonuçtur. Bundan kaçınmak  ya 
da buna karşı çıkmak anlamlı değildir. Bugün artık bilgi, 
mal ve hizmetler için sınırlar neredeyse tamamen orta‐
dan kalkmıştır. Dünya tek bir pazar haline gelmektedir. 

Ancak buradaki sorun ya da itiraz, küreselleşmeye gidi‐
lip  gidilemeyeceği  noktasında  değildir.  Sorun,  küresel‐
leşmeye “nasıl” gidileceği sorunudur. Küresel elitler, ge‐
lişmekte  olan  ya  da  gelişmemiş  ülkelerin  (ezilenlerin) 
üzerine basarak küreselleşmeye gitmek istemektedirler. 
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Bu durum şu örneğe benziyor. Eskiden, kölelik dönem‐
lerinde, kölelerin taşıdıkları tahtlar olurmuş. “Efendiler” 
bu tahtların üzerine kurulur, köleler de onları istedikleri 
yere götürürlermiş. Şimdi bir an bir  “efendi”nin bu şe‐
kilde pazara gittiğini hayal edelim. Neticede hem efendi 
hem  de  köleler  pazara  gider. Ama  hiç  kimse,  “köleler 
pazara  gidiyor  ya da  köleler pazara  gelmişler” demez. 
“Efendi pazara gidiyor ya da efendi pazara gelmiş” der‐
ler.  İşte bugün küreselleşme adı altında yapılmak  iste‐
nen budur. Gelişmiş ileri ülkeler gelişmemiş olan ülkele‐
rin tepesine binerek dünyayı küreselleşmeye doğru sü‐
rüklemek istemektedirler.  

2.3.6. Yenilmişlik Psikolojisinin Aşılanması 

Toplumumuza ve bölge insanlarına “yenilmişlik psikolo‐
jisi” aşılanmaktadır. Dolayısıyla bölgede  yapılacak olan 
değişikliklere karşı oluşabilecek direnç baştan kırılmaya 
çalışılmaktadır. 

Bu  psikolojik  savaş  en  çok  ülkemiz  insanları  üzerinde 
yürütülmektedir. Çünkü ülkemiz, herhangi bir sömürge‐
ci gücün çizmeleri altında ezilmemiş ve  tam  tersine  İs‐
tiklal  Savaşı  ile  adeta Osmanlı’nın  küllerinden  yeniden 
doğmuştur. Bölgedeki diğer ülkelerin ise hemen hemen 
tamamı  değişik  zamanlarda  emperyalist  güçlerin  sö‐
mürgeleri olmuşlardır. 

Bu yenilmişlik psikolojisi, “dışarıdan” beslenen çeşitli si‐
vil  toplum örgütlerinin yanısıra, “içeriden” özenle seçi‐
len “işbirlikçiler” vasıtasıyla hızla toplumumuza empoze 
edilmeye çalışılmaktadır. Medya bu işte yoğun bir şekil‐
de kullanılmaktadır. 

Aslında bölgemize yönelik psikolojik savaş en geniş an‐
lamıyla,  alenen, 1990  I. Körfez  Savaşı  ile başlamıştı. O 
zamana  kadar  bizler  sadece  futbol maçlarını  “naklen” 
izlerken,  I.  Körfez  Savaşı  ile  “naklen  savaş”  izlemeye 
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başladık.  Aslında  izlediğimiz  bir  savaş  değil, 
müstekbirlerin harb teknolojisi ya da gövde gösterisiydi. 
Tomahawk ve Cruise füzelerinin nasıl ateşlendiğini, kaç 
bin kilometre öteden hatasız vuruş yaptığını, B52 bom‐
bardımanlarının ne anlama geldiğini,  F‐16’ların hedefe 
nasıl kilitlendiğini hep bu “naklen savaş” yayınlarından 
öğrendik. Hatta “hedefe kilitlenmek”  ifadesini, bilinçal‐
tımızdaki  anlamını  mahfuz  tutarak,  günlük  Türkçe‐
miz’de bile kullanmaya başladık. 

İşte bütün bunlar ve çok daha fazlası, “yenilmişlik psiko‐
lojisi”  aşılarıydı.  Dahası,  bunların  etkisi  henüz  geçme‐
miştir ve hala da yoğun bir şekilde devam etmektedir. 

2.3.7. İnanç Temellerinin Değiştirilmesi 

Bölgemiz  İslam Coğrafyasının  tam merkezini oluşturur. 
Daha spesifik bir ifade ile Osmanlı hinterlandıdır. Bugün 
Osmanlı hinterlandı  ikinci kez  işgal tehditi  ile karşı kar‐
şıyadır. Birinci işgalin sonucunda bu milletin önüne Sevr 
anlaşması konulmuştu. Ancak millet o anlaşmayı onay‐
lamadı ve direnişe geçti. Direnişinin özünü, vatan millet 
sancak  (bayrak)  sevgisi,  kısacası,  “inancı”  oluşturuyor‐
du. O  zamanın mücadelelerinde, bu anlattıklarımızı en 
iyi  özetleyen  ifade  İngiliz  Başbakan  Churchill’in  “bizi 
Türklerin teknolojik üstünlüğü ya da harb kabiliyeti de‐
ğil, inancı yendi” ifadesidir. Bu inancın değişmesi direni‐
şin kırılması demektir. 

İşte,  bugün  yapılmaya  çalışılan  işlerden  biri  de, 
müslümanların  inancının  temellerini  değiştirme  çalış‐
masıdır. En geniş anlamıyla bu operasyon, “Ilımlı İslam”  
ya da “Light  İslam” operasyonu olarak  ifade edilmekte 
ancak  her  mahfilde  değişik  kisveler  ile  karşımıza  çık‐
maktadır. 

Aynı şekilde bugün misyonerlik faaliyetleri de, ılımlı İslam 
operasyonunun  bir  parçası  olarak  yürütülmektedir.  Ül‐
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kemizde hiçbir Hristiyanın yaşamadığı yerlerde kilise aç‐
ma çabalarını masum bir şekilde izah edememekteyiz.  

2.4. Bölgedeki Genel Durum 

Bölgedeki genel duruma baktığımızda  şunu görüyoruz. 
Halklarının  çoğunluğu  müslümandır  ve  bugün 
müslümanların “ortak bir vizyonu” yoktur. Birinci Dünya 
Savaşı’na  kadar  müslümanların  sahibi  niteliğinde  Os‐
manlı Devleti vardı. “Cihadı billah ilayı kelimetullah” ga‐
yesi ile bütün dünyadaki müslüman halkların yardımına 
koşuyordu. Bu durum onun maddi ve ekonomik olarak 
güçlenmesine de sebep olmuştu. Güçlendikçe de gaye‐
sine daha rahat hizmet eder olmuştu. Ancak günümüz‐
de, bu anlamda bir devlet ya da kurum yoktur. Bu “da‐
ğınıklık”,  emperyalistlerin  iştahını  kabartmakta  ve böl‐
geyi her türlü operasyona açık hale getirmektedir. 

Bir diğer unsur bölge ülkelerinin  idarecilerinin  işbirlikçi 
karakterleridir. Gerek  yetişme  tarzları  gerek ekonomik 
sıkıntıları  gerekse  temsil  kabiliyetleri  sebebiyle  bölge 
idarecileri  kendi halklarından  kopukturlar. Hatta, daha 
da ilginci, bu idareciler ikballerini bölge halklarının des‐
teğinden  ziyade  yabancı  lobilere  yakınlıkta  görmekte‐
dirler. Bu da devlet‐millet kopukluğunu kronik hale ge‐
tirmektedir. 

Bir  başka  önemli  konu  bölge  halklarının  fikir  yapısını 
zenginleştiren tez ve anti‐tezlerin aynı köke dayanması‐
dır. Örneğin bölgede, ılımlı İslam tez, radikal İslam anti‐
tez olabilmektedir. Dolayısıyla ortaya çıkacak olan sen‐
tez  de  bir  başka  tezin  antitezi  olarak  şekillendirilebil‐
mektedir. Bu durum  ise, bölge aydınının emperyalizme 
karşı dik duruşunu ya da direnişini törpülemekte ve da‐
ğınıklığı artırmaktadır. 

Hâlbuki normal olarak olması gereken şey, tezin kendi‐
ne  ait olandan,  anti‐tezin  ise dışarıdan  gelenden oluş‐
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masıdır. Mevcut durum inançta, fikirde ve eylemde bir‐
likteliğe engel olmaktadır. 

Bir başka dikkat çekici unsur, bölge halklarının fakirliği‐
dir.  Uzun  yıllardır  sürekli  fakirliği  yaşayan  halk,  “iyilik 
gelsin de kimin elinden gelirse gelsin” diyecek noktaya 
getirilmiştir. Bu  ifadeler de artık, operasyon  zemininin 
iyice yumuşatıldığının açık bir göstergesidir. 

Ayrıca, bölgedeki ayrılıklar yabancılar tarafından sürekli 
körüklenmektedir.  Gerek  silahlı  unsurlar  gerekse  dini‐
kültürel  farklı  unsurlar  birbirlerini  düşman  kamplarda 
görmektedirler. Bu  fraksiyonların  ise maddi ve manevi 
olarak dışarıdan yabancılar tarafından desteklendiği çok 
iyi  bilinmektedir.  Oluşturulan  sürekli  kargaşa,  sürekli 
gerilim,  sürekli  düşmanlık  ortamı,  yine  dışarıdan  gele‐
cek bir “kurtarıcı”nın yolunu açmaktadır. 

Bölgemizin bu haliyle toparlanması ve bir barış havzası 
haline  gelmesi mümkün  değildir.  Bunun  için  ortak  bir 
zeminde ve büyük bir  ideal uğrunda topyekün çalışma‐
ya ihtiyaç vardır. 

Aslında, geniş bir açıdan baktığımızda küresel elitlerin iki 
şeyi aynı anda yapmaya çalıştığını görürüz. Bunlardan bi‐
rincisi, Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra uygulanması dü‐
şünülen  Sevr  tasfiye  sürecini  tamamlattırmaktır.  İkincisi 
ise, Osmanlı’nın yıkılması ile oluşan siyasi boşluğu doldu‐
racak yeni bir imparatorluk tasarlamaktır. 

Bölgede Osmanlı sonrası oluşan boşluğu dolduracak şe‐
kilde yeni bir ekonomi politik yapılanmaya gidilmekte‐
dir. Bu durum ise bölgenin müktesebatı olan ilke ve de‐
ğerlerin yok olması ve onun yerine pagan zihniyetin ça‐
tışmacı değerlerinin yerleştirilmesi demektir.  

Buraya  kadar yazdıklarımızı  çok  kısa olarak özetlersek, 
yüz yıl önce Osmanlı’yı yıkmak için sömürgeci güçler Bi‐
rinci Dünya Savaşı’nı çıkarmışlar ve emellerine ulaşmış‐
lardır. Osmanlı sonrası planları olmadığı  için aralarında 
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bir kalkınma yarışı başlamış ve bu yarış üstünlük hâki‐
miyet yarışına dönüşmüştür. Bu yıkıcı  rekabet dünyayı 
hızla  İkinci Dünya Savaşı’na sürüklemiştir.  İkinci Dünya 
Savaşı bitmeden galip devletler savaş sonrası planlarını 
çift kutuplu bir dünya üzerine kurgulamışlardır. Çift ku‐
tuplu dünyanın sona ermesi ile birlikte ABD ve Batı Yeni 
Dünya  Düzeni  önerilerini  ortaya  atarak  icraata  başla‐
mışlardır.  Bu  Yeni  Dünya  Düzeni’nin  bölgemize  ve  ül‐
kemize düşen payı da Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)’dir. 
BOP ülkemiz ve bölgemiz açısından yok oluş demektir.  

Halbuki ülkemiz bu dönemde yeni bir medeniyetin ön‐
cülüğünü yapabilecek potansiyele  sahiptir. Akıllı politi‐
kalar  ve  cesur  adımlarla  bölgemizi  bir  barış  havzasına 
çevirebiliriz. Bu dönemde bize düşen, bu projeleri  ko‐
nuşmak ve uygulamaya koymaktır.  

Şimdi  bu  çerçevede  ülkemizin mevcut  durumunu,  po‐
tansiyelini ve yapılması gerekenleri ortaya koyabiliriz. 



İkinci Bölüm 

GELECEĞİN 
İNŞAASI 

1. Ülkemizin Genel Potansiyeli ve 
Değerlendirilmesi 

Ülkemiz, onlarca yıldır yanlış politik ve ekonomik tercih‐
ler sebebiyle siyasi, ekonomik, sosyal ve diğer tüm alan‐
larda derin bir bunalıma girmiştir. Bu bunalım, günden 
güne  ülkemizi  yıpratmakta  ve  bir  çöküş  sürecine  sok‐
maktadır. 

Tam bu zaman diliminde  ise, Soğuk Savaş dönemi son‐
rası  dünya  yeniden  şekillendirilmektedir.  Ülkemiz,  bu 
yeniden şekillenme sürecinde kendi müktesebatı ve de‐
ğerleri  ile  aktif  bir  liderlik  görevi  yapabilecekken,  böl‐
gemizde ve dünyadaki emperyal güçlerin taşeronu hali‐
ne getirilmek istenmektedir. 

Bu öyle bir taşeronluktur ki, sonunda Türkiyemiz’in par‐
çalanması  da  vardır.  Dolayısıyla  içinde  bulunduğumuz 
zaman diliminde, iki süreç birlikte çalışmaktadır. Bunlar, 
ülkemizin  çökertilmesi  ve  bölgenin  (hatta  dünyanın) 
yeniden şekillendirilmesi süreçleridir. 
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Halbuki ülkemiz, mevcut halinden çok daha güçlü olabi‐
lecek bir potansiyele sahiptir. Sahip olduğumuz bu po‐
tansiyeli kısa da olsa hatırlatmakta fayda vardır.  

Türkiyemiz,  192  dünya  ülkesi  içinde  nüfus  itibarıyla 
16'ncı,  toprak büyüklüğü  itibarıyla 32'nci  ve ekonomik 
gücü  itibarıyla 16'ncı sırada olan güçlü bir devlettir. Ül‐
kemiz yaklaşık 80 milyonluk nüfusunun hemen hemen 
üçte  ikisi  35  yaşının  altındaki  gençlerden  oluşur.  Top‐
raklarımızın bir bölümü Avrupa’da, daha büyük bir bö‐
lümü Asya’da yer alır. Ülkemiz yüzölçümü, izdüşüm alan 
olarak  779.452  kilometrekare  ancak  yüzeyindeki  tüm 
eğimli alanlarla birlikte  ise 814,578 kilometrekare olan 
doğu‐batı  kuzey‐güney medeniyet  eksenlerinin  kavşak 
noktasında bulunan güçlü bir ülkedir. 

Kara sınıları 2.753km, deniz kıyıları ise 8.333km uzunlu‐
ğundadır. Ülkemizin, Gürcistan‐Ermenistan‐Azerbaycan 
sınırının uzunluğu 610 km, İran sınırı 454 km, Irak sınırı 
331 km, Suriye sınırı 877 km, Bulgaristan sınırı 269 km, 
Yünanistan sınırı ise 212 km uzunluğundadır. 

Yüzey  şekilleri  açısından  en belirgin özelliği  yüksek bir 
ülke  oluşudur. Ortalama  yükseklik  1.131 metredir.  Bu 
yükseklik, Asya’nın 1.050 m’yi bulan ortalama yüksekli‐
ğini bile aşmaktadır. 

Ülkemizdeki yüzey şekilleri önemli ölçüde çeşitlilik gös‐
terir. Birçoğu birbirine koşut sıralar halinde uzanan dağ‐
lar, tek başına ya da çizgisel bir diziliş gösteren sönmüş 
yanardağlar. Üstleri yanardağ  lavlarıyla yada eski gölle‐
re ait torul kayaçlarla kaplı olan vadilerle yayılmış plato 
düzlükleri,  vadiler  boyunca  uzanan  alüvyonlarla  kaplı 
ovalar bu çeşitliliğin başlıca unsurlarıdır. 

Üç yandan  ılık denizlerle kuşatılmış olan ülkemiz Kuzey 
Yarıküre’de  Ekvator  ile  Kuzey  Kutup  Bölgesi  arasında 
merkezi bir konumda bulunmaktadır. Eskidünya’nın ka‐
raları arasında  yer almasına karşın denizlerle  çevrilmiş 
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ve orta kuşak  iklim  içinde bulunması  tarih boyunca bu 
topraklarda yaşamış medeniyetlere önemli üstünlükler 
sağlamıştır. 

Türkiye,  ılıman  iklim kuşağında olmasından dolayı yılda 
dört mevsimi  yaşayabilen bir ülkedir. Bu özelliği  tarım 
alanında  önemli  bir  etken  olmuştur.  Her  türlü  tarıma 
açık olan topraklarımız, verimli olup her mevsim işlene‐
bilme özelliğine sahiptir. 

1.1. Akarsular ve Göller 

Ülkemiz akarsular ve göller açısından da nisbeten zen‐
gin bir ülkedir. Akarsularımız altı önemli havzaya ve bazı 
kapalı havzalara su taşır. Ülkemizin akarsularının büyük 
bir kesimi sularını Karadeniz Havza’sına gönderir. 

Ancak  akarsularımızın  rejimleri  düzensizdir.  Yıl  içinde 
akarsularımızdan geçen su miktarı önemli ölçüde deği‐
şiklikler gösterir. Yazları Türkiye’nin hemen hemen her 
yerinde akarsuların su seviyesi oldukça düşmektedir.  

Ülkemizde  yüzölçümü  yaklaşık  9.000  kilometre  kareyi 
bulan 200’den fazla doğal göl vardır. 

Susuzluk  ve  kuraklığın  hâkim  olduğu  bölgemizde,  bu 
zenginliklerin  stratejik  önemini  tahmin  edebilmek  için 
çok detaylı çözümleme yapmaya bile gerek yoktur. 

1.2. Jeopolitik Konum 

Türkiye, jeopolitik ve jeostratejik mevkii itibarıyla; 

• Dünyanın en önemli petrol  rezervlerine  sahip Orta 
Doğu ve Hazar Havzası, 

• Önemli deniz ulaştırma yollarının kavşağı durumun‐
da bulunan Akdeniz Havzası, 

• Tarihte her zaman önemini sürdürmüş olan Karade‐
niz Havzası ve Türk Boğazları, 
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• SSCB  ve  Yugoslavya'nın  dağılması  sonucu  yapısal 
değişikliklere uğrayan Balkanlar, 

• Etnik  çatışmalar  yanında,  zengin  tabiî  kaynaklara 
sahip Kafkasya ve bunun daha ötesinde Orta Asya'‐
nın  oluşturduğu  coğrafyanın  merkezinde  etkili  bir 
konumda bulunmaktadır. 

Üç  kıtayı  birbirine  bağlayan  ve  çok  önemli  bir 
jeostratejik  konuma  sahip  olan  Türkiye,  aynı  anda  bir 
Avrupa, Asya, Balkan, Kafkas, Ortadoğu, Akdeniz ve Ka‐
radeniz ülkesidir. 

Türkiyemiz'in  jeostratejik önemini pekiştiren şu özellik‐
leri de hatırlatmakta fayda vardır; 

• 1990'lı  yıllardan  itibaren  büyük  değişmelere  sahne 
olan Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya ve Orta Asya ül‐
keleriyle  tarihten  gelen  kültür  birliğine  ve  gelişen 
olumlu ilişkilere sahip bir ülkedir. 

• Kafkasya ve Orta Asya petrol ve doğal gazının Batıya 
ulaştırılması  için belirlenen güzergâhlardan birini ve 
en önemlisini ihtiva etmektedir. 

Yirmibirinci yüzyıl  ile başlayan dünyadaki köklü ve hızlı 
gelişmeler,  Türkiye'ye  hem  farklı  tehditler  getirmiş, 
hem de yeni fırsat ve ufuklar açmıştır. Aslında böyle fır‐
satlar bizim gibi köklü medeniyete ve müktesebata sa‐
hip ülkelerin başına 150‐200  yılda bir gelir. Artık  şunu 
açıkça görmek mecburiyetindeyiz. Türkiye, Kuzey Atlan‐
tik  İttifakı'nın bir kanat ülkesi konumundan çıkmış, Av‐
rupa'yı Asya'ya bağlayan Avrasya kuşağında merkezî bir 
duruma gelmiş, politik, güvenlik ve ekonomik açılardan 
büyük bir rol ve önem kazanmıştır. 

Aynı zamanda Türkiyemiz’in, geniş olduğu kadar, sorun‐
lar, çatışmalar ve  istikrarsızlıklar  içeren bir coğrafyanın 
merkezinde olduğunu da unutmamak gerekir. 
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Türkiyemiz, tarihî, coğrafî ve kültürel açılardan doğunun 
olduğu kadar, yine aynı kıstaslarla değerlendirildiğinde, 
tartışmasız  biçimde  Batı’nın  da  bir  parçasıdır.  Dünya 
doğal  enerji  kaynaklarının  yüzde70'i  Türkiye'nin  etra‐
fında kümelenmiştir. Bölgedeki  zengin doğal kaynaklar 
barış  içerisinde  işletilip bölge kalkınmasının emrine ve‐
rilmiş olsa  idi, bugün dünyanın her bakımından en ge‐
lişmiş bir barış havzası olurduk.  

Aynı  şekilde,  Hazar  Havzası'nın  doğal  zenginliklerinin 
dünya pazarlarına ulaşmasıyla birlikte Kafkasya ve Orta 
Asya'ya yönelik  insan ve mal trafiğinde meydana gelen 
artışın  gerekli  kıldığı  Trans‐Kafkasya  Ulaşım  Koridoru'‐
nun hayata geçirilmesi bakımından da Türkiye anahtar 
ülke  durumundadır.  Karşımıza  tarihin  çıkarmış  olduğu 
yeni potansiyel ekonomik fırsat iyi değerlendirildiği tak‐
dirde, bu coğrafyada barış, istikrar, refah ve iş birliğinin 
kalıcı hâle  getirilmesi  ve  coğrafyamızın  cazibe merkezi 
haline gelmesi mümkün olabilecektir. 

Türkiye bir barış ve  istikrar adası olma niteliğine  ilâve‐
ten  kaynaklarının  zenginliği, demografik yapısı, ekono‐
misinin dinamizmi, üretim kapasitesi,  sanayisinin  reka‐
bet gücü  ile bölgenin  istikrar ve  refah yönünde değişi‐
minin itici gücü dahi olabilir. Türkiyemiz, bölgede örnek 
bir ülkedir ve değişen dünya konjonktüründe jeopolitik, 
jeostratejik  ve  ekostratejik  konumu  nedeniyle  önemi 
giderek artmaktadır. 

1.3. Maden Potansiyelimiz 

Türkiye maden ve enerji kaynakları bakımından fakir bir 
ülke değildir. Hemen hemen her bölgesinde çeşitli ma‐
denlere rastlanır. Nitekim dünya ülkelerinin tamamında 
yaklaşık  60  çeşit maden  çıkarılmakta  bunun  30  çeşidi 
Türkiye'de  yer  almaktadır.  Ancak  bu  kadar  çeşitli ma‐
denler bulunmasına karşın uygulanan yanlış politikalar 
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sayesinde  madenci  bir  ülke  olmamız  mümkün  ola‐
mamıştır. 

Ondokuzuncu  yüzyıldan  itibaren  Batıdaki  sanayileşme 
hareketleri maden ve enerji kaynaklarına olan gereksi‐
nimi  arttırmış  ve  bu  amaçla  Türkiye'de  Batı  sermayeli 
çeşitli maden işletmeleri kurulmuştur. Bu işletmeler yıl‐
larca ülkemiz madenlerini hoyratça kullanmışlardır. 

Ülkemizde  madenlerin  bilimsel  yöntemlerle  aranması 
işlemi  ise Cumhuriyet döneminde 1935 yılında kurulan 
M.T.A. Enstitüsü sayesinde gerçekleşmiştir. 

Türkiye'de demir, bakır, manganez, kükürt, linyit, uran‐
yum,  kurşun‐çinko  rezervleri  ülke  ihtiyacına  yeterlidir. 
Buna karşılık taşkömürü, petrol, doğalgaz, nikel ve volf‐
ram gibi madenlerin görünür rezervleri yeterli değildir. 
Şu anda görünür rezerv ve üretimi fazla olan madenle‐
rimiz ise krom, bor tuzları, tuz rezervleri ve mermer ya‐
taklarıdır.  Bunlardan  özellikle  krom  ve  bor mineralleri 
dünya çapında öneme sahiptirler. 

1.3.1. Metal Ana Sanayinin Hammadesi Olan 
Madenler 

1.3.1.1. Altın ve Gümüş Madenciliği 

Anadolu, zengin maden kaynakları sayesinde her zaman 
madenciliğin  öncüsü  olmuştur.  Dünyadaki  ilk  demir, 
kurşun ve bakır işletmeciliği ile ilk metalurjik uygulama‐
lar Anadolu’da yapılmıştır. Altından yapılmış süs eşyala‐
rı da MÖ 5000 yıllarında Anadolu’da kullanılmaya baş‐
lanmıştır. 

Ülkemizde  altın  potansiyelinin  7000  ton  ve  üzerinde 
olabileceği  tahmin edilmektedir. Ancak, altın madenci‐
liği yapmakta olan şirketlerin verilerinin ve yayımlanmış 
bazı makalelerin ışığında ülkemizdeki bilinen toplam al‐
tın rezervi 1175 tondur. Bu rakam ülkemizdeki yabancı 
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altın işletmecilerinin verilerine dayanmaktadır. Bunların 
verileri düşük gösterme olasılığı yüksek olduğundan, bu 
rakamların birkaç mislinin mümkün ve daha da  fazlası‐
nın muhtemel olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.  
Arama çalışmaları sürerken, yataklar ve bilinen zuhurla‐
rın Ege ve Doğu Karadeniz bölgelerinde belirgin biçimde 
yoğunlaştığı  görülmektedir. Mevcut bilgiye  göre  halen 
işletmeye hazır yatakların toplam rezervi ise 250 ton ci‐
varındadır. 
Ülkemizde gümüş madenciliği de yapılmakta olup, Kü‐
tahya Gümüşköyde  Eti Gümüş A.Ş.’nin  tesisleri bulun‐
maktadır. Tesisler yılda bir milyon  ton  tüvenan cevher 
işleyerek  123  ton/yıl  yüksek  kalitede  gümüş  üretecek 
şekilde planlanmıştır. 
Bunlar  iyi değerlendirildiği  takdirde ekonomimize yıllık 
yaklaşık 100 milyar dolarlık bir katma değer getirebile‐
ceği tahmin edilmektedir. Ancak maalesef böyle bir de‐
ğerlendirmeden ve değerden şu anda yoksunuz. 

1.3.1.2. Demir 

Ağır  sanayinin hammadesi olan demir her  türlü  inşaat 
(bina, demiryolu köprü, vb.) makine ve teçhizatının üre‐
timinde kullanılır. Magmatik, metamorfik ve  tortul kö‐
kenli  demir  yataklarına  sahip  olan  ülkemiz  demir  re‐
zervleri  bakımından  oldukça  zengindir.  Yaklaşık  900 
milyon ton rezervi olduğu tahmin edilen demir yatakla‐
rından  tenörü  en  yüksek  olanlar  Sivas  ilindeki  Divriği 
(125 milyon ton) ve Kangal (140 milyon ton) çevresi  ile 
Malatya  ilindeki  Hekimhan‐Hasan  Çelebi  (470  milyon 
ton) çevresidir. Bu sahalar Karabük ve Ereğli demirçelik 
fabrikalarının gereksiniminin büyük bir kısmını karşılar. 
Ayrıca Adapazarı doğusunda Çam dağı, Edremit  İvrindi 
arasında  Eğmir,  Ege  bölgesinde  Simav  ve  Torbalı'da, 
Kayseri, Adana  ve Hatay  illerindeki  demir  yatakları  da 
oldukça önemlidir. 
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Türkiye 4.924.874 ton demir üretimi yapmasına karşılık 
üretim  fabrikalarının  gereksinimini  karşılayamamakta 
ve yaklaşık olarak 600.000 tonluk açık vermektedir. Bu 
açık dışalım ile karşılanmaktadır. 

1.3.1.3. Krom 

Ülkemiz  krom  rezervi  açısından  oldukça  zengin  olup 
(36.800.000 ton) dünya dördüncüsü (birinci Güney Afri‐
ka 6 milyar ton, ikinci Zimbabwe 1,6 milyar ton, üçüncü 
Rusya 68 milyon ton) durumundadır. Yüksek kaliteli çe‐
lik elde etmek  için kullanılan bu maden savaş araç ge‐
reçleri,  yol  yapım makinaları,  gemi, uçak  ve  lokomotif 
motorlarının yapımında kullanılır. 

Ülkemizde en geniş rezervleri Elazığ ilinde Maden ilçesi 
‐Alacakaya  (Guleman)  çevresi  ile  (10.000.000  tonun 
üzerinde) Muğla‐Denizli arasında  (20.000.000  ton civa‐
rında) bulunmaktadır. 

Diğer krom yatakları Bursa  ili Osmaneli  ilçesi, Eskişehir 
ili Mihallıççık çevresi, Kop dağı doğu etekleri (Erzurum), 
Adana ve Aladağ yataklarıdır. 

Ülkemiz  Cumhuriyet  öncesinden  beri  krom  dışsatımı 
yapar. Günümüzde  de  yıllık  üretiminin  hemen  hemen 
yarısını  dışarıya  satar. Geri  kalan  kısmı  ise  Antalya  ve 
Elazığ'daki ferrokrom fabrikalarına gönderilir. 

1.3.1.4. Bakır, Manganez 

Yumuşak bir metal olduğundan ülkemizde  ilkçağlardan 
beri  işletilebilmekte olan bir madendir. Anadolu'da  ta‐
rihi  çağlar  içinde  çeşitli  araç‐gereç  ve  süs  eşyası  yapı‐
mında kullanılan bakır, günümüzde elektrik ve elektrikli 
sanayi ürünleri ile elektrik, dinamo ve dinamo motorlar 
yapımında  kullanılır. Ayrıca  çeşitli  alaşımları da  (bakır‐
çinko alaşımı olan pirinç, bakır, çinko nikel alaşımı olan 
özel pirinç ve bronz) bazı işkollarının ana malzemesidir. 
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Ülkemizde  Karadeniz  Bölgesinde  Hopa  ve  Borçka'da 
Murgul  (60.000.000  ton), Diyarbakır  çevresinde Ergani 
(50‐60.000.000  ton) ve Elazığ'ın Maden  ilçesi çevresin‐
de geniş yataklar bulunmaktadır. Açık işletmeler şeklin‐
de  işletilen  bakır  Ergani'den demiryolu  ile Murgul'dan 
ise denizyoluyla diğer bölgelere  sevk edilir. Bu  sahalar 
dışında Kastamonu ili Küre ilçe merkezi çevresinden ve Ri‐
ze ili Çayeli ilçesinin Madenköy çevresinden de çıkartılır. 

Saf bakır üretiminde Türkiye  çok üretim yapan ülkeler 
sıralamasında  bazen  dünya  yedincisi,  bazen  dünya  al‐
tıncısı  durumundadır.  Ağır  sanayinin  hammaddesini 
oluşturan  bir  maden  olan  manganez  bakımından  da 
zengin  rezervlere  (20.000.000  ton) sahip olan ülkemiz‐
de bu maden Banaz  (Uşak  ili), Çatalca  (İstanbul), Vize 
(Kırıklareli), Dursunbey (Balıkesir), Hafik (Sivas), Fethiye 
(Muğla) vb. gibi bölgelerden çıkarılır. 

1.3.1.5. Boksit, Alümina, Alüminyum 

Alüminyum,  yeryüzünde  oksijen  ve  silisyum'dan  sonra 
en  çok  bulunan  üçüncü  elementtir.  Endüstriyel  çapta 
üretimi 1886 yılında elektroliz yönteminin kullanılmaya 
başlanması ile gerçekleşmiştir.  

Alüminyum üretilebilen mineraller boksit mineralleridir. 
Dünya boksit üretiminin yüzde 90’ı alümina ve alümin‐
yum üretimine yöneliktir.  

Hafif metal sınıfından bir element olan alüminyum yu‐
muşak, hafif olması  ile yüksek elektrik ve  ısı  iletkenliği, 
kolay  işlenebilirlik, korrozyona dayanıklılık, soğuk ve sı‐
cak  şekillenebilme  gibi  özellikleri  nedeniyle  kullanım 
alanı çok olan bir elementtir. Benzer özelliklerdeki diğer 
metallere oranla nispeten daha ucuz oluşu ve teminin‐
deki kolaylık, alüminyumu tercih edilir kılmaktadır. Baş‐
ta  inşaat sektöründe olmak üzere, kimya ve gıda, ulaş‐
tırma,  elektrik‐elektronik, makine  ve  imalat  sektörleri 
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gibi çok geniş alanlarda kullanılır. Ayrıca, yüksek tenörlü 
boksitlerden  elde  edilen  alümina,  refrakter  (aşındırıcı) 
malzeme üretiminde de kullanılmaktadır.  

Ülkemizde  yaklaşık  200  civarında  boksit  yatağı  bulun‐
muştur. Toplam rezervleri yaklaşık 100 milyon ton civa‐
rındadır. Bunların en önemlileri Seydişehir, Akseki böl‐
gesindeki  yataklardır.  Seydişehir’de  alüminyum metali 
üreten  tesisler bulunmaktadır. Etibank’a ait bu  tesisler 
özelleştirme yoluyla satılmıştır. 

Türkiye’nin sıvı alüminyum üretimi yurtiçi tüketimi kar‐
şılayamamakta, aradaki açık 1985 yılından beri ithalatla 
kapatılmaktadır. Ülkemizin yıllık alüminyum ithalatı 250 
milyon doları işlenmemiş alüminyum, bir o kadar da ya‐
rı mamul‐mamul  alüminyum  olmak  üzere  toplam  500 
milyon dolar mertebesindedir. Özelleştirme  ile bu mik‐
tar  kapanacağına  daha  da  artmıştır.  Aslında  var  olan 
madeni çok daha  iyi  işleyip kapasiteyi artırsak, dışarıya 
ödediğimiz  para  hem  içeride  kalır  hem  de  onbinlerce 
insanımıza yeni iş sahaları açılabilirdi. 

1.3.2. Kimya Sanayinin Hammaddesi Olan Madenler 

1.3.2.1. Bor  

Kimya  sanayinin  önemli  hammaddelerinden  biri  olan 
bor tuzları bakımından ülkemiz oldukça zengindir. Dün‐
ya  rezervlerinin  yüzde 70'inden  fazlasını  elinde bulun‐
duran  ülkemizde  cam,  seramik,  temizlik  maddeleri, 
gübre, kumaş boyaları, kâğıt hamuru yapımı ve yangın 
söndürmede kullanılırken, son yıllarda  roket yakıtların‐
da,  atom  reaktörlerinin  yapımından  savaş  sanayine, 
uzay  teknolojisinden  bilişim  sektörüne  kadar  pek  çok 
alanın vazgeçilmez hammaddesidir. Ülkemizde en zen‐
gin rezervler Eskişehir  ili çevresinde  işletilir. Bu sahada 
rezervlerin  500  milyon  ton  civarında  olduğu  tahmin 
edilmektedir. Ayrıca 100 milyon ton rezerve sahip olan 
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Seyitgazi ve Emet (Kütahya) ile 20‐25 milyon ton rezerv‐
leri olan Bigadiç ve Susurluk (Balıkesir) diğer önemli bor 
sahalarıdır.  

1.3.2.2. Tuzlar 

Tuz üretilen kaynaklara tuzla denir ve bu kaynaklar de‐
niz  tuzu, göl  tuzu ve kaya  tuzu olmak üzere üç grupta 
toplanır. Türkiyemiz tuz yatakları bakımından da olduk‐
ça zengin bir ülkedir.  

Deniz suyundan buharlaşma ile elde edilen tuza en tipik 
örnek İzmir Çamaltı tuzlasıdır. Bu sahadan yılda 500 bin 
ton tuz elde edilir. Göl tuzlaları  ise Tuz gölü kıyısındaki 
sahalardır.  İç Anadolu (Çankırı, Yozgat, Nevşehir, Kırşe‐
hir vb.) ve Doğu Anadolu  (Kars, Erzurum, Ağrı vb.) böl‐
gelerinde kayatuzu şeklinde olan tuz madenlerine rast‐
landığı  gibi  kaynak  suları  tuzlaları  da  (Sivas,  Çorum, 
Konya Yozgat, Erzincan, Tunceli vb.) mevcuttur. 

Tuz üretiminin yüzde 75’inden fazlasını deniz ve göl tuz‐
lalarından sağlayan ülkemiz yaklaşık olarak 2 milyon to‐
na yakın üretim yapar. 

1.3.2.3. Trona (Tabi Soda) 

Trona tabiatta doğal olarak var olan soda minerallerin‐
den en yaygın olarak bulunanıdır. Ancak çok kolay eri‐
diği için hiç mostra vermemekte, başka araştırmalar es‐
nasında ortaya çıkarılmaktadır. Tronadan üretilen soda 
külü cam üretiminde, demir çelik  sanayilerinde, deter‐
jan  ve  çeşitli  kimyasalların  üretiminde  kullanılır.  Soda 
külü piyasası oligopol bir piyasadır. Birkaç kartelin elin‐
dedir.  

Ülkemizde Ankara’ya 115 km mesafede bulunan Beypa‐
zarı’nda  yüksek  tenörlü  ve  yaklaşık  235  milyon  tona 
ulaşan  trona  rezervleri  mevcuttur.  1997  yılında 
RefahYol Hükümeti Beypazarı trona yataklarından soda 
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külü  üretmek  için  faaliyete  başlamış  ancak  hükümet 
bozulunca bu proje uzunca bir müddet  rafta kalmıştır. 
Daha  sonra  ancak  yabancı  sermaye  yatırımı olarak  ta‐
mamlanabilmiş ve bir milyon ton yıllık kapasite ile kuru‐
lan tesisler Ağustos 2009 tarihinde üretime başlamıştır. 

1.3.2.4. Kükürt, Fosfat ve Cıva 

Kimya  sanayine  hammadde  sağlayan  diğer  bir maden 
olan kükürt Keçiborlu  (Isparta), Simav  (Kütahya), Kara‐
casu (Aydın)'da, fosfat Mardin ili Mazıdağ ilçesinde, civa 
ise Kütahya ve Ödemiş'te çıkartılmaktadır. 

1.3.2.5. Endüstriyel Hammaddeler 

Türkiye'de  bu  sanayi  koluna  hammadde  sağlayan  en 
zengin kaynaklardan biri mermerdir. Ülkemizin hemen 
hemen her bölgesinde işletilen zengin mermer ocakları 
vardır.  Bunlardan Marmara  Bölgesinde  özellikle Mar‐
mara Adası ve Kapıdağ'da Ege Bölgesin'de  ise Afyon'da 
işletilenler  önemlidir.  Ayrıca  Eskişehir,  Sivas,  Denizli, 
Kırşehir, Manisa, Çanakkale gibi birçok ilimizde mermer 
ocakları vardır. 

Çimento  hammaddesi  sağlayan  kalker  gibi  doğal  kay‐
naklar açısından da oldukça zengin bir ülkeyiz. 

Kireçtaşı rezervleri en çok  İç Anadolu bölgesinde Anka‐
ra, Çankırı, Sivas, Eskişehir  ve Kayseri'de en  kaliteli  ki‐
reçtaşı  ise Çankırı, Ankara, Kırşehir, Kütahya, Bursa  ve 
Mardin'de yer alır. 

Eskişehir  ilinde  lületaşı, Muğla, Milas ve Aydın  illerinde 
zımpara taşı diğer yeraltı zenginliklerimiz arasındadır. 

1.3.3. Enerji Kaynağı Olan Madenler 

Ülkemizde  enerji  kaynağı  olarak  kullanılan  madenler 
taşkömürü,  linyit,  petrol  ve  doğal  gazdır.  Yenileneme‐
yen enerji kaynakları adını da alan bu doğal kaynaklar 
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açısından  ülkemiz  rezervleri  sınırlıdır.  Ancak  hidrokar‐
bon (petrol ve doğal gaz) yatakları açısından çok yüksek 
rezervlere sahip olması muhtemeldir. Bu konuda birçok 
gayriresmi araştırma mevcuttur.  

1.3.3.1. Taşkömürü Linyit 

Maden kömürü kaynakları bakımından zengin olmayan 
ülkemizde başlıca işletme alanları olarak Karadeniz Böl‐
gesinde Zonguldak, Ereğli, Amasra havzası dikkati çeker. 
Taşkömürü Karadeniz sahili boyunca 180‐200 km. uzun‐
luğunda bir saha dâhilindedir. Ancak havza bütününde 
ortaya çıkan faylar kömür tabakalarını büyük ölçüde ke‐
sintiye  uğratmakta,  çıkartılan  katmanlar  da  işletilme 
sonucu  giderek  derinleşmektedir.  Havzadaki  kömür 
damarlarının yer yer deniz seviyesinin 200‐300m altın‐
da ve denize  indiği saptanmıştır. Bu havzadan hala kö‐
mür çıkarılmaktadır. 

Birinci Dünya Savaşı’ndan önceki dönemde yaklaşık 700 
bin  ton  dolayında  üretimi  yapılan  taşkömürünün  gü‐
nümüzde  üretimi  5 milyon  ton  civarındadır.  Bu  değer 
dünya  çapında  üretim  yapan  devletlerle  karşılaştırıldı‐
ğında  oldukça  sınırlıdır.  Ancak  çıkartılan  kömürlerimiz 
dünya standartlarına göre yüksek kaliteli olup, özellikle 
demir  çelik  fabrikalarında  kullanıma  elverişliliği  ve  kü‐
kürt oranının düşüklüğü  ile ünlüdür. Son yıllarda üreti‐
len daha düşük kalitedeki taş kömürü ise Zonguldak Ça‐
talağzı termik santralinde kullanılmaktadır. 

Ülkemiz  taşkömürü  yataklarının  azlığına  karşın  linyit 
kömürü  rezervi  bakımından  oldukça  zengindir.  Linyit 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında hemen hemen her 
bölgede  bulunur.  Ev  yakıtı  olduğu  kadar  son  yıllarda 
termik  santrallerde  kullanılmaya  başlayan  linyit  yüze 
yakın  işletmede üretilmektedir. Bunların büyük bir kıs‐
mı  termik  santrallerde  kullanılmaktadır. Bunların  içeri‐
sinde rezerv olarak yaklaşık 4 milyar tonla Elbistan ilk sı‐
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rayı alır. Elbistan'ı Soma  (500 milyon ton) ve Beypazarı 
(400 milyon ton) izler. 

1.3.3.2. Petrol Doğalgaz 

İlk kez 1937'de MTA  tarafından Raman dağında petrol 
aramalarına başlanmış ve 1940 yılında Türkiye toprakla‐
rında petrol bulunmuştur. Daha sonra 1951 yılında yine 
aynı bölgede Garzan'da petrol bulunmuş bunu Batman‐
Beşiri,  Siirt‐Kurtalan  ve Baykan bölgeleri  izlemiştir. Ül‐
kemizde petrol başlıca iki çıkarım bölgesinden elde edi‐
lir. Bunlardan  ilki Güneydoğu Anadolu bölgesinde Bat‐
man‐Siirt  (Raman,  Beşiri,  Kurtalan,  Yanarsu,  Baykan, 
Magrip, Çelikli Germik) Diyarbakır  (Kurtkan, Kayaköyü, 
Sincan)  ve  Gaziantep  (Adıyaman,  Bölüklüyayla,  Kâhta, 
Piyanko), ikincisi Adana çevresindedir (Bulgur Dağı). 

Ülkemizde petrol, rafineri sahalarına boru hatları ile ta‐
şınır. Bu boru hatlarından Kerkük‐Yumurtalık petrol bo‐
ru hattı 981 km uzunluğundadır ve 1977 yılında hizmete 
giren bu hattın 640 km’si ülkemizden geçer. Bu hattın 
biraz daha  güneyinden  geçen  ikinci Kerkük‐Yumurtalık 
hattı 1987 yılında hizmete girmiştir ve 641 km’si ülke‐
mizden geçer. Bunu Batman‐Dörtyol  (494 km), Yumur‐
talık‐Kırıkkale  (447  km),  Adıyaman‐Sarıl  (82km),  Bat‐
man‐Şelmo (42 km), Sarıcak‐Pirinçlik (41 km) petrol bo‐
ru  hatları  izler.  Bakü‐Tiflis‐Ceyhan  hattı  ise  1075km 
uzunluğundadır.  

Son sıralarda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 
Suriye sınırımızda petrol arama çalışmaları başlatmıştır. 
Neticede TPAO yılan hikâyesine dönen "Türkiye'de pet‐
rol var mı yok mu" tartışmasına son noktayı koydu. Yıl‐
lardır devam eden sismik araştırmalar sonunda, Suriye 
sınırında adeta bir petrol denizi tespit edildi. TPAO Ge‐
nel  Müdürü,  "Türkiye'nin  kaderi  değişecek.  Bulunan 
petrol çok kaliteli" dedi. Suriye sınırının sıfır noktasında 
açtığı 25 kuyunun 21’inde petrole ulaştı. Sınırda açılan 
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kuyulardan günde  toplam 3 bin varilin üzerinde petrol 
çıkarılıyor. 

Ancak milli menfaatlerimiz  açısından  endişe  verici  bir 
gelişme  bazı  İsrail  firmalarının  bölgenin mayından  te‐
mizlenmesi için teklif verdikleri ve karşılığında da 49 yıl‐
lığına  kullanım hakkı  istedikleri  iddiasıdır.  İddiaya göre 
bölgeyi mayından  temizleyenler  burada  organik  tarım 
yapacaklarmış.  Suriye  sınırı mayınları  temizleme  faali‐
yetleri ile ilgili kanun (4 Haziran 2009 tarih ve 5903 sayı‐
lı) bu tekliflere müsait bir şekilde çıkmış ancak muhale‐
fetin  itirazları  sonucu  Anayasa Mahkemesi  tarafından 
(23Temmuz 2009 tarihinde)  iptal edilmiştir. Ne  ilginçtir 
ki  böylesine  çok  kuvvetli  rezervleri  kullanıp  ülke  eko‐
nomisini düze çıkaracağımıza, birileri organik tarım yap‐
sın diye arazi yıllarca ipotek altına sokulmaya çalışılıyor. 
Bu konu çok yakından  takip edilmesi gereken  stratejik 
bir konudur.  

Bu  tür  iddia  ve  gelişmeler  bir  yana  ülkemiz  petrol  re‐
zervleri açısından oldukça yüksek bir potansiyele sahip‐
tir.  Daha,  muhtemel  petrol  sahaları  bile  tam  olarak 
araştırılmamıştır.  Karadeniz  sahillerinde,  göller  bölge‐
sinde, güneydoğuda ve daha birçok sahada araştırıldığı 
taktirde  yüksek  petrol  rezervlerinin  tespit  edilmesi 
muhtemeldir. 

Ülkemiz petrol  açısından bugün  itibarıyla dışarıya  tam 
olarak  bağlı  bir  ülke  konumundadır.  Ancak  gelişmeler 
bu durumu tersine çevirebilecek niteliktedir. 

Son  yıllarda  ülkemizde  gittikçe  önem  kazanan  önemli 
enerji kaynaklarından biri de doğal gazdır. Özellikle  İs‐
tanbul ve Ankara gibi büyük kentlerde konutların  ısıtıl‐
masında kullanılması ve diğer taraftan da büyük sanayi 
kuruluşlarının  ihtiyacının  karşılanmasına  yönelinmesi 
doğal gaza olan ilgiyi iyice arttırmıştır. 
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Ülkemizde doğal gaz araştırma çalışmalarına Trakya'da 
başlanmış ve burada Lüleburgaz  (Hamitabat), Kırklareli 
(Deveçatağı), Babaeski (Ormancık, Kumrular) arasındaki 
sahada  yüksek  rezervlere  rastlanmıştır.  Ayrıca  Güney‐
doğu  Anadolu'da Mardin‐Çamurlu  sahasında  da  doğal 
gaza  rastlanmıştır.  Trakya  ve Güneydoğu  Anadolu'dan 
elde  edilen  doğal  gazdan  212,5 milyon m3  üretim  ya‐
pılmıştır. 

Ülkemiz doğalgaz açısından da dışarıya bağımlı bir ülke‐
dir. Tüketilen doğalgazımızın neredeyse yüzde 65’i Rus‐
ya’dan gelmektedir. 

1.3.3.3. Diğer Enerji Kaynakları 

Ülkemiz,  yukarıda  belirtilen  yenilenmeyen  enerji  kay‐
nakları  dışında,  yenilenebilen  enerji  kaynakları  olarak 
adlandırılan  rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji ve  jeo‐
termal enerji bakımından oldukça zengin bir potansiye‐
le  sahiptir.  Ülkemiz  hidroelektrik  enerjisi  potansiyeli 
bakımından Avrupa'da Rusya Federasyonu ve Norveç'‐
ten sonra üçüncü sırada bulunmaktadır. Ülkemizin dağ‐
lık ve yüksek bir arazi yapısına sahip olması akarsuların 
dar ve derin vadiler oluşturmasına neden olmuş bu du‐
rum  ise  akarsu  debilerinin  oldukça  yüksek  olmasına 
zemin hazırlamıştır. Çok sayıda barajın yapımı ile beyaz 
kömür denilen bu kaynağımız 500 milyar kwh'lik bir po‐
tansiyele  sahiptir. Bunun 150 milyar kadarının elektrik 
enerjisine çevrilebileceği hesaplanmaktadır. 

Ülkemizde jeotermal enerji kaynakları özellikle Ege Böl‐
gesi  ve  Güney  Marmara  bölümlerinde  dikkati  çeker. 
Mağmanın yakın olduğu sahalarda yeraltına sızan sula‐
rın  ısınarak buhar halinde yüzeye çıkması  ile oluşan bu 
kaynaklar  İzmir‐Seferihisar  ve  Balçova'da,  Denizli‐
Sarayköy  ve  Kızıldere’de  Aydın‐Germencik’te, 
Afyonkarahisar‐Göçek’te  ve  Kütahya'da  dikkati  çeker. 
Ülkemizde jeotermal enerjiden elektrik üreten bir sant‐
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ral  1984  yılında  Denizli‐Sarayköy  yakınlarında  kurulan 
Kızıldere  santralidir.  Bunu  Aydın‐Germencik'te  aynı  yıl 
kurulan ikinci buhar santralı izlemiştir. Ancak yine de bu 
potansiyelimizi  tam  olarak  değerlendirdiğimizi  söyle‐
yemeyiz.  

Aslında bütün bunlar bize, yer altı ve yer üstü kaynakla‐
rı açısından ne kadar zengin olduğumuzu göstermekte‐
dir. Daha da bilemediğimiz henüz keşfedilmeyen birçok 
zenginliklerimizin olması kuvvetle muhtemeldir.  

Bu  kadar  zengin bir ülkenin hala ekonomik  sorunlar  ile 
mücadele etmesine anlam verebilmek mümkün değildir.  

Şu sıralarda ciddi düzeyde mali kaynak sıkıntısı çeken ve 
borçlarını  borçla  kapatmaya  çalışan  ülkemiz,  aslında 
trilyonlarla ifade edilebilecek emsalsiz doğal servetlerin 
üzerinde bulunmaktadır.  Yapılması  gereken  iş, bu  ser‐
veti milletimizin  refah  ve mutluluğu  için  kullanmaktan 
ibarettir. 

1.4. Zirai Potansiyelimiz 

Türkiyemiz beş temel iklim bölgesine ayrılmaktadır. 

Yağışlı  İklim Bölgeleri: Kuzeyde Karadeniz, güneyde Ak‐
deniz ve batıda Ege Denizi kıyı şeridine paralel bölgeleri 
kapsar. Batıda ve güneyde Akdeniz iklim tipi iklim özel‐
liklerini  gösterir.  Yağış  ortalaması  700 mm’nin  üzerin‐
dedir.  

Nemli‐Az Yağışlı İklim Bölgeleri: Trakya, İç Batı Anadolu 
ve Akdeniz kıyı şeridiyle Orta Anadolu platosu arasında 
kalan  küçük  bir  bölgeyi  kapsar.  Yıllık  ortalama  yağış 
550‐750 mm arasında değişir.  

Kuru‐Az  Yağışlı  İklim  Bölgeleri:  İç  Anadolu  yarı  kurak 
bölgesini  çevreleyen  geniş  ve  düzensiz  bir  iklim  kuşa‐
ğından  ibarettir. Yıllık ortalama yağış 400‐500 mm ara‐
sında değişir. Doğu’da ise yağış miktarı 600 mm civarın‐
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dadır. En  fazla yağış  ilkbahar ve yaz aylarında görülür. 
En  fazla  kar  yağışı  ve en  fazla  yıllık  sıcaklık  farkları bu 
bölgemizde görülür. 

Yarı  Kurak  İklim  Bölgeleri:  Orta  Anadolu’da  Eskişehir, 
Ankara,  Çorum,  Konya  ve  Kayseri  illerinin  çevrelediği 
geniş bir  iç bölgedir. Yıllık yağış ortalaması 350 mm ci‐
varındadır.  

Çok  Yağışlı  İklim  Bölgeleri:  Doğu  Karadeniz  bölgesinin 
dar bir  kıyı bölgesinde Rize  ve  civarında  görülür.  Yıllık 
yağış  ortalaması  2500 mm’ye  çıkar,  çok  dar  bir  alanı 
kapsamakla  birlikte  ekonomik  bakımdan  çay  gibi  çok 
önemli  bazı  ürünlerin  tek  yetişme  bölgesi  oluşu  ile 
önem kazanır.  

Bu kadar farklı ve zengin iklim bölgelerine sahip olan ül‐
kemizde  doğal  olarak  bitki  örtüsü  de  değişken  ve  çok 
çeşitlidir. Aynı durum kültür bitkileri içinde geçerli olup, 
tropikal ve subtropikal ürünler dışında Türkiye’de doğal 
koşullar altında tarım yapılamayan kültür bitkisi yoktur 
denilebilir. Pek  çok kültür bitkisinin yabani  formlarının 
da aslında Anadolu’dan kaynaklandığı bilinmektedir. 

Yağışlı bölgelerde özellikler Karadeniz kıyı şeridi boyun‐
ca  doğal  bitki  örtüsünü  iğne  yapraklı  ağaçlar  özellikle 
çam, ladin, köknar ile yaprağını döken ağaçlardan kayın, 
gürgen, meşe, yabani fındık, ceviz, funda ve çalılar oluş‐
turur. Ayrıca, yağışı seven tipik çayır‐mera bitkileri, eğ‐
relti otları da bulunur.  Yarı nemli  ılıman  akdeniz  iklim 
tipinin  etkisi  altında  kalan  batı  ve  güney  bölgelerinde 
de, karakteristik bir doğal bitki örtüsü oluşmuştur. Ya‐
bani zeytin, keçiboynuzu, meşe, dış budak, dut, çitlem‐
bik, günlük (sığla) ağacı, fıstık çamı ve diğer çam türleri 
yanında defne, pırnar meşesi,  ılgın, meyan kökü, mer‐
sin, hayıt gibi ekonomik değer de  taşıyan maki örtüsü 
ve çeşitli funda çalıları gibi çok yıllık ağaç ve ağaççıklar 
ve  çok  çeşitli yabani bitki  türleri ve değişik  çayır otları 
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Akdeniz  iklim bölgelerinin doğal bitki örtüsünü oluştu‐
rur. Akdeniz iklim tipi batıda denize dik olarak inen dağ‐
ların  oluşturduğu  vadiler  ile  iç  bölgelere  kadar  gider. 
Güneyde ise Güney Doğu Anadolu bölgesine kadar etki‐
lerini devam ettirebilmektedir. 

Yarı  kurak  iklim  özellikleri  gösteren  İç  Anadolu  Bölge‐
si’nin doğal bitki örtüsü yarı kurak bölgeler için tipik bit‐
ki türlerinden oluşur. Tek veya çok yıllık çalı ve dikensi 
çalı örtüsü  (yavşan otu, deve dikeni)  ile birkaç  senelik 
otlardan oluşturur. Çok yıllık bitkilerden karışık ve iğneli 
ağaçlara ve orman örtüsüne geniş alanlar halinde rast‐
lanmaz. 

Yüksek dağlık bölgeyi oluşturan Doğu Anadolu’da doğal 
bitki örtüsünü çayır ve mera oluşturur. Yer yer yaprağını 
döken ağaç ve çamların oluşturduğu geniş orman alan‐
larına da rastlanır. 

Genel  olarak  iklim  farklılıkları,  ana  kaya,  topografya, 
denize  göre  yükselti  ve  toprak derinliği  gibi  faktörlere 
bağlı olarak, kurak ve yarı kurak bölgelerde seyrek, kısa 
boylu ve kısa ömürlü otlar ve çalılar, biraz daha nemli 
koşullarda seyrek çalı ve bodur ağaçlar, yağışlı bölgeler‐
de ise yaprağını döken ve dökmeyen ağaçların meydana 
getirdiği orman örtüleri oluşturmuştur. 

Mevcut  arazi  varlığımızın  toprak  kullanım  durumu  ve 
genel dağılımına kısaca bakacak olursak ortalama arazi 
kullanım dağılımı şu şekildedir.  

En son rakamlara göre yaklaşık 78 milyon hektarlık arazi 
varlığımızın, % 35,6’sı tarımda kullanılan ve işlenen ara‐
zi, %  38’i  çayır‐mera, %  30,2’si  orman  ve  fundalık, % 
1,4’ü su yüzeyleri ve % 4,1’i diğer araziler olarak ayrıl‐
mış bulunmaktadır. 

Doğal  kaynaklarımızın  temelini  oluşturan  toprak  varlı‐
ğımızın potansiyeli ve bu potansiyelin verimli bir şekilde 
kullanılıp kullanılmadığı; ancak detaylı  toprak haritaları 
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çıkarılması, büyük toprak gruplarının dağılımı ve önemli 
özelliklerinin saptanması arazi kullanma sınıflarına göre 
kullanım  planlamalarının  yapılması  ile  mümkündür. 
Böyle bir planlamanın henüz yapılmamış olması büyük 
bir eksikliktir. 

Neticede bu kadar zengin iklimde bu kadar büyük tarım 
arazilerimiz,  arazi  kullanma  kabiliyetine  uygun  olarak 
kullanılmamaktadır.  

Alan olarak toprak varlığı yönünden dünyanın sayılı bü‐
yük ülkeleri  arasında bulunan  Türkiye, Avrupa ülkeleri 
arasında  Rusya’dan  sonra  ikinci,  bütün  dünyada  ise 
onikinci sırada yer almaktadır. İşlenen tarım arazilerinin 
büyüklüğü bakımından ülkemiz Rusya’dan sonra Avrupa 
ülkeleri arasında ikinci, belli başlı dünya ülkeleri arasın‐
da onuncu sırada bulunmaktadır. Sulanan arazi büyük‐
lüğü bakımından ülkemiz belli başlı dünya ülkeleri ara‐
sında  on  üçüncü,  sulanan  arazilerin  tarım  alanlarına 
oranı yönünden ise yirminci sırada yer almaktadır. 

Topraklarının yaklaşık 2/3’ünde kurak ve yarı kurak  ik‐
lim özelliklerine bağlı kalınarak tarım yapılan ülkemizde, 
tarımsal üretimin göstergesi olarak hububat tarımı esas 
alınırsa,  hububat  ekim  alanları  büyüklüğü  bakımından 
dünya ülkeleri arasında altıncı sırada yer amaktayız. An‐
cak ülkemiz, hektar başına buğday veriminde yirmi ikin‐
ci sırada yer almaktadır. Yapılan araştırmalar Türkiye’de 
verimin sulama ile 2‐3 kat artırılabileceğini, elverişli ko‐
şullarla yılda bir değil  ikinci hatta üçüncü ürünün alına‐
bileceğini  göstermektedir.  Son  yıllarda  yapılan  ikinci 
ürün  denemelerinden  de  çok  başarılı  sonuçlar  elde 
edilmiştir. 

Bu  zirai  potansiyelimize  bağlı  olarak  hayvancılığımızın 
da  çok  ileri  olması  gerekirken  oldukça  geri  kaldığını 
görmekteyiz. Ekonomik değeri olan hayvanların yetişti‐
rilmesi, çeşitli şekillerde yararlanılması ve pazarlanması 
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faaliyeti ülkemizde oldukça zayıftır. Hâlbuki hayvancılık 
kırsal kesimlerde tarımın sigortası durumundadır. Hatta 
ülkemiz Doğu Anadolu Bölgesinde iklim ve yer şekilleri‐
nin  tarımsal  faaliyetleri olumsuz etkilemesinden dolayı 
birinci ekonomik  faaliyet hayvancılıktır. Hayvan varlığı‐
mız fazla olmasına rağmen et, süt, yumurta, yapağı ve‐
rimleri düşüktür. Ülkemiz tarımsal gelirin neredeyse üç‐
te biri hayvancılıktan elde edilmesine rağmen bu sektö‐
re yeterince önem verilmemiştir. 

Aynı şekilde, üç tarafımız denizlerle kaplı ve çok büyük 
bir  iç denizi olan ülkemiz balıkçılıkta da olması gereken 
yerde değildir. Hâlbuki sadece Marmara denizi üzerinde 
yapılabilecek bir proje ile deniz komple bir balık çiftliği‐
ne çevrilebilir. 

1.5. Nüfus Yapımız 

Adrese Dayalı Nüfus  Kayıt  Sisteminden  elde  edilen  ilk 
nüfus sayımı sonuçlarına göre 31 Aralık 2007  tarihi  iti‐
bariyle Türkiye nüfusu 70.586.256 kişidir. Erkek ve ka‐
dınların oranı birbirlerine denktir. Nüfusun 35.376.533’ 
ünü  erkek,  35.209.723’ünü  ise  kadınlar  oluşturmakta‐
dır.  Halkımızın  büyük  çoğunluğu,  yaklaşık %71’i  şehir‐
lerde  yaşamaktadır. Ülkemizde  kilometrekareye düşen 
insan sayısı  ise 92’dir. Bu rakam Belçika’da 341, Japon‐
ya’da 339, İngiltere’de 246, Almanya’da 232, genel ola‐
rak Avrupa Birliğinde 112’dir.  

Ülkemiz nüfusu oldukça gençtir. Türkiye nüfusunun ya‐
rısı  28  yaşından  küçüktür.  Ülkemiz  nüfusunun  yüzde 
62’si 35 yaşının altındadır. Yüzde 70’i  ise 40 yaşının al‐
tındadır.  

Bu da demektir ki ülkemiz nüfusunun yüzde 67’si, diğer 
bir ifade ile her üç kişiden ikisi çalışabilecek ve üretken 
olabilecek yaşlardadır. Mısır’da kilometrekareye düşen 
insan  sayısı  72’dir.  Bu  rakamın  düşük  olması  arazinin 
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büyük  ama  çöl  olmasından  kaynaklanmaktadır.  Ancak 
bizim zengin topraklarımıza rağmen şehirlerde üst üste 
yığılıyor  olmamız  bile  ekonomi‐politik  vizyonumuzun 
değişmesi gerektiğini ifade eder.  

Bütün bunlar bize şunu göstermektedir. Bu kadar genç 
bir nüfus, bu kadar zengin bir ülke, bu kadar muazzam 
bir tarihi müktesebat  ile Türkiye  şu anda bulunmuş ol‐
duğu konumu hak etmemektedir. Eğer bugün ülkemiz‐
de işsizlik varsa, açlık varsa, üretim her alanda düşük ise 
kesinlikle  ifade  edebiliriz  ki  yanlış  bir  yoldayız.  Yolun 
doğrusu,  ülkemiz  ve  hatta  bölge  insanımızın  refah  ve 
mutluluğunu temin eden bir vizyonu oluşturmaktan ge‐
çer. Bu kadar zenginlik içerisinde fakirlik çekmek, akıl ile 
izah edilebilecek bir durum değildir.  

2. Yeni Bir Dünya ve Türkiye 
Tarihimizde, bugün  yaşadıklarımıza benzer  sıkıntılı dö‐
nemler  çok  olmuştur.  Ancak  bu  tür  sıkıntılardan  hep 
kendi özümüze dönerek, kendi ilkelerimize inanıp onları 
üstün tutarak, söylediklerimizin arkasında dirayetle du‐
rarak, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak kurtulmu‐
şuzdur.  İşte  bugün  de  kurtuluşumuz  bu  çerçeve  içeri‐
sinde gerçekleşecektir. 

Ülkemiz,  bölgede  küresel  bir  vizyon  ortaya  koyabilecek 
müktesebata  ve  kabiliyete  sahip  bir  ülkedir.  Bölgedeki 
bütün ülkelerle ortak geçmişi olan bir ülkedir. Yüzyıllarca 
bölgede izzet, barış ve adalete hizmet etmiş bir ülkedir.  

Yapılması gerekenlerin başında öze dönüş ve kendi me‐
deniyet müktesebatımızı  sahiplenmek  gelir. Milletimiz 
asırlar boyu bütün  insanlığın saadeti  için en büyük hiz‐
metleri yapmış ve insanlığa en büyük katkıları sağlamış‐
tır.  Doğrunun,  iyi  ve  güzelin,  faydalının  ve  adil  olanın 
hâkim olması için canla başla çalışmıştır. Çünkü iyi insan 
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olmak için herkesin iyiliğini istemek ve bu yolda gayret‐
le çalışmak gereklidir. 

Bölgemizdeki halklar yüzyıllarca huzur ve barış  içerisin‐
de yaşamışlardır. Geçmişte bu huzur ve barışı bozan et‐
kiler  hep  dışarıdan  gelen  kışkırtmalar  ile  oluşmuştur. 
Bunların başında dışarıdan teşekkül ettirilen haçlı sefer‐
leri gelir. Bu gibi dışarıdan beslenen müdahaleleri say‐
maz  isek,  bölge  halkları  onlarca  yüzyıl  huzur  ve  barış 
içerisinde birlikte yaşamasını bilen ve bu uğurda  feda‐
kârlık yapabilen halklardır.  

Yirminci yüzyıl boyunca yaşanan sıkıntılar bize, insanoğ‐
lunun saadeti için artık bazı temel adımların atılması ge‐
reğini aşikaren göstermiştir. Başta ülkemiz, bölgemiz ve 
tüm dünyanın adil bir şekilde yeniden yapılandırılmasını 
istiyorsak,  bunu  başkalarından  bekleyemeyiz. Hiç  kim‐
senin  bizim  işimizi  bizim  için  yapmasını  bekleyemeyiz. 
Bir  karar  verip  o  karar  doğrultusunda  azimle  çalışmak 
mecburiyetindeyiz. Bunu yapabildiği takdirde ülkemizin 
ve bölgemizin önünde durabilecek hiçbir kuvvet yoktur. 

2.1. Temel Esaslar 

Yeni Bir Dünya’nın ortak paydasını oluşturacak bazı  te‐
mel  esaslar  etrafında  hep  birlikte  birleşmeliyiz.  Bunları 
ana hatları ile maddeler halinde şu şekilde özetleyebiliriz.  

• Her insanın, etnik kökeni, dîni, dili, şekli ne olursa ol‐
sun  insan olması hasebiyle ortak hakları vardır. Bun‐
ların  tamamına  eksiksiz  olarak  saygı  gösterilmeli  ve 
özgürce kullanılabilmesi  için gerekli  şartlar oluşturul‐
malıdır. Bu hakları beş bölümde ifade edebiliriz.  
• Her insanın yaşama hakkı vardır. Bu yaşama 

hakkı, onun onurlu bir şekilde toplum içerisinde 
yaşamını sürdürebileceği gelirin temin edilme‐
sinden tutun da eğitim hakkına kadar herşeyi 
kapsar.  
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• Her insanın kendi ailesini ve neslini koruma hak‐
kı vardır.  

• Her insanın, zararlı olmadığı müddetçe, kendi örf 
ve adetlerini koruma ve yaşatma hakkı vardır. 

• Her insanın inanma hakkı vardır. Bu hak, inanma, 
inancını öğrenme, inandığı gibi yaşama, inancını 
öğretme ve bu çerçevede örgütlenme hakların‐
dan ibarettir. 

• Her insanın sahip olduğu mülkü koruma ve ta‐
sarruf hakkı vardır. 

• Her insan emeğinin karşılığını adil bir şekilde ve alın 
teri kurumadan almalıdır. 

• Karşılıklı  rızaya dayalı olarak hür bir  şekilde yapılan 
anlaşmalar  korunmalıdır.  Bunlardan  doğan  hukuka 
riayet edilmelidir. 

• İnsanlar  arasında  çıkabilecek  anlaşmazlıkların  gide‐
rilmesinde, onların  temel haklarını  ihlal etmeyecek 
şekilde,  adil  çözümler  üretilmeli  ve  bu  çözümler 
herkese  eşit  olarak  uygulanmalıdır.  İnsanlara  olan 
sevgi,  onların  statüsü,  sahip  oldukları mal mülk  ya 
da makam, adaletin uygulanmasına engel olmama‐
lıdır. 

• Makam mevki sahibi olmak, mal mülk sahibi olmak, 
toplum  içerisinde  etkin bir  statüye  sahip olmak  ya 
da  kuvvet  sahibi  olmak  hiçbir  şekilde  haklı  olmak 
manasına gelmez ve gelmemelidir.  

• Sayısal  çoğunluğun,  çoğunluğundan  dolayı  herhangi 
bir azınlığa tahakkümü hiçbir şekilde kabul edilemez. 

• İnsanlar  arasında  hiçbir  şekilde  ayrıcalık  kabul  edi‐
lemez. Ayrıcalıklı bir  zümre oluşturulması  yönünde 
hareket edilemez. Adalet önünde herkes eşit olarak 
muamele görmelidir. 

• Kimin  tarafından  olursa  olsun,  haksız menfaat  için 
girişilebilecek hiçbir çalışma kazançlı çıkmamalıdır. 
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• Mal ve hizmet akışı hiçbir engele takılmadan özgür bir 
şekilde  yapılabilmelidir.  Yol  emniyeti  esastır.  Hiçbir 
kimsenin seyahat özgürlüğü kısıtlanmamalıdır. 

• Hiçbir  kişi  ya da grubun belli bir mal  ya da hizmet 
piyasasını tekeline alması, fiyatları keyfi olarak belir‐
lemesi ya da haksız rant elde etmesi kabul edilemez. 

• Hürmetler  karşılıklıdır.  Hiçbir  kimsenin  özgürlüğü 
başkasının özgürlüğünü kısıtlamamalıdır. 

• Hiçbir mal veya hizmete hiçbir haksız vergi konula‐
maz. 

• Bir şeyin genel kabul görmesi için; akıl, ilim, gerçek‐
ler ve tecrübe süzgeçlerinden geçmesi esastır. 

İşte bu  temel esaslar bölgemizin her noktasında genel 
kabul  görebilecek  temel  esaslardır. Mevcut bilişim  ça‐
ğında  bu  temel  ilke  ve  değerler  etrafında  toplanmak 
yüzlerce  yıllık dostlar  açısından  işten bile değildir. Dü‐
nün ibtidai koşullarında belirli ilke ve değerler etrafında 
toplanmasını becerebilen nesillerin torunları olarak biz‐
ler  bugünün  modern  koşullarında  çok  daha  fazlasını 
gerçekleştirebilecek potansiyele sahibiz.  

Bunların  yapılabilmesi  için  önce  bölge  ülkelerinin  tek 
tek  bu  yapıya  doğru  evrilmeye  başlaması  gerekir.  Bu 
çerçevede  ülkemizin  daha  adil  ve  daha  güçlü  bir  ülke 
olması  da  gerekir.  Türkiyemiz  yeniden  şekillenirken 
oluşturacağı  vizyon  hem  ülkemizin  güçlenmesine  hem 
bölgemizin  yeniden  şekillenmesine  hem  de  Yeni  Bir 
Dünyanın adil temeller üzerinde oluşumuna hizmet et‐
melidir. Bu bağlamda yapılması gereken  işleri kısa kısa 
şu şekilde izah edebiliriz. 

2.2. Ehliyetli Kadrolar 

Bugün ülkemizi idare edecek kadronun bazı temel esas‐
ları özümsemiş olması gerekir. Bunların başında azimli, 
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dirayetli  ve heyecanlı olmak gelir.  İdari  kadro, başara‐
cağına inanarak, aşkla, azimle işe başlamalıdır. Milli he‐
yecana sahip olmalıdır. Hedefe ulaşmak için yeterli bilgi 
donanımına  ve  gayrete  sahip  olmalıdır.  Başaracağına 
inanarak,  sistemli  (bilgi‐plan‐program‐kadro‐takip‐
sonuç) ve disiplinli bir şekilde yürümelidir. 

Akabinde, idareci kadro taklitçi, mandacı ya da rantiyeci 
zihniyet  ile değil, kendi müktesebatına uygun reel eko‐
nomi zihniyeti  ile hareket etmelidir. Milli kaynaklarımı‐
za dayalı olarak kendi gücü ile kalkınmayı esas almalıdır. 
Düşüncelerinde hiç  kimseyi  ya da hiçbir  kesimi  sistem 
dışı bırakmamalıdır. Herkese eşit ve adil bir şekilde hiz‐
met etmelidir. Kimseyi ötekileştirmemelidir.  

Yöneticiler  üretimi  teşvik  ederken,  bölüşümün  de  adil 
bir şekilde yapılabilmesi  için her türlü tedbiri almalıdır. 
Herkesin hakkını alması  temin edilmeli, çalışanın hakkı 
alın teri kurumadan eksiksiz olarak verilmelidir. Ülkenin 
bütünü ile kalkınması temin edilmelidir. İnsanların doğ‐
duğu yerde doyması için tedbirler alınmalıdır. Bütün ge‐
lir gruplarının ve sosyal katmanların dengeli bir şekilde 
refah seviyelerinin artması temin edilmelidir.  

Genel olarak ta, her kademede tasarruf teşvik edilmeli‐
dir.  İsrafın  her  türlüsünden  kaçınılmalıdır.  Verimlilik 
esas  alınmalıdır.  Herkesi  sistem  içerisinde  tutacak 
topyekün yönetim ve sorumluluk anlayışı her yere yer‐
leştirilmelidir. 

2.3. Ekonominin Onarılması 
Öncelikle ülke ekonomisinin onarılması gerekmektedir. 
Ekonomide onarım, rant ekonomisinden reel ekonomi‐
ye geçiş, zam yapmadan, yeni vergiler koymadan ve dış 
borçlanmaya gidilmeden yapılmalıdır. Bu çerçevede ül‐
kemizdeki  yapısal  ekonomik  sorunlar  ve bu  sorunların 
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giderilmesi  konusundaki  düşüncelerimiz  ana  hatlarıyla 
şu şekilde sıralanabilir.  

2.3.1. Borca Dayalı Para Sistemi’nin Değiştirilmesi 

Her hangi bir ekonomide  sektörel  yapı  ve makro eko‐
nomik sistemin niteliğinden sonra en önemli konu para 
kredi sisteminin kuruluş ve işleyiş dinamiğidir. Para kre‐
di sistemi, reel ekonomik sektör ile finansal sektör (mali 
sektör)  arasındaki  ilişkiyi  sağlayan  aracı  ve  aktarıcı  bir 
sistemdir. Sağlıklı bir ekonomik modelde para kredi sis‐
teminin bizzat kendisi, reel sektörden kopuk olarak pa‐
ra  kazandırıcı  bir mekanizma  olmamalıdır.  Daha  basit 
bir  tabirle,  paradan  para  kazanma  mekanizmaları  ol‐
mamalıdır. Para kredi sistemi, reel sektörü destekleyici 
ve düzenleyici bir şekilde yapılandırılmalıdır. 

Mevcut ekonomik yapılanmada önce “mala dayalı para 
sistemi” kullanılıyordu ve geçerli olan mal altın  idi. Do‐
layısıyla finans sektörü ile reel sektör arasında direkt bir 
ilişki vardı. Parası “rezerv para” olarak kullanılan Ameri‐
ka’da,  zamanında basılan  tüm dolarlara  karşılık olacak 
kadar  altın olmadığı  için Başkan Nixon  “altın pencere‐
si”ni 1971 yılında kapattı ve neticede borca dayalı para 
sistemi otomatik olarak hüküm sürmeye başladı. 

Birçok  konuda  olduğu  gibi  Batı’yı  bu  konuda  da  taklit 
ettik. Bu sistemi hiç sorgulamadan aldık ve uygulamaya 
başladık.  Bunun  neticesinde  uzunca  bir  süredir  bütçe 
açığı ile şimdilerde de cari açık ile mücadele edip duru‐
yoruz.  Yaşam  standartlarımız  her  geçen  gün  geriliyor. 
Yatırımlar azalıyor,  işsizlik artıyor. Gelir bölüşümündeki 
dengesizlikler her  gün  artıyor. Milli değerlerimiz para‐
sızlık uğruna yok ediliyor.  

İçinde  bulunduğumuz  borca  dayalı  para  sisteminde 
ekonominin canlanması yani yatırımların artması,  işsiz‐
liğin  azaltılması  ve  yaşam  standartlarının  yükseltilmesi 
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için faiz oranlarının düşürülmesi gerekir. Bu taktirde ka‐
bul edilir ki  faiz oranları düşerse daha  fazla  insan har‐
cama  veya  yatırım  için  kredi  kullanabilir.  Lakin burada 
sorgulanması gereken şudur: Ekonominin gelişmesi için 
neden insanlar borçlanmak (faizle kredi almak) zorunda 
olsunlar ya da borçlular daha fazla borç yükü altına gir‐
sinler? 

Mevcut  sistemde bu  sefer borçlanma  ve harcamaların 
artmasının  (belli bir doyuma ulaşmasının) neticesi yük‐
sek  enflasyon  baskısı  olarak  ortaya  çıkacaktır.  İşte  bu 
enflasyon baskısının  yükselmesi  ile borçlanmanın azal‐
tılması  için  sistem  faiz  oranlarını  tekrar  yükseltmeye 
başlayacaktır. Faiz oranlarının  tekrar yükselmesi  ile pi‐
yasadaki para miktarında bir azalma olacak ve bu azal‐
ma  enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletecektir. Bunun 
diğer bir sonucu da, borçluların diğer harcama kalemle‐
rinin azalması olarak ortaya çıkacaktır. Bu azalma da ya‐
şam standartlarının düşmesine vesile olacaktır. Netice‐
de bu tür bir politika uygulamanın net getirisi ekonomik 
faaliyetlerin  daralması  ve  işsizliğin  artması  olarak  kar‐
şımıza çıkacaktır. Tabi bunların sosyal ve siyasi faturaları 
daha da ağır olacaktır. 

Borca dayalı para sisteminin diğer bir özelliği de şudur: 
Artan ekonomik faaliyetleri desteklemek için piyasadaki 
para miktarının  arttırılması, mutlaka  ve mutlaka  borç 
yükünü de  arttırır. Bankaların piyasaya  kullandırdıkları 
kredi miktarının artması, piyasadaki para arzının artma‐
sı demektir. 

Piyasada  borçlananların  belli  bir  doyuma  ulaşması  ile 
yani çok az sayıda borçlanmak isteyen insan kalması ile 
borca dayalı para sistemi şu ikilem ile karşı karşıya kalır. 
Ekonomiyi  büyütmek  için  kredi  kullanımını  arttıramaz 
çünkü enflasyon baskısından korkar. Aynı konumda da 
kalamaz çünkü halktan korkar. Aynı konumda kalırsa ih‐
tiyaçlardan kaynaklanan  talepleri karşılayamaz. Dolayı‐
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sıyla kendi kendini kilitlemiş olur. İşte mevcut politikalar 
ile varılmaya çalışılan yer budur. 

Hâlbuki  içinde  bulunduğumuz  ama  bulunmak  zorunda 
olmadığımız  bu  sistem  değiştirilebilir.  Hem  de  halkta 
hiçbir sosyal rahatsızlığa sebep olmadan değiştirilebilir. 
Daha  iyi  yaşamak,  ekonomik  önümüzü  ve  ömrümüzü 
görebilmek  hepimizin  hakkıdır.  Ancak  gücünü  “pa‐
ra”dan alan rantiye buna bir müddet daha direnecektir 
taki  gerçek  gücün  “alınteri”  yani  “emek”  gücü  olduğu 
anlaşılıncaya  kadar.  Çünkü  insana  ancak  çalışmasının 
karşılığı vardır. 

Aslında ülkemiz makro ekonomik sisteminde para kredi 
sistemi ilk defa 1856 Paris Barış Antlaşması ile başlayan 
dış borçlanma  ile birlikte reel sektörden ayrılmış kamu 
finansmanının bir yan dalı haline gelmiştir. Galata Ban‐
kerlerinin öncülük ettiği  ve bütçe açığını  finanse etme 
amaçlı  kurulan  sektör  zamanla  gelişerek  bağımsız  bir 
kurum haline gelmiştir.  

Cumhuriyet idaresi Osmanlı’dan tamamen gayri milli bir 
para kredi sistemi devir almıştır. Reel ekonomiyi finanse 
etme  amaçlı  bir  finans  sektörün  oluşturulması  1923‐
1950  yılları  arasında  teorik  düzeyde  gündeme  getiril‐
miştir. Bu amaçla kurulan ilk kamusal bankalar ve TCMB 
teoride milli bir para kredi sistemi oluşturmak  için kur‐
gulandıkları halde zamanla bu  işlevlerinin dışına çıktık‐
ları  ve uluslar  arası  finansal  yapılanmaya  eklemlendiği 
görülür. 

Bugün ülkemiz sermaye piyasasının temel özelliği ve en 
büyük açmazı reel sektöre dayalı olmak ve reel sektöre 
fon sağlamak yerine kamu iç borçlanma senetlerine da‐
yalı olması ve kamu borçlanma dinamiği üzerine kurulu 
olmasıdır.  1980  liberalizasyon  dalgasından  sonra  para 
kredi sisteminin milli niteliği tedrici olarak ortadan kal‐
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dırılmış ve finans kapitalizminin çevre ülkesi olma gerek 
ve amaçlarına uygun bir yapılanma sürecine girilmiştir. 

Para kredi sistemi bir yandan Hazine borçlanma ihtiyacı 
doğrultusunda  işlerlik  kazanırken  diğer  yandan  da  ya‐
bancı yatırımcılar için tercihli olmaya özen göstermiştir. 
Hazine  borçlanması  1991  den  sonra  kendi  dinamiğini 
kendisi  yaratıp  borç  ödemek  için  borçlanma  kapanına 
dönüşünce; yurt  içi tasarruf düzeyi ve ödünç verilebilir 
fon  tutarı düşük olduğundan doğal olarak  faiz oranları 
yükselmiştir. Tam konvertibilite ve sınırsız sermaye ha‐
reketliliği sağlayan kambiyo mevzuatı sayesinde yurt dı‐
şı sıcak para  fonları ülkeye girmiştir. 1991 sonrası Türk 
Para Kredi Sistemi’nin reel ekonomi ile ilişkisi tamamen 
kesilmiş, ulusal birikim  ile  ilintisiz, yabancı  sermayenin 
belirleyici olduğu bir finansal platform haline gelmiştir. 

Sıcak  para  akımlarında  olası  bir  duraklama  veya  her 
hangi bir nedenle yurt içi piyasada işlem gören fonların 
bir kısmının yurt dışına çıkmaya başlaması anında bir fi‐
nansal  kriz  o da  kısa  zamanda  ekonomik  krize  yol  aç‐
maktadır. Nitekim ülkemiz ekonomisi 1994, 1998, 2001 
yıllarında üç defa sıcak para akımlarının ters dönmesine 
dayalı  başta  finansal  daha  sonra  reel  ekonomik  krize 
düşmüştür. 

Para  kredi  sistemi, bir  vücut  içinde  kalp  ve damar  sis‐
temine benzer. Paranın kendisi de vücuttaki kana ben‐
zer. Bir vücutta, kalp ve damar sisteminin vücuda uygun 
bir  şekilde oluşup çalışması sağlığın başıdır. Bir ekono‐
mide de para kredi  sisteminin o ekonomiye uygun bir 
şekilde oluşturulup çalıştırılması, ekonominin sıhhatinin 
temelini oluşturur.  

Eğer kalp ve damarlarda sorun var ise, siz diğer uzuvları 
ne kadar iyileştirirseniz iyileştirin, vücut hastalıktan kur‐
tulamaz.  



  Geleceğin İnşaası   

 

149

Bugün ülkemiz ekonomisinin yapısal sorunlarının başın‐
da mevcut borca dayalı para kredi sisteminin bünyemi‐
ze uygunsuzluğu gelir. Öncelikle bu sistemin, ülke eko‐
nomisine  uygun  ve  adil  bir  yapıya  kavuşturulması  ge‐
rekmektedir. 

Bugün bu mekanizmalar parası olana açık ancak parası 
olmayıp da sadece emeği ya da fikri olanlara kapalıdır. 
Halbuki bu böyle olmamalıdır. Para kredi mekanizmala‐
rı, üretim yapmak  isteyenin önünü açacak ve onu des‐
tekleyecek  şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Bir  insa‐
nın parası yok diye atıl bırakılması adeta cinayet gibi bir 
şeydir. Bu kabul edilemez. Milyonlarca genç insanın ge‐
leceği,  bozuk  bir  sistemin  ve  ondan  geçinen  bir  avuç 
rantiyecinin eline ya da keyfine terk edilemez. 

Bunun  için, yatırım ve üretim yapmak  isteyenler, genel 
ekonomiye katkılarına orantılı bir şekilde faizsiz krediler 
ile desteklenmelidir. Merkez Bankası, pazarda var olan 
ya  da  var  olması  gereken mal  ve  hizmetleri  çevirecek 
kadar paranın dolaşımda olmasını temin edecek şekilde 
yeniden yapılandırılmalıdır.  

2.3.2. Bütçe Açığı ya da Cari Açık 

Neredeyse kalıcı nitelik kazanan bütçe açığı 1980 sonra‐
sı  ekonomi  politikalarının  sonucu  olduğu  kadar  ülke 
ekonomisinin  yapısal  sorunlarının  dışa  vurumundan 
başka bir şey değildir. Temel alt yapı ve sosyal harcama‐
ları  finanse  etmek  için  vergilendirilmesi  gereken mali 
kapasite tam olarak vergilendirilmemektedir. Bunun ye‐
rine, kamu gelir ve gider politikaları aracılığıyla bir zen‐
gin sınıf oluşturulmaya ve ekonomik kalkınma bu zengin 
sınıf  aracılığıyla  gerçekleştirilmeye  çalışıldı.  Ancak  bu 
zengin sınıf zamanla medyada önemli bir güç oluşturdu 
ve bu medya gücü vasıtası  ile  idareyi etkilemeye başla‐
dı.  Teoride  idare  bir  zengin  sınıf  aracılığıyla  ekonomik 
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yatırımları yapacak iken pratikte zengin sınıf kendi zen‐
ginliğini  garanti  edecek  idareleri  işbaşına  getirmeye 
başladı.  Neticede  ekonomi  politikaları  sonucunda,  ka‐
mu  bütçeleri  bir  kesimi  zengin  eden  ya  da  sermaye 
transfer eden programlar haline getirilmiştir. 

Yıllar  yılı  yüksek  bütçe  açıkları  ile  yerli  rantiyecilerden 
borçlanılmış ve dolayısıyla onlara yüksek faizler ile hak‐
sız  kazançlar  transfer  edilmiştir.  Son  6‐7  yıldır  da  bu 
strateji  yabancı  rantiyeciye  kaynak  aktarma  şeklinde 
değişmiştir. Bu da cari açık üzerinden gerçekleştirilmek‐
tedir. Çok yüksek oranda cari açık vermeye başlayan ül‐
kemiz, sıcak paraya mahkûm hale getirilmiştir. Sıcak pa‐
rayı çekebilmek için de yüksek reel faizler vermek mec‐
buriyetindedir.  Yüksek  reel  faizlerle  de  dış  rantiyeciye 
haksız kazanç aktarılmaktadır.  

Neticede bir yandan bütçe açığı  ile yerli rantiyeciye di‐
ğer  yandan  cari  açık  ile  yabancı  rantiyeciye  sermaye 
transfer edip durmaktayız. Bu durum bütün  insanımızı 
rantiyeciler  için  çalışan  köleler  durumuna  indirgemek‐
tedir ki bu durum kabul edilemez bir durumdur. Bu böy‐
le gitmez. 

2.3.3. Sermaye Piyasalarının Çeşitlendirilmesi 

Reel ekonominin finansmanında, faize dayalı finansman 
sisteminin  tek yöntem olarak benimsenip uygulanması 
çok büyük bir  sorun  teşkil  etmektedir.  Türkiye  ekono‐
misinde reel sektör ile finans sektörü arasında kalıcı bir 
zıtlık oluşmuştur. Reel sektöre uygun maliyetle etkin ve 
verimli fon temin etmesi gereken finans sektörü zaman‐
la özerkleşmiş ve reel sektör  ile  ilgisiz bir sektör haline 
gelmiştir. 

Tarih boyunca oluşturulan reel sektör ile finans sektörü 
arasındaki  ilişki çeşitleri  farklı ekonomik modellerin or‐
taya  çıkmasına yol açmıştır.  İktisat  tarihi açısından ba‐
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kıldığında,  refah ve  zenginliği yaratan esas  sektör olan 
reel sektördeki büyüme ve gelişme zamanla finans sek‐
töründe  derinleşme  ve  büyümeye  yol  açmıştır.  Temel 
kırılma noktası ise finans sektörünün reel sektörden ba‐
ğımsız olarak büyümeye başlamasıdır. Diğer bir ifade ile 
her hangi bir maddi üretim karşılığı olmadan sermaye‐
nin  sadece  sermaye olma özelliğinden ötürü gelir elde 
etmesidir.  Finansal  sektörün  reel  sektörden  kopması 
önce finansal genişlemeye yol açmakta ancak daha son‐
ra  finans  sektöründe ve  reel  sektörde derin ekonomik 
krizlere yol açmaktadır. 

1980 sonrası finans kapitalizmi olarak şekillenmeye baş‐
layan dünya ekonomik sistemine ilk eklemlenen ülkeler 
arasında  Türkiye  gelmektedir. Ülkemizde 1980  sonrası 
uygulanan liberalizasyon politikaları finans kapitalin ge‐
rekleri doğrultusunda oluşturulmuştur. 

1990’lı yılların sonlarına doğru  ise Türkiye ekonomisin‐
de reel sektörden kopuk bir finansal sektör oluşmuştur. 
Bu süreçle finans piyasaları reel sektöre kaynak aktaran 
aracı  kurumlar  olmaktan  çıkıp,  rantiyeyi  besleyen  ku‐
rumlar haline dönüşmüşlerdir. 

Reel  sektörün  finansmanı  için ülkemizde uygulanan  tek 
yöntem bankacılık kredileridir. Ülkemiz, bütçe açığı ver‐
diği  zamanlarda  bankalar  sadece  Hazine’ye  fon  temin 
eden  aracı  kurumlar  haline  gelmiştir. Ülkemiz  cari  açık 
verdiği  zamanlarda  ise  bankalar  herkesi  ve  her  kesimi 
kendisine borçlandıran bir canavara dönüşmüşlerdir.  

Bugünkü vergi kanunlarımıza göre  faiz geliri elde eden 
bir şirketin bu geliri vergi matrahından düşürüldüğü gibi 
borçlanma faiz giderleri de kanunen gider olarak  işlem 
görmektedir. Ancak öz kaynak ile çalışan veya hisse se‐
nedi ihraç ederek fon temin eden bir şirketin faiz gideri 
olmadığı  için ödediği vergi  faiz yoluyla  fon  temin eden 
şirketin ödediğinden daha fazladır. Bu da şu anlama ge‐



  Yeni Bir Dünya 

 

152 

lir. Mevcut vergi kanunları ortaklığa dayalı (hisse senedi 
veya kar zarar ortaklığı) şirket oluşumlarını cezalandırır‐
ken faize dayalı finansmanı teşvik etmektedir.  

SPK mevzuatı da, finansal sektör ile reel sektör arasında 
dengeli  bir  birliktelik  ve  eklemlenme  sağlamak  yerine 
faize  dayalı  özerk  finansal  yapıyı  kurumsallaştırmakta‐
dır.  Örneğin  çok  ortaklı  hisse  senedine  dayalı  şirket 
kurma  formalite  ve  şartları  gayet  ağır olmasına  karşın 
tahvil ve bono ihraç şart ve yöntemleri kolaylaştırılarak 
teşvik edilmektedir. Böylelikle faize dayalı olmayan ens‐
trümanların  kullanımı  kısıtlanmış  hatta  imkânsız  hale 
getirilmiştir. Faizsiz enstrümanların  tanıtım ve pazarla‐
ması da birçok kısıtlamalara tabi tutulmuştur.  

SPK, finansal enstrümanlara yatırım yapan yatırımcıların 
hakkını koruyup kollayan ve hisse senedi sahipleri adına 
şirketler  üzerinde  denetim  yapan  bir  kamusal  otorite 
olmaktan ziyade faize dayalı finansal yapıyı tekilleştiren 
ve alternatif  finansman kaynaklarını  tıkayan bir kurum 
olarak  işlev  görmektedir.  Vatandaşların  SPK‘ya  güveni 
olmadığı için de riskli finansal enstrüman olan hisse se‐
nedinden  ziyade  tahvil  tercih  edilmektedir.  Çünkü  va‐
tandaş,  satın  aldığı  hisse  senedini  ihraç  eden  şirketin 
elde ettiği kârın gerçek tutarını ibraz edip etmeyeceğine 
dair  kuşku  içindedir. Hâlbuki  SPK’nın  varlık  nedeni  bu 
kuşkuyu ortadan kaldırmaktır.  

Şirket sahibi ve yöneticisi açısından  ise hisse senedi  ih‐
raç etmek vergisel ve  finansal yönden daha az elverişli 
ve hatta kimi zaman imkânsızdır. Çünkü hisse senedi ih‐
raç etmeden önce, bunun belirli bir kısmını satın alına‐
cağını bir banka garanti etmelidir. Bankalar  ise reklâmı 
iyi yapılmış firmaların hisse senetleri  için alım garantisi 
verirken küçük firmaların hisse senetleri için bu garanti‐
yi  çok  zor  şartlarda  vermektedirler.  Ayrıca  bankalara 
ödenecek yüksek komisyon ücretleri de küçük  firmalar 
için  iyice caydırıcı olmaktadır. Yatırımcı açısından bakıl‐
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dığında, hisse senedi getirileri vergiye tabi olduğu halde 
Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) faiz gelirleri yakla‐
şık 700 milyara kadar faize tabi değildir. Ayrıca DİBS ve‐
ya tahvil almanın hiçbir riski yoktur çünkü faiz peşin ola‐
rak  tahakkuk ettirilmektedir. Söz konusu kâğıtların  sir‐
külasyonu yüksek olduğundan her zaman  likiditeye çe‐
virme  imkânı hisse senetlerinkine oranla daha  fazladır. 
REPO ve TERS REPO işlemleri de hisse senetleri aleyhine 
ve fakat DİBS ve özel sektör borçlanma kâğıtları  lehine 
bir  durum  yaratmaktadır.  Çünkü  REPO  ve  TERS  REPO 
yoluyla yatırımcının kararını her zaman değiştirmesi ve 
likiditeye  geçmesi mümkün hale  gelmektedir.  Finansal 
enstrümanların  anında  likiditeye  çevrilebilme  imkânı 
fon maliyetlerini düşürmek yerine piyasadaki kırılganlığı 
yükselterek istikrarsızlığı artırmaktadır. 

Yaşanan ekonomik krizlerin en temel nedeni faize daya‐
lı  finansman yöntemidir. Başta kamu borçlanma politi‐
kası,  vergi  ve  SPK mevzuatı olmak üzere  tüm  yasal  ve 
kurumsal düzenlemeler faizin vazgeçilmezliği ve tekil fi‐
nansman yöntemi olduğu mantığı üzerine kurulmuştur. 
Bu mantık artık terk edilmelidir. 

Faaliyete geçtiği 1987 yılından bu güne kadar  İMKB’de 
mevcut  gelir  dağılımını  daha  da  bozmanın  hizmetinde 
olmuştur. Yurt içi serveti yurt dışı yatırımcıya aktarmak, 
hükümetlerin milli politikalarını  engellemek  ve  ekono‐
miyi  faize  dayalı  olarak  suni  şekilde  şişirerek  sonuçta 
krize  düşürmek  dışında  kaydadeğer  yararlı  bir  sonuç 
doğurmuş değildir. Gelir dağılımının dengesiz, kamu  fi‐
nansmanının sağlıksız ve kamu otoritelerinin hazırlıksız 
olduğu  her  ülkede  borsa;  dış  mihrakların  emellerine 
hizmet etmekte ve özellikle de yabancı fonlar eliyle ülke 
yönetimi  üzerinde  söz  sahibi  olmaktadır.  Bugün  ülke‐
mizdeki durum da bundan farklı değildir. 

Son  gelinen  noktada,  büyüme  aşamasında  reel  sektör 
ile  tamamen  ilişkisiz  bir  konumda  olmasına  rağmen 
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İMKB’deki bir dalgalanma anında finans piyasaları aracı‐
lığıyla döviz ve faiz oranları üzerinde belirleyici olmakta 
ve ekonomiyi daralma noktasına getirmektedir. Kısacası 
İMKB endeksi yükseldiği  için artmayan üretim ve  istih‐
dam hacmi, İMKB endeksindeki düşmeye paralel olarak 
anında reaksiyon göstermektedir. 

Demokrasi, milli egemenlik ve sayısal çoğunluğun yöne‐
tim  hakkına  vurgu  yapan  Batı  zihniyeti,  finans  kapita‐
lizminin gereklerine uygun olarak, sermaye egemenliği‐
ni borsalar vasıtasıyla ülkelerde kurumsallaştırmaktadır‐
lar.  Azınlığın  çoğunluğu  yönlendirdiği  ve  yönettiği  bir 
yapı  İMKB üzerinden Türkiye’de de kurumsallaştırılma‐
ya çalışılmaktadır. 

Bu  egemen  finansal  sermaye,  alternatif  finans  enstrü‐
manları ve çeşitli sermaye piyasası araçlarının üretilme‐
sini,  kendi  menfaatleri  açısından  tercih  edilebilir  bul‐
madığı için, engellemeye devam etmektedir. 

Sermaye  piyasalarındaki  yapısal  sorunlar  içinde  dikkat 
çeken bir diğer  sorun da piyasanın çok  farklı kurumlar 
tarafından yönetilmesi sonucu  fiilen denetlenemez du‐
ruma gelmesidir. SPK’nın piyasalar üzerindeki düzenle‐
me ve denetleme yetkisi, başta TCMB, BDDK ve Hazine 
olmak üzere birçok kurumca paylaşılmakta ve  sonuçta 
herkesin  sorumlu olduğu ama kimsenin denetlemediği 
bir sektör oluşmaktadır. Sermaye piyasalarının hak etti‐
ği ölçüde düzenlenip denetlenebilmesi  için  tekil otori‐
tenin tesisi zorunluluk arz etmektedir. 

2.3.4. Dinamik Takip Sistemlerinin Oluşturulması 

Ülkemiz  ekonomik  sistemi  titizlikle  ve  performanslara 
dayalı olarak  takip edilmelidir. Pazarın bir ya da birkaç 
firma  tarafından ele geçirilerek,  küçüklere hayat hakkı 
tanınmayacak  şekilde  davranılmasına  müsaade  edil‐
memelidir. Daha teknik bir ifade ile devlet, tekel, oligo‐
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pol  ya  da  kartelleşmeyi  kıracak  şekilde  düzenlemeler 
yapmalıdır. 

Bugün ülkemizde var olan makro ekonomik modelin ti‐
pik özellikleri  şu  şekildedir. Sanayi profili olarak ara ve 
yatırım malları dışardan ithal edilerek ülkemizde işlenip 
tekrar  ihraç  edilecek.  Üretim,  ağırlıklı  olarak  emek‐
yoğun ve nisbeten geri teknolojiye dayalı olarak yapıla‐
cak.  Yatırım  kâr  eksenli  ve  kâr  itişli  olarak  kurgulanıp 
yapılacaktır.  

Çünkü bu model ile döviz kurunun uzun süre aşırı düşük 
tutulması milli kaynakların dışarıya düşük bedelle  trans‐
feri  anlamına  gelmektedir.  Reel  ücretler  baskı  altına 
alınmakta ve çevre kirliliği maliyeti bize ödettirilmektedir. 

Türkiye’de uygulanan bu dışa bağımlı ve içe dayalı mak‐
roekonomik  yapılaşma  terk  edilmelidir.  Bütün  üretim 
sistemi çok yakından takip edilmeli ve devlet adil bir şe‐
kilde düzenleyici ve denetleyici fonksiyonlar  icra etme‐
lidir. 

2.3.5. Dış Ticaretimizin Yeniden Yapılandırılması 

Türkiye  ekonomisinin  dış  ticaret  yapısı,  coğrafi  şartlar 
ve tarihi nedenlerle Batı ile yakın ilişki ve etkileşim için‐
dedir. Hâlbuki Anadolu ekonomisini Ortadoğu, Balkan‐
lar,  Kafkaslar  ve  Akdeniz  havzasından  ayrı  düşünmek 
mümkün değildir. 1838’e kadar Batılı ülkelerle dengeli 
bir  ticari  ilişki  kuran  Osmanlı  ekonomisi,  Paşa  Limanı 
Serbest  Ticaret  Antlaşmasından  sonra,  İngiltere  eko‐
nomisine tek yanlı eklemlenmiştir. 1929’da gümrük ta‐
rifelerinin  tek  yanlı  olarak  uygulanmaya  başlaması  so‐
nucu 1947’ye kadar içe kapanık bir ara dönem yaşayan 
ekonomimiz 1947’den sonra tekrar tek yanlı olarak Ba‐
tı’ya eklemlenme süreci  içine girmiştir. Bugün de Avru‐
pa Birliği üyesi olmadan Avrupa Gümrük Birliği’nde gir‐
memiz aynı zihniyetin bir ürünüdür. 
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Gümrük  Birliği  çerçevesinde  Ortak  Gümrük  Tarifesine 
tabi olan Türkiye, yakın komşularıyla AB’nin Ortak Güm‐
rük Tarifelerini uygulamak zorunda kalmakta bu da baş‐
ta “tercihli  ticaret” olmak üzere  ticaret artırıcı gümrük 
tarifelerinin uygulanmasını  teknik olarak  imkânsız hale 
getirmektedir. 

Dış ticaretteki yapısal sorunların yanı sıra, tek bloğa ba‐
ğımlılık, ekonomik bağımlılığın yanı  sıra diplomatik ba‐
ğımlılığa da neden olmaktadır. Türkiye temel hayati dış 
politik kararlarında daima ödemeler dengesi  sorununu 
göz önünde bulundurmak zorunda kalmıştır. Bu da ba‐
ğımsız ve milli bir dış politika geliştirme  imkânını orta‐
dan  kaldırmaktadır.  Örneğin  İngiltere  ve  Almanya  ile 
Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerde bazen diploma‐
tik gerekler  ithalat ve  ihracat gereklerinin önüne geçe‐
bilmektedirler. 

Ara  ve  yatırım malları  açısından  Batı  ekonomisine  ek‐
lemlenen Türkiye ekonomisi,  ihracatta  ise emek‐yoğun 
mamullerde uzmanlaşmış ve bu mamullerine Pazar ola‐
rak  ithalatta bağımlı olduğu Batı bloğunu  seçmiştir.  İt‐
halat ve  ihracat blokunun aynı olması  sonucu;  ihracatı 
artırma  amaçlı düşük döviz  kuru  ithalatın patlamasına 
neden  olmakta  ve  dış  ticaret  açığı  üzerinde  kalıcı  etki 
yaratmaktadır. Bu durum da cari açığımızı doğrudan et‐
kilemektedir. 

Batı  ekonomilerindeki  dalgalanmalar,  dış  ticaret  dina‐
mikleri  aracılığıyla  Türkiye  ekonomisine  anında  yansı‐
tılmakta ve Batının ekonomik sorunları Türkiye’nin eko‐
nomik sorunlarına dönüşmektedir.  

Gelişmiş  ve  gelişmekte  olan  tüm  ülkelerde  dış  ticaret 
yapısı alternatifli bir yapıya sahiptir. Hiçbir gelişmiş ülke 
tek  bir  bloğa  (para  birimi  sahasına)  ithalat  ve  ihracat 
açısından bu denli yüksek oranda bağımlı olduğu halde, 
bağımsız bir ekonomi politik takip edemez. Türkiye’de, 
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ekonomi  yönetimi  AB  ve  ABD  ekonomi  yönetimi  ile 
uyumlu olmayan her hangi bir politikayı benimseyip uy‐
gulayabilme şansına sahip değildir. 

Dış  ticaret yapısının en önemli sorunlarından bir diğeri 
de  tek ürüne bağımlılık  sorunudur. Türkiye dış  ticareti 
ihracat açısından  tekstil ve otomotiv eksenlidir. Muka‐
yeseli  üstünlük  gerekçesi  ile  1980  sonrası  tasarlanıp 
realize  edilen  bu  durum,  dış  ticarette  bağımlılığa  ve 
mahkûmiyete  yol  açmaktadır.  Çünkü  otomotiv  sektö‐
rümüz sanayi yapılanması gereği % 85 oranında yabancı 
girdi ile üretim yapmaktadır. Otomotiv sektörünün yerli 
tedarikçileri  tam  olarak  gelişmemiştir.  Tekstil  sektörü‐
müz  ise makine  ve ekipmanda  çok büyük oranda dışa 
bağımlı bir sektördür. Tekstil ve otomotiv sektörü ile bu 
haliyle dış rekabete açılan bir ülkenin küresel oyundan 
kazançlı çıkma imkânı yoktur.  

Bugün  gelişmiş  ve  gelişen  ülkelerde  dış  ticaretin  yarı‐
sından fazlası komşularla yapılmaktadır. Uzak ticari bir‐
liktelikler  yerine  komşularla  ticaretin  belirli  avantajları 
vardır. Her şeyden önce komşularla ticaret, düşük nak‐
liye masrafları yüzünden daha düşük maliyetlidir. Yakın 
kara veya deniz komşusundan 1 birime alınan veya 1 bi‐
rime  satılan  bir  mal,  daha  uzaktaki  ticari  ortağa 
“1+ulaşım masrafı”  ile satılır veya alınır. Komşularla  ti‐
caret  iktisadi  açıdan  olduğundan  belki  de  daha  fazla 
diplomatik  olarak  tercih  edilen  bir  durumdur.  Çünkü 
yakın ticari ortak olan komşular arası diplomatik sorun‐
lar minimum düzeye iner. Türkiyemiz, yerleştirilen eko‐
nomi politik yapı sayesinde, bir asır önce aynı ekonomik 
ve siyasal egemenlik altında bulunan yakın komşuları ile 
en az  ticari  ilişki  kuran dünyanın ender devletlerinden 
biri haline getirilmiştir. Suriye, Irak, Bulgaristan, Ürdün, 
Ermenistan  gibi  yirminci  yüzyılın  başında  Anadolu  ile 
aynı ekonomik ve siyasal sistem  içinde bulunan ülkeler 
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ile  yapılan  dış  ticaret  toplam  dış  ticaretimizin  yüzde 
10’unun altındadır.  

Bu durum doğal olarak Türk dış  ticaretinde nakliye  ve 
ulaşım masraflarının  başlı  başına  bir  ekonomik  sorun 
haline  gelmesine  yol  açmaktadır.  Türk deniz  filosunun 
yokluğu ve ulaştırma politikalarındaki koordinasyonsuz‐
luk sonucu; dış ticaret nakliyesi de dışarıya kaynak akta‐
rıcı bir kalem haline gelmiştir. 

Yakın komşularla  ticari  ilişkiler asgari düzeyde  tutuldu‐
ğu  için, Türkiye’nin en  gelişmiş ulaştırma  sektörü olan 
kara  yolu  nakliyeciliği  ülke  içi  ulaştırma  ile  sınırlı  kal‐
makta ve geçimini karayolu taşımacılığı  ile sağlayan ai‐
leler  ile birlikte yaklaşık 3 milyon  insanın gelir düzeyin‐
de ciddi bir artış görülmemektedir. Kara nakliyeciliğinde 
ticari  potansiyelin  tamamının  kullanılamaması,  başta 
küçük sanayi olmak üzere kara nakliyeciliğine bağlı on‐
larca sektörde daralmaya neden olmaktadır.  

Yakın komşularımızla aynı sosyo‐kültürel iklimi paylaştı‐
ğımız ve aynı siyasal yapının egemenliğinde 500 yıllık bir 
müşterek  tarih  yaşadığımız  için  talep  eğilimlerimiz  de 
birbirine yakındır. Türkiye’de üretilip beğenilen bir ma‐
lın Almanya veya İngiltere’de beğenilme ihtimali sosyo‐
kültürel nedenlerle Irak veya Suriye’de beğenilme ve ta‐
lep edilme ihtimalinden çok daha düşüktür. Aynı sosyo‐
kültürel  havzaya mensup  yakın  komşular  yerine  farklı 
bir sosyo‐kültürel havzaya sahip  ticari ortakların  tercih 
edilmesi; bir  yandan dış  ticarette derinleşme  ve  çeşit‐
lenmeyi  engellemekte  diğer  yandan  da  dış  ticaret  di‐
namiklerinin kalıcı olmasını zorlaştırmaktadır.  

2.3.6. Ulaşım Altyapısındaki Yetersizlikler 

Sağlıklı ve dinamik bir ekonomik sistem  için finans sek‐
töründen  sonra  en  önemli  sektör  ulaşım  sektörüdür. 
Üretilen  ürünün  pazarlara  ulaştırılması  ve  üretim  için 
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gerekli  olan  girdilerin  tedarik  edilmesi  işlevini  ulaşım 
sektörü görmektedir.  Sağlıklı  ve dinamik bir ekonomik 
yapı ancak düşük maliyetli ve hızlı bir ulaşım sektörü ile 
sağlanabilir. 

Büyük uygarlıklar aynı  zamanda büyük yol güzergâhla‐
rını oluştururlar. Türkiye tarihsel olarak Sekiz Deniz Yay‐
lası’nın merkezindedir. Ülkemiz,  Hazar  denizi,  Karade‐
niz,  Marmara  Denizi,  Ege  Denizi,  Akdeniz,  Kızıldeniz, 
Hint  Okyanusu  ve  Basra  Körfezinin  oluşturduğu  ortak 
alanın merkezindedir. Bu alan, Doğu‐Batı, Kuzey‐Güney 
ticaret yollarının kesişme noktasıdır. 

Sahip  olunan  bu  avantaj  kullanılarak,  bölgenin  coğrafi 
konumuna  dayalı  olarak  ulaşım  sektörünün  lokomotif 
olduğu bir ekonomik sistem oluşturabilir. Ulaşım sektö‐
ründe  uzmanlaşarak  dünya  ticaretinde  önemli  bir  güç 
olma  imkânını  Türkiye  Osmanlı’dan  beri  kullanabilmiş 
değildir. Osmanlı’nın ekonomik gerilemesinde en büyük 
etken,  ticaret  yollarındaki  değişimden  ziyade  Osman‐
lı’nın  kendi hinterlandı üzerindeki  coğrafi üstünlüğünü 
ticari açıdan kullanamamasıdır.  

Ülkemiz  demir  yolu  ağları  genelde metropol  ülkelerle 
olan ticari  ilişkiye göre planlanlanmıştır. Örneğin Aydın 
yöresini  İzmir Körfezine bağlayan demiryolu hattı veya 
Çukurova’yı  İskenderun  Körfezine  bağlayan  demiryolu 
hattı  19uncu  yüzyılda  İngiltere  tekstil  sanayisi  için  pa‐
muk  temin  etme  amaçlı  olarak  planlanmış  hatlardır. 
Aynı durum 1980 sonrasında Otoban politikalarında da 
göze çarpmaktadır. Örneğin Mersin‐Diyarbakır Otobanı 
başta  İsrail olmak üzere Batılı devletleri GAP Bölgesine 
bağlamaktadır. 

Bir yandan dünya ekonomik sisteminin ülkemize biçtiği 
“çevre ülke modeli” diğer yandan da askeri perspektif 
Türk demiryolu planlamasının  ticari niteliğini  ikincil  sı‐
raya  itmiştir.  Demiryollarının  ticari  perspektifle  plan‐
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lanmaması  sonucunda 1950’de başlayan kentleşme ve 
tarımsal  üretimdeki  artış  ve  1960’lı  yıllarda  başlayan 
planlı  kalkınma  çabaları,  karayollarını  öne  çıkartmıştır. 
Zamanla,  üç  tarafı  denizle  kaplı  ülkemizde,  karayolları 
tek  ulaşım  yolu  haline  gelmiştir.  TCDD’nin  Ulaştırma 
Bakanlığı’na  bağlı  olmasına  karşılık  Dünya  Bankası’nın 
zorlamaları  ile  TCK’nın  (Karayolları  Genel Müdürlüğü) 
Bayındırlık Bakanlığı’na bağlanması,  zamanla ulaştırma 
politikasında  koordinasyon  sorunlarının  kalıcı  olmasını 
sağlamıştır. Karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu 
arasında gerekli etkin koordinasyon yoktur. Dahası ula‐
şım  alt  sektöründe  de  ticari  perspektif  olmadığından, 
ulaştırma alt sektörü sadece ülke  içi karayolu taşımacı‐
lığı düzeyinde tıkanmış kalmıştır. Her ne kadar TCK 2007 
yılının ortasında Ulaştırma Bakanlığı’na bağlandı ise de, 
etkin  bir  koordinasyon  yoğun  eğitimlerle  bile  zaman 
alacaktır. 

Türkiye’nin bölgesel güç olmasının ilk şartı bölge ülkele‐
ri arasındaki ticarette coğrafyası dolayısıyla sahip oldu‐
ğu üstünlüğü kullanabilmesidir. Bunun için ilk şart ulaş‐
tırma  sektöründe  bu  vizyon  ile  bir master  plan  hazır‐
lanmasıdır. Ulaştırma politikaları arasında uyumun tesis 
edilmesi için öncelikli olarak demiryolu, karayolu ve ha‐
vayolu  eş  güdümü  sağlanmalıdır.  Halen  karayolları  ile 
demiryolları  arasında  yeterli  eş  güdüm  sağlanamadığı 
ve ulaştırma yatırımları koordineli olarak planlanmadığı 
için,  demiryollarının  etkin  ve  verimli  kullanılması  ve 
ekonomiye  kazandırılması  mümkün  olamamaktadır. 
Mevcut  demir  yolu  hatlarının  rehabilite  edilmesi  ve 
demir  yolu  yatırımlarının  zamanında  realize  edilmesi 
hayati önem taşımaktadır. Ülkeler arası tarihi demiryol‐
ları olan  İstanbul‐Hicaz  ve  İstanbul‐Bağdat Demiryolla‐
rının  rehabilitasyon  yatırımları  ve  işletilmesi  Irak,  Suri‐
ye, Ürdün, Suudi Arabistan ve ilgili birkaç ülkenin ortak 
katılımıyla  özerk  bir  idare  tarafından  üstlenilmelidir. 
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Bunun yanında Trans‐Avrasya hatları  zaman geçirilme‐
den planlanıp işletmeye alınmalıdır. 

Ulaştırma  politikalarının  komşu  ülkelerle  ticareti  esas 
alan,  diplomatik  yakınlaşmayı  sağlayan  ve  Anadolu’yu 
uluslar arası transit ticaretin kavşağı olarak değerlendi‐
ren  bir  perspektifle  kurgulanması  zorunludur. Ülke  içi 
ulaşımda karayolu ağırlığı bir yandan ülkenin petrol ba‐
ğımlılığını artırırken bir yandan da maliyeti yüksek oto‐
yollara olan gereksinimi artırmaktadır. Başta deniz yolu 
olmak üzere demiryolunun yük ve insan taşıyıcılığındaki 
oranı makul düzeye yükseltilmelidir. Bunun için öncelik‐
li olarak  limanların  işler hale  getirilmesi  ve  işler halde 
bulunan limanların ticari hinterlandı ile olan bağlantıla‐
rının güçlendirilmesi gerekmektedir. Ulaştırma sektörü‐
nün  deniz,  kara  ve  demir  yolu  üçlüsüne  dayalı  olarak 
dengeli bir yapıya kavuşturulması  için, ulusal ulaştırma 
stratejisi belirlenmeli ve demir yolu  ile deniz ulaşımını 
teşvik  edici  yöntemler  tespit  edilmelidir. Örneğin  kara 
yolu  taşımacılığı yerine demir yolu veya deniz yolu  ta‐
şımacılığını  teşvik  edici mali  düzenlemeler  ve  kamusal 
teşvikler  gündeme  getirilmelidir.  Kamunun  kara  yolu 
yatırımları  gözden  geçirilerek mevcut  yatırım  stokuna 
gidecek kaynakların bir kısmı demir ve deniz yolu yatı‐
rımlarına kanalize edilmelidir.  

Demiryolu  ve  denizyolu  işletmeciliğinde  özel  sektör 
kaynaklarından  faydalanabilmek  için,  çeşitli  işletme  ve 
finansman modelleri geliştirilmelidir. Örneğin bazı stra‐
tejik kayıtlarla demir ve deniz yolu  işletmeciliği açık ar‐
tırma yöntemiyle yapılacak ihale sonucu özel sektör ku‐
ruluşlarına devredilebilir. Böylece kamu  sadece düzen‐
leme  ve  denetleme  çalışmalarına  eğilecek  ve  ciddi  iş‐
letmecilik  isteyen  çalışmalar  özel  sektöre  devredilmiş 
olacaktır. Aynı  şekilde  limanların  işletmesi özel sektöre 
devredilmeli ancak  liman mülkiyeti kamuda kalmalıdır. 
Türk bayraklı gemilerin ülke deniz ulaşımında etkinliğini 
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artırmak  için  Kalkınma  Bankası  aracılığıyla  sektörün 
kredilendirilmesi olanakları araştırılmalıdır. Aksi  takdir‐
de Türk denizleri, Yunan ve Rum gemilerine katma de‐
ğer  üreten  sahalar  olmaya  devam  edecektir.  Türkiye 
1980  sonrasında  kıyılarını  sadece  turizm  amaçlı olarak 
kullanmaya başladığı  için bölge deniz ulaşımı tamamen 
Yunanların tekeline geçmiştir.  

Türk  deniz  filosunun  güçlendirilmesi  ulusal  hedefler 
arasına alınmalı ve başta Kafkasya  ile Orta Doğu olmak 
üzere bölgenin zengin petrol rezervlerinin Avrupa piya‐
salarına Türk gemileri  ile taşınmasını sağlayacak strate‐
jiler geliştirilmelidir. Boğazların hukuki statüsü yeniden 
ele alınmalı ve boğazların enerji nakil hattı olmaktan çı‐
karılması sağlanmalıdır. Montrö Antlaşmasının Rusya ile 
varılacak  mutabakat  çerçevesinde  yeniden  düzenlen‐
mesi  başta  İstanbul  olmak  üzere  Türkiye  için  hayati 
önem taşımaktadır. Rusya ve Karadeniz’e sınırı olan di‐
ğer ülkelerle Karadeniz Ekonomik  İşbirliği  teşkilatı  çer‐
çevesinde yapılacak bir mutabakatla, bölge petrolünün 
İstanbul Boğazı’na yakın bir bölgeden petrol boru hatla‐
rı veya başka  imkânlarla Ege Denizine ya da Akdeniz’e 
aktarılması hem Boğazların yükünü hafifletecek hem de 
Türkiye’yi Karadeniz ülkeleri karşısında stratejik bir ko‐
numa yükseltecektir.  

Ulaştırma politikaları oluşturulurken petrol boru hatları 
dikkate alınmalı ve bölge petrolünün Türkiye üzerinden 
aktarılması için gerekli çaba gösterilmelidir. 

2.3.7. Yatırımların Yetersizliği 

Yatırım  stoklarının  realize edilme  süresi,  yatırımın  geri 
dönüşüm süresini, yatırımın maliyetini, etkin ve verimli 
hizmet sunumunu ve kaliteyi belirleyen en önemli  fak‐
tördür. Ülkemizde kamu yatırımları, bir yandan stratejik 
planlama perspektifinin yokluğu diğer yandan da kamu 
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finansman  açıkları  nedeniyle,  uzun  yıllara  sari  bir  hal 
almıştır. Ekonomik,  teknik  ve mali  fizibilite  raporlarına 
göre 3‐5 yıl  içerisinde realize edilmesi gereken yatırım‐
lar ülkemizde ortalama 20  yılda ancak  realize edilebil‐
miştir.  Dolayısıyla  yatırımlar,  bir  yandan  demode  ol‐
makta diğer yandan da  teknik amortismana uğrayarak 
işletmeye açıldığı zaman en fazla yüzde 40 oranında iş‐
levsel  olabilmektedir. Aynı  zamanda,  yatırım  süresinin 
uzaması,  ileriye  ve  geriye  doğru  olarak  ilgili  yatırımla 
ilişkili olan sektörlerde tıkanmaya yol açmaktadır. Bu da 
ekonominin  doğal  işleyişinin  sekteye  uğramasına  yol 
açmaktadır. Zamanında bitmeyen yatırımlar, ekonomi‐
de belirsizliği artırıp planlama etkinliğini azaltmaktadır. 

Başta eğitim, sağlık, bilim ve teknik olmak üzere beşeri 
sermaye olarak bilinen ve sosyo‐ekonomiyi uzun vade‐
de doğrudan belirleyen alanlarda ne özel sektör ne de 
kamu  sektörü  yatırım  yapmak  istemektedir.  Beşeri 
sermaye  yatırımlarının  zamanında  planlanıp  realize 
edilmemesi ülkenin geleceğini tehlikeye düşürdüğü için 
stratejik bir sorun haline gelmiştir. 

Vergi mevzuatındaki yatırım  indiriminin,  sadece büyük 
sermayedarın vergi yükünü azalttığı ve kendinden bek‐
lenen  amacı  gerçekleştirmediği maliye  idaresince dahi 
ifade edilmektedir. Yatırım stokunun zamanında realize 
edilmemesi ve ülke ihtiyacı olan yatırımların zamanında 
planlanıp  bitirilmemesinin  ana  nedenlerinden  biri  de 
Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı olarak bilinen, yatırım‐
ları  finanse edecek mali kurumların yokluğudur. Türki‐
ye’deki mevcut bankacılık yapılanması  ticari bankacılık 
eksenlidir. Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak  işlev gö‐
ren kamu bankalarının sektörden çekilmesi sonucu kal‐
kınma ve yatırım bankacılığı yapan mali kurumlar orta‐
dan kalkmıştır. Halen Türkiye Kalkınma Bankası ve  İller 
Bankası  kalkınma  ve  yatırım  bankası  olarak  kamusal 
sermayeli  bankalar  arasında  sayılmalarına  rağmen her 
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iki  bankanın  mali  bünyesi,  yatırımları  finanse  edecek 
düzeyde olmadığı gibi bu  işlevlerden de giderek soyut‐
lanmaktadırlar. Ülkemizde kalkınma ve yatırım bankacı‐
lığı yeniden düzenlenip teşvik edilmelidir. 

2.3.8. Sektörler Arası Dengesizlik 

Ekonomik modeller her ülkeye göre değişmektedir. An‐
cak  bir  ekonomik modelin  güçlü  olmasının  en  önemli 
şartı bünyesinde sektörler arası kabul edilebilir bir den‐
genin var olmasıdır. Tarım, hizmet ve sanayi sektörleri 
arasında her ülkenin ham madde kaynağı, iklim, coğrafi 
konum,  demografik  yapı  ve  tarihsel  özelliklerden  kay‐
naklanan  nedenlerle  değişen  oranlarda  bir  dengenin 
olması kaçınılmazdır.  

Batılı  sanayileşmiş  ülkeler  dış  ticaret  fazlası,  tarımsal 
ürünlerde  artış,  sanayi  yatırım  ve  üretiminde  patlama 
ve hizmet  sektöründe gelişim gibi  süreçlerden geçmiş‐
lerdir. 

Bir ülkenin dünya ekonomik sistemi içindeki yerini belir‐
leyen en önemli gösterge, GSMH  içinde sektörlerin gö‐
receli  dağılımı  ve  bu  dağılımın  gösterdiği  değişimdir. 
Uydu ülkeler, kalkınma  sürecini bir adım geriden  takip 
etmelerinin  yanı  sıra metropol  ülkelerin  çıkarları  doğ‐
rultusunda yapısal değişim gösterirler. Dolayısıyla uydu 
ülkelerdeki  sektörel  dağılım  ülke  ihtiyaçları  veya  ülke 
şartları  ile  alakalı  olmayıp metropol  ülkelerin  çıkar  ve 
şartları ile alakalıdır. 

Dünya ekonomik sistemi bağlamında ülkemiz ekonomi‐
sinin  sektörel  dağılımını  incelediğimizde;  sanayileşme 
süreci  yaşanmadan  ve ülke  içi  ihtiyacı  karşılayacak bir 
sanayi alt yapısı kurulmadan hizmet sektörü ağırlıklı bir 
profil  oluşturulduğunu  görürüz.  Türkiye  diğer  periferi 
ülkeler  gibi  tarım  sektörü  ağırlıklı bir  ekonomik profil‐
den hizmet sektörü ağırlıklı bir profile geçmiştir. Büyü‐
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me kendi başına bir değer olarak kabul edilmiş ve hiz‐
met sektörüne dayalı büyüme modeli ile ekonomik sek‐
törler arası denge yerine dünya sistemi ihtiyaçları önce‐
likle dikkate alınmıştır.  

Türkiye ekonomisi, ülke  içi tüketim,  istihdam ve katma 
değer önceliklerine uygun bir sektörel dağılıma ve sek‐
törler arası dengeye sahip olmak yerine metropol ülke‐
lerin  ihtiyaç ve menfaatlerine uygun bir sektörel dağılı‐
ma  sahip  olmuştur.  Bu  durum  orta  ve  uzun  vadede 
ekonominin  en  büyük  yapısal  sorunu  olmaya  devam 
edecektir. 

2.3.9. Yetersiz Tarım Sektörü 

Tarım  sektörü  ekonomi  politikaları  içinde  özel  bir  ko‐
numa sahiptir. Sektörel olarak tarımın özelliği, temel in‐
sani  gıdanın  bu  sektörden  sağlanması  ve  ikamesi  im‐
kânsız  beslenme  kaynağı  olmasıdır.  Tarım  sektörünün 
beslenme  ve  temel  sağlıkla doğrudan  ilişkisi bu  sektö‐
rün  salt  ekonomik mantıkla  düzenlenmemesi  gereğini 
ortaya koyar.  

Tarımda ülkemiz için önümüzdeki süreçte yaşanacak en 
büyük  değişim  ve  tehlike  küçük  üreticiliğin  tasfiyesine 
bağlı  varoşlaşma  sürecidir.  Bu  süreç,  cumhuriyetten 
sonra Anadolu insanının yaşayabileceği en büyük sosyo‐
ekonomik sıkıntıyı da beraberinde getirir.  

Türk tarım sektörünün yapısal nedenlerden ötürü üret‐
ken olmadığı ve verimlilik ilkelerine uymadığı kabul edi‐
lebilir  bir  değerlendirmedir.  Fakat  tarımsal  yapıda  ve‐
rimlilik  ve  üretkenliği  artırmak  için  adalet  ilkesinden 
vazgeçmek, sosyal yapıyı ani değişim ve dönüşüme tabi 
tutmak ve kitlesel mülksüzleştirmeye gitmek kabul edi‐
lebilir bir tercih değildir.  

Tarım sektöründe en önemli sorun tarımsal yapının gi‐
derek  dışa  bağımlı  bir  hal  almasıdır.  Coğrafi  konumu 
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nedeniyle Türkiye 1980’li yıllara kadar tarımsal üretim‐
tüketim dengesi  açısından  kendi  kendine  yeten birkaç 
ülkeden biriydi. 1980’den  sonra önce  ekonomik  sonra 
sosyo‐politik  liberalleşme  süreciyle birlikte,  kendi  ken‐
dine yeterliğin bir anlam ifade etmediği, mukayeseli üs‐
tünlüğe dayalı makro ekonomik model kurulması gerek‐
tiği ve mevcut kendi kendine yeterliliğin kaynak israfına 
neden olduğu tezleri gündeme getirilmeye başlandı. 

Hâlbuki tarımda kendi kendine yeterliğin salt iktisadi bir 
durum olmaktan öte stratejik bir durum olduğu ve her 
ülkenin olası krizlere karşı bu konuda hassas davranma‐
sı  gerektiği  yaygın  bilinen  bir  gerçektir.  Tarımsal 
KİT’lerin  özelleştirilmesi,    destekleme  alımlarının  orta‐
dan  kaldırılması  ve  sınaî  tarımsal  mallarda  koruma 
kontrol  işlevinin  gevşetilmesi  sonucu  tarımsal  üretim 
düşmeye başlamıştır. Tarımda kendi kendine yeterliliğin 
önemsenmemesi hatta mukayeseli üstünlük adı altında 
tarımda  dışa  bağımlılığın  teşvik  edilmesi  sonucunda 
Türkiye ekonomisi ilk defa 2002 yılında tarımsal dış tica‐
rette açık vermeye başlamıştır. Tarımsal  ithalatın  ihra‐
catı  aşması  sonucu  Türkiye  ekonomisinin  tarımsal  dış 
bağımlılığı gözle görülür bir duruma gelmiştir.  

Tütün, şeker, pamuk, ayçiçeği ve zeytin gibi sanayi ham 
maddesi olan tarımsal ürünlerde üretim hacmindeki da‐
ralmayla birlikte  ithalat  artmış  ve  iç piyasada  ithal  ta‐
rımsal  mamuller  yerli  mallar  karşısında  üstünlük  ka‐
zanmaya başlamışlardır. Dış piyasadan, desteklemelerle 
düşük  maliyetle  üretilip  düşük  gümrükle  ülkeye  ithal 
edilen tarımsal ürünler karşısında yüksek girdi maliyeti‐
ne sahip ve yeterince desteklenmeyen Türk ürünlerinin 
rekabet etme imkânı kalmamıştır.  

Tarım sektörünün desteklenmesi, koruma ve kontrolleri 
kapitalist  ekonomik mülahazalar  ile  yapılamaz. Bu du‐
rum kârlılık  ilke ve gereklerini aşan bir perspektifle ön‐
celikli olarak,  kamu  sağlığı,  kamu  güvenliği,  kentleşme 
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ve kent konut gerçekliği, kültürel yapının korunması, dış 
ticaret  dengesinin muhafazası  ve  stratejik  dış  politika 
açısından ele alınmalıdır. Tarım sektörüne  ilişkin politi‐
ka oluşturma süreci, asla yalnızca ekonomik mantık ve 
gerekler  çerçevesinde  değerlendirilmemelidir.  Destek‐
lemeler çok yönlü sistematik yapı, değişim ve dönüşüm 
modelleri çerçevesinde değerlendirilmelidir. 

Yirmibirinci  yüzyıla  girerken  Türk  tarımı  ve  genel  halk 
sağlığı  için en ciddi tehlike ve tehdit, özellikle  İsrail’den 
ithal edilen, genetik  şifresi bozulmuş  tohumlardan gel‐
mektedir. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün ye‐
tersiz  politikaları  sonucu,  başta  genetik  şifresi  değişti‐
rilmiş tohum olmak üzere, sağlığa zararlı olduğu bilinen 
(Dünya  Sağlık Örgütü’nce  tespit  edilmiş) dondurulmuş 
veya hazır gıdalar hiçbir engelle karşılaşmadan ülkemize 
girmektedir. Dondurulmuş  ve  hazır  gıdalar  kansorejen 
madde  içerme riski taşıdıkları gibi, katkı maddeleri açı‐
sında da güvenilir olmaktan uzaktırlar.  Sağlık  sorunları 
yanı  sıra hazır/dondurulmuş  gıdalar ülke üretim  ve  is‐
tihdamına da rakip oldukları için ekonomik yapı üzerin‐
de de menfi etki yaratmaktadırlar. 

2.3.10. KOBİ ve Büyük Sermaye Uyumsuzluğu 

Sanayi  yapılanmasını piramit  şeklinde  kurgulayan  Türk 
sermayesi, ilgisiz ve alakasız parçalar bütünü olma özel‐
liği  göstermektedir.  Sömürgeleştirilmiş ülkelerde  görü‐
len  sanayi  yapılanmasını  andıran  katmanlar  arası  bö‐
lünmüşlük olgusu, ondokuzuncu yüzyıl Osmanlı ekono‐
mik düzeninden miras kalmış ve yirminci yüzyılda fazla 
bir değişim  geçirmeden  yirmibirinci  yüzyıla  kadar  taşı‐
nabilmiştir. Söz konusu yapının  tipik özelliği, büyük sa‐
nayi ile küçük sanayi arasında çıkar birlikteliğinin olma‐
yışı  ve  her  iki  sanayi  kolunun  birbirinden  ayrı  üretim 
teknolojisi,  ölçek  ekonomisi  ve  yatırım  profiline  sahip 
olarak varlığını sürdürmesidir.  
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Ülke  içi siyasi sistemin normalleşmesi,  iç siyasi çatışma 
ve çekişmelerin uzlaşma ile sonuçlanıp dışarıya karşı di‐
namizm olarak kullanılması ve ülke  içinde yaratılan  re‐
fahın adil dağılımının sağlanarak sürdürülebilir  istikrarlı 
bir makro ekonomik dinamiğin yakalanması, ancak bü‐
yük  ve  küçük  sermayenin  dengeli  olarak  uzlaşması  ile 
mümkündür.  Ekonomik merkezi  oluşturan  büyük  ser‐
maye ile çevreyi oluşturan küçük sermaye arasındaki in‐
tizam, bir yandan ekonomik sistemin sıhhatini belirler‐
ken diğer yandan da iç siyasi çatışmaları engellemekte‐
dir. 

Modern  Batı  ekonomilerinin  yumuşak  karnı,  büyük 
sermaye  ile küçük sermaye arasındaki dengeyi koruya‐
mayıp büyük  sermaye  lehine  küçük  sermayenin mülk‐
süzleştirilip yok olmasına yol açmasıdır.  

Batı dışı  toplumlarda  ve periferi niteliğine düşmüş ba‐
ğımlı  ekonomilerde  ekonomik  yapılanmadaki  bu  tip 
ikircikli  durum  ilk  dikkat  çeken  husustur. Ülkenin  Batı 
ekonomisi  ile eklemlenmesi  sonucu, Batılı standartlara 
uygun  üretim  teknolojisi  ve  ölçeğine  sahip,  sermaye‐
yoğun üretim  fonksiyonu  ile çalışan ve yüklü miktarda 
ithal  girdi  kullanarak  yerli  tüketimin  büyük  bir  kısmını 
karşılayan büyük sermaye yapılanması bu  tür ülkelerin 
tipik özelliğidir. Söz konusu büyük sermaye önce bayilik 
ve acentelik  ile başlayan ticari meta değişiminin  ilk ak‐
törleridir.  Bunlar  zamanla,  bayilik  ve  acentalık  konu‐
mundan çıkıp dışa bağımlı içe dönük sanayileşme politi‐
kalarının  taşıyıcı  unsuru  haline  gelmektedirler.  Bu  du‐
rum yirmibirinci yüzyıla girerken esas itibarıyla çok fazla 
değişmemiştir. Holding yapılanması çerçevesinde, bayi‐
likten distribötürlüğe, finanstan hizmet sektörüne kadar 
her alanda faaliyet gösteren büyük sermaye için, konuş‐
landığı  ülke  sadece  müşteri  potansiyeli  olarak  anlam 
ifade etmektedir.  
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Küçük sermaye, 1980  liberalizasyonunun en fazla mağ‐
dur olan kesimi olduğu halde teşvik ve sübvansiyonlar‐
dan  uzak  tutulmuş  ve  adeta  ülke  geriliğinin  sembolü 
olarak tasfiyesi arzulanmıştır. Türkiye’nin  iç dinamikleri 
gereği,  büyük  sermayenin  1,5  asra  yakın  dışarıdan  ve 
içerden rekabetine ve kamusal politikalara rağmen, kü‐
çük  sermaye  ayakta  kalmayı  başarabilmiştir.  Küçük 
sermaye ayakta kalmayı daha düşük emek ücreti, kayıt 
dışılık  ve  veresiye  satış  ile  başarabilmiştir.  Büyük  ser‐
mayenin  kayıt  dışılık  konusundaki  hassasiyeti  temelde 
küçük sermayenin önünü kesme amaçlıdır. 

Ekonomide  şartların  aleyhine  olmasına  karşın,  siyasal 
sistemin doğal sonucu olarak geniş halk kitlelerini kap‐
sayan küçük sermaye, siyasi partilerin oy deposu işlevi‐
ni görmüştür. Dolayısıyla her parti,  iktidarda az da olsa 
bu kesimi rahatlatacak  icraatlarda bulunmayı denemiş‐
tir. Ancak iktidarlar sermayenin düalist yapısını ortadan 
kaldırıp,  büyük‐küçük  sermayeyi  oyun  teorisine  uygun 
olarak tek hedef doğrultusunda organize etmek yerine, 
genellikle küçük sermayeyi geçici önlemlerle  teskin et‐
me politikası gütmüşlerdir. Neticede bu ikili yapı kronik 
bir hal almıştır. 28  Şubat  süreci  ile başlayan dönemde 
ise  büyük  sermaye,  1,5  asırdır  yok  edemediği  küçük 
sermayeyi bürokratik yöntemlerle yok etmeye teşebbüs 
etmiş, sonuçta  ikili yapı daha da derinleşmiş ve her  iki 
sanayi yapısı da mutlak dışa bağımlı hale gelmiştir.  

Sektörler arası girdi çıktı‐çözümlemelerine bakıldığı za‐
man birinin girdisi diğerinin çıktısı olduğu halde, büyük 
ve  küçük  sermaye  arası  girdi‐çıktı  bağımlılığının  yüzde 
10  gibi  çok  düşük  bir  seviyede  kaldığı  görülmektedir. 
Yani küçük sermayenin ürettiği mamul büyük sermaye‐
nin girdileri arasında yüzde 10 civarında kalırken, büyük 
sermayenin ürettiği mamullerde küçük  sermayenin  ta‐
lebi yüzde 10 civarında kalmaktadır.  
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Sermayenin düalist yapısı, Türkiye’de iki farklı dünyanın 
oluşmasına yol açmaktadır.  Esnaf ile holdingi aynı amaç 
ve müşterek menfaatler  etrafında  buluşturmak müm‐
kün olduğu halde, esnafın tasfiyesi temel ekonomik zo‐
runluluk olarak kabul edilmiş ama siyasi nedenlerle bu 
tasfiye  gerçekleştirilemediği  için  ortaya modernite  ile 
gelenekselliğin dışında arabesk bir yapı çıkmıştır. Bu ya‐
pının acilen adil temeller üzerine yeniden ortak bir po‐
tada senkronize edilmesi gerekmektedir. 

2.3.11. Ekonomide Zihniyet Değişimi 

Geçmişte Osmanlı  ekonomi bürokrasisi, maliye bürok‐
rasisinden ibaretti. Birinci önceliği, kamunun gelir ve gi‐
der dengesini sağlamak ve her halü kârda kamu harca‐
maları  için  finansman  kaynağı  temin  etmekti.  Bunlara 
göre ekonomi demek maliye demektir. 

Bugün  ise,  neo‐liberal  ekonomi  politiğe  uygun  olarak 
IMF ve Dünya Bankası’nın da zorlamaları ile bağımsız ve 
özerk üst kurullar oluşturulmuştur. Bu kurullar  iktidara 
gelen  hükümetlerin  ekonomi  politiği  ne  olursa  olsun 
kendi  anlayışlarını  piyasaya  dayatan  kuruluşlardır.  İl‐
ginçtir ki bu anlayışlar ile küresel elitlerin anlayışları bir‐
birleri  ile  doğru  orantılı  olmaktadır.  Böylelikle  bu  ba‐
ğımsız ve özerk üst kurullar sayesinde siyasal  iktidar  ile 
ekonomik  iktidar birbirinden ayrıştırılmış ve TBMM nin 
temsil  ettiği  siyasal  iktidarın  karşısına  piyasaların  ege‐
men olduğu bir ekonomik iktidar alanı oluşturulmuştur.  

Başta TCMB, SPK, BDDK, EPDK, Tütün Üst Kurulu, Şeker 
Üst Kurulu, RK ve KİK olmak üzere hayati tüm sektörle‐
rin denetim, düzenleme ve yapılandırılmasında tek yet‐
kili organ olan üst kurullar Hükümet  icraatlarından öte 
doğrudan  piyasa  ile  alakalıdırlar.  Piyasamız  da  küresel 
piyasaya eklemlendiği için bunlar küresel piyasanın “ge‐
rekliliklerine” göre hareket etmektedirler. Bu kurullara, 
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Hükümet ve Parlamento ancak görevlerine ilişkin suç iş‐
ledikleri  yargı  kararı  ile  kesinleştikten  sonra  müdahil 
olabilmektedirler. 

Bugün  ülkemizde  sermaye  sınıfının  etnik  ve  sosyo‐
kültürel açıdan azınlık niteliği ve karakteri  taşıması do‐
ğal olarak onların  icraatlarına da  yansımaktadır. Türki‐
ye’deki  egemen  sermayenin  reel  yatırımdan  ziyade  fi‐
nansal yatırımlara eğilimli olması ve sürekli “yükte hafif 
pahada ağır” enstrümanlara yatırım yapması, sermaye‐
nin düşünsel  tutumu ve etnik kökeni  ile doğrudan ala‐
kalıdır. Çünkü azınlık sermayesi her zaman reel yatırım‐
dan ziyade finansal yatırıma eğilimlidir. 

Mevcut  sermayenin  sosyo‐kültürel  kökeni,  politik  ikti‐
dar ile ekonomik iktidar arasındaki ayrışma ve çatışma‐
nın temelini oluşturmaktadır. Seçim mekanizması saye‐
sinde, nüfusla doğru orantılı olarak  siyasal  iktidar üze‐
rinde  belirleyici  olan  halk,  ekonomik  düzlemde  azınlık 
konumundadır.  Siyasetin  çoğunluk  tarafından  şekillen‐
dirildiği  bir  ortamda,  ekonominin  azınlık  zihniyetinin 
elinde  şekillenmesi sonuçta muktedir bir  iktidarın doğ‐
masını  engellemektedir.  Halkın  büyük  çoğunluğunun 
oylarıyla  iktidara  gelen  kadroları, bir  ikilem beklemek‐
tedir.  Bu  kadrolar  ya  azınlık  zihniyetinin  elindeki  eko‐
nomik  iktidara  teslim  olarak  kendi  tabanları  –
seçmenleri‐ ile çatışmakta ya da kendi tabanı lehine dü‐
zenlemeler yapmak  için ekonomik  iktidarla çatışmakta‐
dır. Birinci seçenekte  iktidara gelen güç bir sonraki se‐
çimde  seçmen  tarafından  cezalandırılırken  ikinci  seçe‐
nekte  ekonomi  politik  iktidar mücadelesi  genelde  dış 
güç  odaklarının  müdahalesi  ile  sonuçlanmaktadır.  Bu 
mücadelede dış  güçlerin  taraf olduğu  kesim  genellikle 
kazançlı olarak çıkmaktadır. Daha teknik bir ifade ile bu 
üç odaktan anlaşabilen  ikili mücadeleyi kazanmaktadır. 
Ya  iktidar  erki  dış  güç  odaklarının  himayesine  girerek 
ekonomik  iktidara karşı konum kazanmakta ya da eko‐
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nomik iktidar dış güç odaklarının desteği ile siyasal ikti‐
darı değiştirmektedir. 

Ekonomik  iktidar  ile  siyasal  iktidarın  birlikte  hareket 
etme olasılığı  ise bu zamana kadar en zayıf olasılık ola‐
rak  tebarüz etmiştir. Bu  zafiyet hem  siyasal ve ekono‐
mik  iktidarın  niteliğinden  kaynaklanmakta  hem  de  dış 
güç  odaklarının  Türkiye’yi  kendi  haline  bırakmak  iste‐
memesinden  kaynaklanmaktadır.  Dış  güç  odakları  her 
zaman bir şekilde ülkemiz ekonomi politik denkleminde 
etkin rol alagelmişlerdir. 

1950’den bu yana yaşanan tüm seçimlerde bu üç gücün 
mücadelesine  tanık olmaktayız. Bir yandan siyasal  ikti‐
dar ekonomik  iktidara karşı konum kazanmak  için milli 
menfaatlerden taviz verip dış güç odaklarının desteğini 
alırken diğer yandan dış güç odakları da siyasal iktidarın 
kendilerine bağımlılığını sürekli kılmak için ekonomik ik‐
tidarın alternatif olarak devam etmesini sağlamaktadır‐
lar. Dolayısıyla  bu  üçlü  dengede  sürekli  kazanan  taraf 
dış güçler olmaktadır. Sonuçta ekonomik iktidar ve siya‐
sal  iktidar  aynı  gerekçelerle  dışa mutlak  bağımlı  hale 
gelmektedirler. 

Ülkemizde 24 Ocak 1980 kararları  ile birlikte siyasal  ik‐
tidarın elinde var olan ekonomik yapılar yine siyasal ik‐
tidarın  var  veya  tercih  ettiği  kartellere  devredilmeye 
başlanmıştır. Özelleştirme, pazar dinamikleri ve rekabet 
adı altında kartel hakimiyeti kurumsallaştırılmıştır. 1980 
sonrası  liberalizasyon süreci ve Derviş Restorasyonu  ile 
rantiyeci elit bir asrı aşkın süredir kamu inisiyatifi ile var 
edilen ekonomiyi tek yanlı olarak ele geçirmiştir. Bu du‐
rum, piyasa dinamikleri çerçevesinde serbest pazar ilke‐
lerine göre  işleyen bir ekonomik sistemin kurumsallaş‐
ması yerine,  tekelci vahşi kapitalizmin daha da güçlen‐
mesine yol açmıştır. 
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Artık siyasal ve ekonomik iktidarın halkın refah ve huzu‐
ru  için  koordineli  bir  şekilde  çalışması  imkânı  giderek 
ortadan  kalkmaktadır. Pazar dinamiklerinden uzak,  re‐
kabetçi olmayan  kartelci  sermaye  siyasal  iktidar  karşı‐
sında  ekonomi  teorisini  gerekçe  göstererek  özerk  bir 
konum  kazanmıştır. Bu durum milli  egemenliği  ve de‐
mokrasiyi  işlevsiz hale getirdiği gibi  kamusal  refah dü‐
zeyini  de  arttırmamaktadır.  Sınırsız  ve  kontrolsüz  ser‐
maye özerkliği, siyasal iktidarların tüm icraatlarını bloke 
edebilmekte ve hatta bazen milli egemenliği dahi etkisiz 
hale  getirebilmektedir.  Milli  egemenliğin  TBMM’den 
sermayenin eline geçişi olarak değerlendirebileceğimiz 
bu yapılanma; finans piyasaları, hükümet ve parlamen‐
tonun  tüm  icraatlarının  sınandığı  bir  muhalefet  plat‐
formuna dönüşmüştür. 

Sonuç olarak, 1980’den  sonra  giderek derinleşen  eko‐
nomik ve siyasal iktidarın ayrışma süreci ile birlikte gün‐
lük hayatın tüm alanlarında materyalist zihniyet de güç‐
lendirilmiştir.  İnsanlar  neredeyse  bütün  olayları  eko‐
nomik  rakamları  ile  değerlendirir  olmuşlardır.  Bu  da 
ekonomik  iktidarı  elinde  bulunduran  dar  bir  kesimin 
geniş halk  yığınları üzerinde  egemenlik  tesis  etmesine 
yol açmıştır. Ekonomik gücü elinden giden  siyasal  ikti‐
darların  işlevsizleşerek  geniş  halk  yığınlarına  yabancı‐
laşması  sonucu  depolitizasyon  yaygınlaşmıştır.  Ekono‐
mik  iktidarı  kaybeden  siyaset mekanizmasına  ve  siya‐
setçilere olan güven aşınmıştır. Ekonomik iktidar ise te‐
kelci  bir  yapı  kazanarak  bütün piyasa dinamiklerini  ve 
serbest pazar  şartlarını  tahrip etmiştir. Sermaye biriki‐
minin  üretim  fonksiyonundan  ayrışarak  kendi  kendini 
besleyen bir döngüye girmesi sonucu, ekonomik büyü‐
me halka yansımamaya başlamıştır. Çevre kirliliği ve ka‐
yıt  dışı  istihdam  ise  apayrı  bir  sorun  olarak  yaygınlaş‐
mıştır. 
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Ülkemizdeki ekonomi eğitimi de, makro ekonomik yapı 
ve  genel  ekonomik  dönüşüme  paralel  bir  gelişim  gös‐
termiştir.  Osmanlı  ekonomi  yaklaşımı  genelde  maliye 
eksenli olduğu  için, Türk ekonomi düşünce ve tedrisatı 
kamu maliyesi  yaklaşımının  etkisinde  kalmıştır.  İktisat 
kamu maliyesinin bir alt disiplini olarak değerlendirilmiş 
ve ekonomi  idaresi mali  idarenin bir  türevi olarak kur‐
gulanmıştır. 

İlk ekonomi eğitimi,  “Mekteb‐i Mülkiye”de maliye bili‐
minin  içinde bir yan dal olarak başlamıştır.  İktisat eğiti‐
minin maliyeden  özerkleşmesi  ancak  1950  sonrasında 
mümkün olabilmiştir.  

İkinci  kuşak  ekonomistler  olarak  bilinen  1950  sonrası 
ekonomistler Marxist  ve  Keynesyenist olmak üzere  iki 
grupta  toplanabilir.  Her  iki  ekonomi  anlayışı  da,  ülke 
şartlarına yabancı da olsa temelde yapısal değişime da‐
yalı kalkınmacı yaklaşıma  sahiplerdir. Ancak geniş halk 
yığınları,  gerek  kullandıkları  dilin  işlevsizliği  gerekse 
sosyo‐kültürel  duruşlarının  tutarsızlığı  yüzünden 
Marxist teorisyenlerden ziyade, Keynesyenist kalkınma‐
cı  sağ  düşünür  ve  teorisyenleri  tercih  etmiştir.  1960‐
1980 yılları arasındaki 20 yıllık zaman, kalkınmacı iktisa‐
dın teori ve pratiğinin altın yıllarıdır. Bu dönemde eko‐
nomi  eğitimi maliyeden  tamamen  ayrışıp  bağımsız  bir 
disiplin haline geldiği gibi kalkınma  iktisadı da ekonomi 
biliminin en tercih edilen ve popüler olan alt bilim dalı 
haline  gelmiştir.  O  zamanları  çoğu  akademisyenin  en 
popüler  çalışma  alanı,  ülke  için  bir  kalkınma  modeli 
oluşturmak üzerineydi. 

24 Ocak 1980 Kararları  ile birlikte  kalkınma  iktisadının 
pratikte  bırakılması  teoriye  de  gecikmeli  olarak  yansı‐
mış ve 1990 sonrası ekonomi eğitimi ve düşününde kal‐
kınma  iktisadı  sadece  tarihsel  bir  sınıflandırma  konu‐
muna düşmüştür. Büyüme ekonomisi,  finans  kapitaliz‐
mi ve kürselleşme olgusu, pratikte olduğu gibi  teoride 
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de, kalkınma iktisadı yerine finansman ve işletme bilim‐
lerini  ikame  etmiştir.  Ülkemizin  uluslar  arası  sistemin 
gereklerine uygun olarak küresel sermayeye periferi ül‐
ke  olarak  eklemlenmesi  sonucu,  düşünce  ve  eğitimde 
işletme  bilimi  popülerlik  kazanmıştır.  Hizmet  sektörü‐
nün giderek ekonominin tümüne teşmil edilmesi, tüke‐
tim  toplumunun  işlevselleştirilmesi  ve  finans  sektörü‐
nün  altın  sektör  haline  gelmesi  doğal  olarak  ekonomi 
eğitim ve düşüncesini de etkilemiştir.  

1990 sonrası ekonomi eğitimi adeta  işletme eğitiminin 
alt dalı haline gelmiştir.  İktisat olarak daha çok uluslar 
arası finans, para piyasaları, borsa, finansman vb. ders‐
lere ağırlık verilmiştir. Kalkınma  iktisadı,  iktisadi düşün‐
celer  tarihi,  sosyal  ekonomi,  ekonomi  politikaları  gibi 
alanlar tali alanlar konumuna inmiştir. İktisat çalışmala‐
rı, borsada oyun oynayarak  kısa  yoldan para  kazanma 
aracı haline getirilmiştir. Aynı zamanda, uygulanan eko‐
nomi politikalarının alternatifsiz olduğu konusunda top‐
lumsal kanı oluşturulmuştur. 

Kısacası,  ekonomiyi halkın  refah  ve mutluluğu  için  ge‐
rekli bir araç olmaktan ziyade devlet çarkının finansma‐
nı  için  lüzumlu bir teknik bilgi olarak algılayan düyun‐u 
umumiye  yaklaşımı  yirmibirinci  yüzyılın başında  tekrar 
egemen olmuştur.  

İktisat eğitim ve düşüncesindeki temel paradigma deği‐
şimi bir yandan kitle haberleşme araçlarıyla kamuoyunu 
etkilemiş diğer yandan da geleceğin ekonomi bürokrat‐
larını zihnen uyuşturarak, kısır döngünün devamını ku‐
rumsallaştırmıştır.  Artık  farklı  bir  iktisadi  yaklaşım  ve 
politika  uygulama  imkânının  olduğuna  ilk  önce  halkın 
inandırılması mecburiyeti doğmuştur. Başka bir dünya‐
nın mümkün  hatta  kaçınılmaz  olduğuna  halkı  inandır‐
mak  için  öncelikle  aydınların  kazanılması  zorunludur. 
Aydın kazanımının ilk yolu da ekonomi eğitim ve düşün‐
cesinin  köklü  bir  şekilde  revize  edilmesinden  geçer. 
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Mevcut iktisadi düşünce ve ekonomi eğitimi değiştirilip 
kitleye alternatifli bir yapı  sunulmadığı müddetçe,  ikti‐
sadi  yapının  köklü  bir  şekilde  değiştirilmesi  neredeyse 
imkânsızdır. 

Ülkemizde muhafazakâr olarak bilinen gazete, dergi ve 
televizyonlarda  liberal eğilimli ekonomistlere yer veril‐
mesi, 28 Şubat sürecinden sonra yaygınlık kazanmıştır. 
Liberal  ekonomistler,  en  rahat  olarak  muhafazakâr 
medyada  kendilerini  ifade  etme  imkânı  bulmuşlardır. 
Bu durum doğal olarak, geniş halk  tabanının dezenfor‐
masyona  tabi  tutulmasına  yol  açmıştır.  Finans  kapita‐
lizmini meşru ve  tek  iktisadi yapı,  IMF politikalarını al‐
ternatifsiz iktisadi çözümler olarak sunan bu ekonomist‐
ler,  yerli  ve  yabancı  finans  baronlarını  meşrulaştırıcı 
araçlar olarak  işlev görmüşlerdir. Türk ekonomi eğitim 
ve düşüncesinin bu  tür  işbirlikçi, gayri milli ekonomist‐
lerden  ya  da  moda  tabirle  tetikçilerden  arındırılması 
hayati bir konu haline gelmiştir. 

Dolayısıyla  yirmibirinci  yüzyıla  girerken,  finans  kapita‐
lizmi ve onun meşrulaştırıcı disiplini olan  işletme ve  fi‐
nansman biliminin dışında bir  iktisadi yapı veya  iktisadi 
düşüncenin  var  olduğu  düşüncesi  yaygınlaştırılmalıdır. 
Salt  işletme ve  finansman bakış açısının kitlelere  refah 
ve  zenginlik  getiremeyeceği  kanaati  pekiştirilmelidir. 
Kalkınma  iktisadı  yeniden  yapılandırılıp  öğretilmelidir. 
Bütün bunlar, başta aydın ve entelektüeller  tarafından 
dile  getirilmeli  ve  bu  doğrultuda  ekonomi  müfredatı 
gözden  geçirilmelidir.  Geleceğin  ekonomi  bürokratları 
borsa ve  finans uzmanı olarak değil, kalkınma ve refah 
uzmanı olarak yetiştirilmelidirler. 
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2.4. Halkın Refah Seviyesinin Yükseltilmesi 

2.4.1. Emek Yoğun Sömürü 

Aslında,  ondokuzuncu  yüzyılda  başlayan  küreselleşme 
süreci 1929 dünya ekonomik krizi ve Dünya Savaşları ile 
sekteye uğramıştır.  İkinci Dünya Savaşı sonrasında baş‐
layan  kalkınmacı  ekonomi  arayışlarında,  Batılı  sanayi‐
leşmiş ülkeler sanayileşmekte olan Batı dışı toplumlara 
mukayeseli üstünlük  teorisine uygun  sanayileşme mo‐
delleri  sunmuşlardır.  Dünya  Bankası  ve  diğer  uluslar 
arası kuruluşlarca da desteklenen mukayeseli üstünlük 
teorisi statik çözümleme modeli olarak bilinmektedir.  

Ülkelerin içinde bulunduğu makro ekonomik sistemi ve‐
ri olarak kabul eden bu model, dünya ticaretinin küresel 
elitlerin  aleyhine  gelişmemesini  temin  etmektedir. 
Dünya ekonomik sistemini merkez (metropol), yarı çev‐
re ve çevre (periferi) olarak belirleyip bu üç katmandaki 
ülkelerin  konumlarının  sabitliğini  temin  eden  bir mo‐
deldir. Ülkelerin bir konumdan diğerine geçmeleri, mo‐
delin  işleyişi gereği  imkânsız kılınmıştır. Periferideki bir 
ülke hammadde  ihracatçısı  konumunu  koruyarak met‐
ropol ülke  ile olan  ticari  ilişkilerini yeniden düzenleye‐
bilmektedir. Yeniden düzenleme aşamasında metropol 
ülke  sermaye  yoğun mallarda uzmanlaşırken  çevre ül‐
keden emek yoğun üretim modeli ile mukayeseli üstün‐
lüğünü  ortaya  koyması  beklenmektedir. Bu  durum  ise 
emek yoğun sömürüyü beraberinde getirmektedir. 

Nüfusu fazla ve hammadde kaynakları zengin olan ülke‐
leri, mukayeseli üstünlük modeli  ile metropol ülkelere 
bağımlı kılan bu düzenleme, 1945‐1980 yılları arasında 
Latin Amerika, Güney Doğu Asya, Hindistan,  Pakistan, 
Bangledaş  ve  Türkiye’de  uygulanmıştır.  Sadece Güney 
Doğu Asya ülkeleri 1960’lı yıllardan itibaren mukayeseli 
üstünlük modelinin dışına  çıkmaya başlamış ve 1990’lı 
yıllara periferi ülke olmaktan çıkarak refaha ulaşmışlardır. 
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Türkiye,  mukayeseli  üstünlük  teorisine  en  fazla  sadık 
kalan veya kalmaya mahkûm bırakılan ülkelerin başında 
gelmektedir.  Kaldor‐Neümark  modeli  ile  başlayan  ta‐
rımsal fazlanın  ihracatına mukabil ara ve yatırım malla‐
rının ithalatına dayalı olarak oluşturulan dış ticaret den‐
gesi kalkınma planları ile bir kurumsal temele de oturt‐
turulmuştur. 

I.  ve  II.  Beş  Yıllık  Kalkınma  Planlarında,  tarımsal  ürün 
fazlası ile ülke içi üretim için gerekli olan ara ve yatırım 
mallarının  ithal edileceği, ülke  içi  tüketimi karşılayacak 
üretimin  emek  yoğun  teknoloji  ile  gerçekleştirileceği 
öngörülmüştür. İşte bu tam da mukayeseli üstünlük te‐
orisinde arzu edilen bir yaklaşımdır! 

Emek‐yoğun  sanayileşme modeli,  kalifiye olmayan  yo‐
ğun  nüfuslu  Türkiye  ekonomisinde  istihdam  sorununu 
çözmemiştir.  Emek‐yoğun  teknoloji  ile  kurulan  sanayi 
sektörü devamlı  istihdam  yaratmak yerine bir anlık  is‐
tihdam  yaratmış  ve  geri  kalan  işsiz  nüfusun  çalışanlar 
üzerinde ücret baskısı yaratmasını sağlamıştır.  

1970’li yıllarda dördüncü ve beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planlarında ara  ve  yatırım malları üretimi esas  alınmış 
ve MSP nin iktidar ortağı olduğu 1974’den itibaren “ağır 
sanayi” söylemi yaygınlaşmıştır. Fakat yaşanan  iç terör, 
kronik dış ticaret açığı ve iç siyasi dalgalanmalar ülkenin 
sanayi  atılımı  yapabilmesine mani olmuştur. Bütün bu 
çekişmeler sürerken ülkemiz 24 Ocak Kararları  ile karşı 
karşıya getirilmiştir. 24 Ocak Kararları ile mevcut emek‐
yoğun sanayi yapısı dış rekabete açılmış ve Türkiye’nin 
emek yoğun mallarda mukayeseli üstünlüğüne dayana‐
rak  ihracata  dayalı  büyümeyi  gerçekleştireceği  varsa‐
yılmıştır.  

1980’den  itibaren  tekstil  başta  olmak  üzere  emek‐
yoğun  mallarda  ihracat  düzeyini  artıran  Türkiye  eko‐
nomisi, söz konusu mallarda yeni yatırım ve ölçek geniş‐
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letme yerine mevcut sanayi alt yapısı ile üretime devam 
etmiştir. İhracat artışı bir yandan baskı altına alınan reel 
ücret ve ülke  iç  talebi diğer yandan düşük  reel kur ve 
yüksek  sübvansiyonlar  ile  sağlanmıştır. Ancak  ihracata 
dayalı yatırım artışı veya ölçek genişlemesi  ise sağlana‐
mamıştır. Bu durum doğal olarak üretim süresince, geri 
teknolojili ve emeğe dayalı üretim yapısının korunması‐
na neden olmuştur. 

Emek‐yoğun  sanayi yapısı nedeniyle dış  ticaretimiz  sü‐
rekli aleyhimize gelişmiş ve ülke içi kaynakların dışarıya 
karşılıksız olarak transferine dönüşmüştür. 

Emek‐yoğun  sanayileşme  profili  doğal  olarak  sanayici 
(işveren)  ile ücretli  (işçi)  arasında  sürekli  çıkar  kavgası 
yaşanmasına  da  sebep  olmuştur.  Sanayi  yapılanması 
gereği olarak da  taraflardan birisinin kazanması diğeri‐
nin kaybetmesi ile mümkün olmuştur. Bu durum da her 
zaman emeğin refahtan pay almasını güçleştirmiştir.  

Emek‐yoğun dış  ticaret nedeniyle yurt dışında  rekabet 
edilen ülke grubu genelde az gelişmiş ülkeler olmakta‐
dır. Dolayısıyla dış ticarette aynı yapısal özelliklere sahip 
az gelişmiş ülkeler Batı pazarlarında mamul satabilmek 
için  birbirleri  ile  rekabet  etmekte  ve  bu  rekabetten 
kendileri  zararlı  çıkmaktadırlar. Örneğin Türkiye  tekstil 
ürünlerinde Pakistan, Hindistan, Bengladeş gibi ülkeler 
ile  rekabet etmektedir. Yurt dışı piyasada mallarını  sa‐
tabilmek  için Türkiye’nin başvurduğu devalüasyon, dü‐
şük ücret vb. gibi politikalar söz konusu rakip ülkelerin 
üretici ve emekçilerinin daha düşük fiyata razı olmaları‐
na  yol  açmakta  ve  aynı  sanayi  yapısına  sahip  ülkeler 
arası bu rekabet sadece alıcı ülke gruplarının  işine gel‐
mektedir. 

Emek  yoğun  sanayi  yapısı  doğal  olarak  büyüme  ile  eş 
anlı yatırım ve ölçek büyütmeyi zorunlu kılmamaktadır. 
Dış talepte meydana gelen artış veya üretim sürecinde 
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emek payında meydana gelen azalma, yeni yatırımların 
realize  edilmesini  veya mevcut  ölçeğin  büyütülmesini 
sağlamamaktadır. Artan dış talep veya yükselen kârlılık, 
esnek  istihdam  sayesinde  sadece  işgücü  talebini  yük‐
seltmektedir. Artan iş talebi reel ücretler üzerinde baskı 
yaptığında,  ya  işçi  çıkartılmakta  ya  da  çalışan  işçilerin 
ücretleri  reel olarak düşürülmektedir. Bu durum doğal 
olarak mevcut sanayi yapısı ve ölçek büyüklüğünün veri 
olarak  kalmasına  ve  üretim  fonksiyonunda  sadece 
emek girdisinin değişken fonksiyon olmasına yol açmak‐
tadır. Emek talebindeki dalgalanma ve emek piyasasın‐
daki esnek  çalıştırmaya bağlı  istikrarsızlığın asıl nedeni 
sanayi sektöründeki bu yapısal sorundur. 

2.4.2. Uygunsuz Büyüme 

Böyle bir  yapılanma doğal olarak büyüme  ile  istihdam 
arasındaki dengeyi bozmaktadır. Normal şartlar altında 
ülke ekonomisinde meydana gelen büyüme beraberin‐
de  istihdamı da getirmelidir. Fakat dışa bağımlı  içe da‐
yalı  emek‐yoğun  üretim  modelinde  meydana  gelen 
ekonomik büyüme,  istihdam yaratmamakta hatta eko‐
nomik büyümeye karşın  istihdamda daralma görülebil‐
mektedir. 

İstihdam yaratmayan büyüme nedenlerine baktığımızda 
şunları  görüyoruz.  Öncelikle  üretim  fonksiyonu  emek 
yoğun olduğundan artan talep hacmi mevcut çalıştırılan 
emeğin ek vardiya olarak çalıştırılmasıyla karşılanılmak‐
ta  ve dolayısıyla  yeni  yatırımlara  gidilmemektedir. An‐
cak talep düzeyi sabit kalan veya büyümeyle eş zamanlı 
olarak artmayan sektörlerde işçi çıkartılmaktadır. 

Üreticiler  büyümenin  itici  nedenlerinin  devamlı  olma‐
yacağını öngördükleri (istikrarsız büyüme)  için ek kapa‐
site  yaratmak  yerine mümkün mertebe  kurulu  kapasi‐
tenin tamamını kullanmaya çalışmaktadırlar.  
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Milli Hasıladaki sektörler arası denge bozulmuş ve reel 
üretim  içermeyen sektörlerin Milli Hasıla  içindeki oran‐
sal değerleri artmıştır. Bu şekilde reel üretim içermeyen 
ve istihdam sağlamayan kalemlerdeki artış, toplam Milli 
Hasılayı artırırken  toplam  istihdam hacmi sabit kalabil‐
mektedir.  Örneğin,  1980  sonrası  Türkiye  ekonomisi 
içindeki yeri giderek artan finans sektörü, turizm, dış ti‐
caret vergileri gibi hizmet kalemlerinde meydana gelen 
artışlar  istihdamı  doğrudan  etkilememektedir.  Finans 
sektörünün takip edilen para kredi politikaları nedeniyle 
olağanüstü büyümesi, milli hasılayı sayısal olarak artırmış 
ancak paralel olarak istihdamda artış getirmemiştir. 

Sektörler  arası  dengenin  sağlıklı  ve  sürdürülebilir  ol‐
maması,  sanayi  yapısının  emek‐yoğun  niteliği,  yatırım 
parametrelerinin  sadece kâr  itişli olması  sonucu büyü‐
menin sonuçları adaletsiz bir şekilde dağıtılmıştır.  İstik‐
rarsız büyüme  sonuçlarının adaletsiz bir  şekilde payla‐
şımı  ise  gelir  dağılımındaki  dengesizliği  daha  da  boz‐
muştur. 

Örneğin tarım sektörü istihdam içindeki en yüksek paya 
sahip  olmasına  rağmen  katma  değer  açısından  ve 
GSMH’ya  katkı  açısından  en  düşük  seviyedeki  sektör 
olarak  kalmıştır.  Buna  karşılık  katma  değer  açısından 
verimli olmayan hizmet sektörü GSMH’nın en büyük be‐
lirleyicisidir. Ekonomik büyüme, sanayi ve hizmet sektö‐
rü ekseninde gerçekleşmekte ve nüfusun yarısına yakın 
kısmını oluşturan  tarım sektörü  ise bu büyümeden na‐
sibini  alamamaktadır.  İç  ve  dış  ticaret  yapılanmasının 
1950  yılından beri  sanayi  lehine  tarım  aleyhine  değiş‐
mesi, tarımsal nüfusun gelir dağılımı açısından sanayi ve 
hizmetteki nüfusa oranla daha düşük konumda olması‐
na yol açmıştır. 

Sektörler arası bağlantı ve geri dönüşüm sağlıklı bir ze‐
mine  kavuşturulmadığı  için  de  kırsal  kesim  ekonomik 
büyümenin nimetlerinden yeterince yararlanmamakta‐
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dır. Sektör içi dengeye bakıldığı zaman ise mevcut sana‐
yi yapısı ve üretim  fonksiyonu gereği,  sektör  içinde de 
büyümenin eşit ve adil bölüştürülmediği görülmektedir.  

Emek‐yoğun üretim  yapıldığı  için normal  şartlarda bü‐
yümenin emek arz eden  kitleler arasında daha  yüksek 
oranda hissedilmesi gerekmektedir. Ancak uygulamada, 
mevcut sanayi yapımız ücretleri düşürerek kârlılığını ar‐
tırmaya çalışmaktadır.  

Üretilen ürünlerin dış piyasada yabancı mamuller ile re‐
kabet edebilmesi için gerekli olan marka, kalite vb. gibi 
satış artırıcı  fonksiyonlar Türk  sanayi üretiminde nere‐
deyse yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla dış piyasada 
ancak düşük  fiyatla rekabet edilebilmektedir. Düşük  fi‐
yatla  rekabet doğal olarak üretici kârını aşağı  çekmek‐
tedir. Kâr üzerindeki vergi ve diğer yasal yükümlülükle‐
rin  yüksekliği,  emek  dışındaki  diğer  girdilerin  (enerji 
başta olmak üzere)  fazla değişmemesi ve yüksek mali‐
yetli oluşu, üreticiyi doğal olarak emek ücretlerini baskı 
altına  almaya  zorlamaktadır.  Piyasada  işsizlik  oranının 
yüksek olması,  istihdam edilen  iş gücünün emek‐yoğun 
üretim  fonksiyonu  gereği  belirli  bir  niteliğe  sahip  ol‐
maması nedeniyle  ikamesinin kolay olması, üreticilerin 
reel ücretleri baskı altına almasına ve işçilerin bu durum 
karşısında  pasif  kalmalarına  neden  olmaktadır.  Büyü‐
menin  nimetlerini  emekçi  yığınlar  yerine  üretici  iş 
adamları ve  ihracat yapılan ülkedeki tüketiciler yemek‐
tedirler.  Düşük kur ve düşük reel ücret ile dış piyasada 
fiyat kıran üreticiler, ülke emek ve kaynaklarının düşük 
bedelle yurt dışı tüketiciye aktarılmasına neden olmak‐
tadırlar. 

1980 sonrası Türkiye  için kurgulanan yoksullaştıran bü‐
yüme,  ihracat  eksenli  sanayi  vasıtasıyla  giderek  milli 
servetin daha düşük bedelle dışarıya transferine hizmet 
etmiştir. 
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Büyüme  içe dönük olduğu zaman  ise,  iç piyasada artan 
talebe  dış  ticaret  de  rakip  olmakta  ve  ülkenin  ihracat 
düzeyi gerilemektedir. Mevcut sanayi kapasitesinin ye‐
tersizliği ve sanayi sektörünün ülke  içi tüketimi karşıla‐
yacak sektörel alt yapıya sahip olmayışı sonucu mamul 
fiyatları  yükselmektedir.  Artan  fiyatlar  üreticin  kârının 
yükselmesine yol açarken, emekçilerin ücretlerinde gö‐
receli olarak düşüşe neden olmaktadır. Ücret ayarlama‐
ları Toplu İş Sözleşmeleri veya ferdi anlaşmalar ile yılda 
bir  yenilendiği  için,  artan  fiyatlar üreticinin  kârını  artı‐
rırken emekçinin reel ücretini eritmekte, emekçi ancak 
bir yıl veya altı ay gecikmeli olarak nominal ücretlerini 
yükseltebilmektedir. Nominal  ücretler  belirlenirken  de 
hedeflenen enflasyon esas alındığından, geçmiş yıl ka‐
yıpları  (hedeflenen düzeyin üstündeki enflasyon nede‐
niyle) telafi edilmemektedir. 

2.4.3. Adil Bölüşüm 

Ülkemiz 1950’li yıllara kadar oldukça adil bir gelir dağı‐
lımına sahip birkaç ülkeden biri iken, 1950’den itibaren 
başlayan  süreç  sonucu  yirmibirinci  yüzyıla  girerken 
dünyanın en adaletsiz gelir dağılımına sahip ülkeler ara‐
sına girmiş bulunuyor. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin 
en  temel  dinamiklerinden  biri  faiz  gelirleridir.  Toplu‐
mun çok dar bir kısmının  (yaklaşık 100.000 kişilik) mali 
sektörün yüzde 90’ına sahip olması ve  iç borç dinamiği 
gereği  her  yıl  kamusal  bütçenin  yaklaşık  yüzde  40’ına 
yakın kısmına el koyması sonucu gelir dağılımında dra‐
matik  katmanlar oluşmuştur.  Faiz giderlerinin  kamusal 
bütçeleri kemirmesi, borçlanma dinamiğinin borçlanma 
kısır döngüsüne dönüşmesi ve faiz dışı fazla politikaları 
adı  altında  kamusal bütçenin  fon  transfer planı haline 
dönüşmesi  sonucu gelir dağılımı her geçen gün daha da 
bozulmaktadır. Gelir dağılımdaki bozulmanın en büyük be‐
lirleyicisi faiz giderleri ve hizmet sektöründeki şişkinliktir. 



  Yeni Bir Dünya 

 

184 

Gelir  dağılımının  bölgesel  olarak  da  bozuk  olmasının 
yanı sıra, bölgelerin de kendi  içlerindeki denge giderek 
bozulmaktadır. Örneğin 1990  sonrası Güney Doğu’nun 
özellikle Antakya‐Muş hattının doğusunda kalan bölge‐
sinde görülmeye başlanan tefecilik, gelir dağılımının bu 
yörede  tamamen  bozulmasına  ve  kentleşme  hızının 
yüksek oranda  artmasına neden olmuştur.  Ziraat Ban‐
kası  ve Halk Bankası  gibi bankaların devreden  çıkması 
sonucu  yükselen  tefecilik  eğilimi  Anadolu’nun  sosyo‐
ekonomik yapısını 5–10 yıl gibi kısa bir sürede köklü ve 
esaslı bir biçimde değiştirmiş ve asalaklardan oluşan bir 
zengin sınıfın ani yükselişine yol açmıştır. 

Bunun  yanı  sıra  özelleştirme  ve  kamu  yapım  ihaleleri 
yeni bir zengin sınıf yaratma amaçlı olarak kullanılmak‐
tadır.  Siyasal  iktidar  kendine  yakın  kesim  ve  kişilere 
özelleştirme  veya  kamu  yapım  ihaleleriyle  kaynak  ak‐
tarmakta,  böylece  sıfırdan  zengin  türetilerek  mevcut 
gelir dağılımı hızlı bir  şekilde değiştirilmektedir. Kamu‐
nun zengin yaratma işlevini ortadan kaldırmak ve kamu 
ihalelerindeki suiistimali bertaraf ederek kamu giderle‐
rinin fuzuli artışını önlemek amaçlı olarak çıkartılan Ka‐
mu  İhale  Kanunu  ve  kurulan  Kamu  İhale  Kurumu  ise 
henüz  amacına  uygun  bir  şekilde  faaliyet  göstereme‐
miştir.  Kamu  ihalelerinin  zengin  yaratma  ve  zenginleri 
daha da zengin etme işlevi hâlâ devam etmektedir.  

Bugün hızla küreselleşen dünya ekonomisi, bugüne de‐
ğin geliştirilen ekonomik paradigmaların neredeyse  ta‐
mamını ortadan kaldırmıştır. Tüm bunların yerine, “do‐
kunulmaz” bir sıfatla küresel elitlerin menfaatlerini ko‐
ruyan sistemlerin yerleştirildiğini görüyoruz. Bu hemen 
hemen her yerde bu şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Bir  araştırmaya  göre,  2007  sonu  itibarıyla  işsizliği 
(TÜİK’in  rakamlarına  göre)  ortadan  kaldırmak  için  ge‐
rekli doğrudan  yatırım miktarı  yaklaşık 320 milyar do‐
lardır. Eğer, TÜİK’in  işsizlik rakamına  iş bulmaktan ümi‐



  Geleceğin İnşaası   

 

185

dini  kesmiş olanları  ve eksik  istihdamı da eklersek, bu 
takdirde  işsizliği ortadan kaldırmanın maliyeti 700 mil‐
yar doları bulacaktır. 

Eğer sorun işsizlere iş bulmak olarak ele alınırsa, birçok 
matematik  işlem  ile  bunun mümkün  olmadığı  ispatla‐
nabilir. O zaman, “Bu kadar çok para  lazım, o da bizde 
yok.  Demek  ki  bu  sıkıntıyı  çekmeye  devam  edeceğiz” 
mesajları da otomatik olarak verilmiş olur. 

Ancak bu sorunu, fert fert herkesin alım gücü edinmesi 
yani “halkın alım gücü edinmesi sorunu” olarak ele alır‐
sanız, o takdirde durum değişir. O zaman adil bölüşüm‐
den bahsetmemiz gerekir. Kişi  işsiz olabilir ama gelirsiz 
olmamalıdır. 

Herkesin ve her kesimin hakkına razı olduğu adil bir bö‐
lüşüm ortamında,  işsizlik çok da büyük bir dert olmaz. 
Ancak gelirsizlik, çok büyük bir sıkıntıya yol açar. 

Bugün  dünyada  var  olan  para  ve  para  gibi  satın  alma 
gücüne  sahip  kıymetli  evrakların  toplam  değerinin, 
dünyada  üretilen  toplam mal  ve  hizmetin  değerinden 
yaklaşık 10 kat daha  fazla olduğu artık bilinen bir ger‐
çektir. Dahası, bu mevcut para ve kıymetli evrakın mik‐
tarı her saat  (faizden dolayı) otomatik olarak artmakta 
iken, üretilen mal ve hizmetlerin miktarı ise talebe göre 
artmaktadır.  Bu  iki  artış  hızı  arasındaki  fark  da  finans 
kapitalizminin sömürü gücünü oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla modern dünyada, insanoğlunun çözmesi ge‐
reken temel sorun, “bölüşüm” sorunudur. Önümüzdeki 
yüzyılın ekonomi‐politik yapılanması, bu soruya verilen 
cevaba göre şekillenecektir. 

Bugün  dünya  ekonomisi,  ciddi  bir  finans  krizi  ile  karşı 
karşıyadır. Her kriz bir fırsattır. Bu kriz bize yeniden ya‐
pılandırma  fırsatı  vermektedir. Mevcut  sitemin  yerine, 
ya “dokunulmaz” bir sıfatla küresel elitlerin menfaatle‐
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rini koruyan sistemler yerleştirilecek ya da refahı bölü‐
şen sistemler yerleştirilecektir. 

Hiçkimse,  devletin  sosyal  güvenlik  şemsiyesi  dışında 
kalmamalıdır. Mademki ortak bir  toplum  içerisinde ya‐
şıyoruz, bu toplumun bir ferdi olarak herkesin bir tüke‐
tim hakkı olmalıdır. Devlet bir şekilde herkese temel bir 
hak olarak tüketimden pay vermelidir. Eğer fert, temel 
miktarın üzerinde bir hak talep ederse, o takdirde üre‐
tim‐istihdam‐bölüşüm çarklarında yerini almalıdır.  

Dolayısıyla devlet, bir  anayasal hak olarak her  ferdine 
minimum bir  tüketim hakkı  vermelidir. Diğer bir  ifade 
ile reşit olma yaşına gelmiş olan herkesin minimum bir 
geliri olmalıdır. Bir insan reşit olur olmaz, devlet kendi‐
sine bir gelir vermelidir. Bu gelir miktarı  iyi hesap edil‐
melidir.  Ne  insanları  çalışmamaya  sevkedecek  kadar 
yüksek olmalı ne de onları dilenmeye sürükleyecek ka‐
dar düşük olmalıdır.  

Böyle bir proje ile para, ülkenin insan yaşayan her köşe‐
sine otomatik olarak gideceği  için ekonomiyi  canlandı‐
racak ve canlanan ekonomi ile verilen para vergi olarak 
geri dönecektir. Bu durum, insan vücudundaki kanın kıl‐
cal damarlara kadar gitmesine benzer. Eğer kan, kılcal 
damarlara  kadar  gitmezse,  vücutta  felç  başlamış  de‐
mektir.  Ekonomide  de  durum  böyledir.  Eğer  piyasada 
para olmazsa, piyasada para dönmezse ekonomi çarkla‐
rı da dönmez. Adil bir bölüşüm aynı zamanda ekonomi 
çarklarının da dönmesi demektir. 

Hiçbir sosyal katman dışarıda bırakılmadan herkesin ge‐
liri dengeli bir şekilde artırılmalıdır. Bu bir anayasal hak 
olarak sistemleştirilmelidir. Köylü, çiftçi, memur, esnaf, 
işçi,  işsiz,  emekli,  sanayici‐tüccar,  öğrenci,  özürlüler, 
yoksullar, fakirler, garipler ayrı ayrı ele alınıp durumları 
düzeltilmelidir.  
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Her  şey  insan  içindir.  Özgürlüklerin,  insan  haklarının, 
hukukun üstünlüğünün, adaletin, barışın, demokrasinin 
olmadığı  yerde  kalkınma  da  olmaz.  İnsanların,  onurlu 
bir  şekilde  yaşayabileceği  bir  ortam  oluşturulması  için 
gereken her türlü çalışma yapılmalıdır. 

Medeniyet, esas itibarıyla şehirleşme demektir. Yaşadı‐
ğımız  şehirlerin görüntüsü,  verilen hizmetlerin  kalitesi, 
insanların  birbirine  olan  saygı  ve  sevgisi medenileşme 
açısından oldukça önemlidir. Bu konuların da sürekli iyi‐
leştirme ile sistemleştirilerek gözetim ve denetim altına 
alınması gerekmektedir. 

2.5. Sekiz Deniz Yaylası 

Ülkemiz,  yakın  geçmişte  çok  büyük  bir  devletti.  Barış 
içerisinde,  yeniden  o  seviyeye  ulaşmamız  gerekir.  Biz‐
den beklenen de bize yakışan da budur. Bunun için, ön‐
celikle dev enerji projelerinin gerçekleştirilmesi gerekir. 
Ulaşım alt yapımızın (kara, hava, deniz) bir an önce Ye‐
niden Büyük  Türkiye perspektifi  ile  tamamlanması  ge‐
rekir. Serbest bölgeler kurarak, bölgede ticaret ve sana‐
yi merkezi olmamız gerekmektedir.  

Tüm  bunların  yanısıra,  gerekli  bütün  stratejik  projeler 
de gerçekleştirilmelidir. Geniş gövdeli uçak üretimi, hızlı 
tren  taşımacılığı, helikopter projesi,  ordunun uzun  va‐
dede ihtiyaçlarının önemli bir kısmının iç piyasadan kar‐
şılanması, yüksek teknoloji projeleri  (atom santrali, uy‐
du çalışmaları...) vb gibi çalışmalar, Yeniden Büyük Tür‐
kiye’nin anahtar çalışmalarıdır. 

Tüm  bu  çalışmaların  bölgesel  olarak  da  rayında  gide‐
bilmesi  için  herkese  heyecan  verecek  bazı  lokomotif 
projelerin  olması  gerekir.  Bunun  için  bölgemizde  
uygulanabilecek örnek bir proje Sekiz Deniz Yaylası pro‐
jesidir. 
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Ülkemiz  ve  bölgemiz,  içinde  bulunduğumuz  yüzyılda 
çok büyük ve merkezi bir konumda olabilir. Burada, ül‐
kemizde var olduğunu ifade ettiğimiz yeraltı ve yerüstü 
zenginlikleri  kendi  başına  hiçbirşey  ifade  etmez. Diğer 
bölge  ülkelerindeki  zenginlikler  de  kendi  başına 
hiçbirşey  ifade etmez. Eğer bütün bu zenginliklerin de‐
ğerlendirilebileceği bir sistem kurulursa o zaman bunlar 
çok şey ifade ederler.  

Şimdi  burada  bahsedeceğimiz  ekonomi  politik  sistem, 
bütün bu potansiyel  zenginliklerimizi  kinetik hale geti‐
rebilecek bir projedir. Böyle bir proje çerçevesinde an‐
cak  sahip olduğumuz değerler  bir mana  ifade  etmeye 
başlarlar. Aksi  takdirde kütüphanelerin  tozlu  raflarında 
güzel birer  tespit  olarak  kalırlar.  Zamanla  da  unutulur 
giderler.  

Sekiz Deniz Yaylası Projesini bu çerçevede algılamak ge‐
rekir. Bu proje  ile ülkemiz ve bölgemiz yeni bir dünya‐
nın merkezi olabilir. Ancak bunun için büyük düşünmek 
ve çok çalışmak zorundayız.  

Bizler,  büyük  düşünmeye  ve  sıradışı  işleri  başarmaya 
yatkın  bir milletiz. Malazgirt, Hıttin,  İstanbul’un  Fethi, 
Çanakkale  Destanı,  İstiklal  Harbi...  Bunların  hiç  biri, 
dünya tarihinin normal olayları değildir. 

Ülkemizin de içinde bulunduğu bölge coğrafyasına bak‐
tığımızda muazzam bir  ticaret hattı görünmektedir. Bu 
hat bütün bölge için yeni ipek yolu projesi olma potan‐
siyeline sahiptir.  
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1560’lı  yıllarda  Sokullu  Mehmet  Paşa’nın  önemli  bir 
projesi, Don ve Volga ırmakları arasında açılacak bir ka‐
nal ile Hazar Denizini Karadenize bağlamak idi. Böylelik‐
le Ortaasya’nın zengin kaynaklarına bu şekilde ulaşmayı 
düşünüyordu.  Pekiyi  böyle  bir  proje  bundan  yaklaşık 
450  yıl önce düşünülebiliyor  ise,  şimdi niye düşünüle‐
mesin?  

Hazar Denizi hali hazırda Volga ve Don  ırmaklarını bir‐
leştiren bir kanal ile Karadeniz’e bağlanmış durumdadır. 
Böylelikle ülkemiz ve bölgemiz etrafında 8 deniz birbiri‐
ne  bağlı  durumdadır.  Bunlar  Hazar  Denizi,  Karadeniz, 
Marmara  Denizi,  Ege  Denizi,  Akdeniz,  Kızıldeniz,  Um‐
man Denizi ve Basra Körfezidir.  



  Yeni Bir Dünya 

 

190 

 
Bu hat şu an itibarıyla ticari döngüsü olan bir hat değil‐
dir. Eğer bu hat akıllı bir proje ile ticari bir hat haline ge‐
tirilir, mal ve hizmet devinimleri başlarsa, bu hattın et‐
rafı (içi ve dışı) Yeni Bir Dünya’nın merkezi haline gelir. 
Hatta  böyle  bir  ticari  hat  oluşumunun  akabinde, Orta 
Asya  ve  Kafkasların  ticari  yükü  çok  fazla  olacağından, 
boğazların  yükünü azaltmak  için bir  tamamlayıcı proje 
daha yapılması gerekecektir. Bu da boğazı by‐pas ede‐
cek bir kanal  ile Karadeniz’in Marmara  İç Denizi  ile bir‐
leştirilmesidir.  Bu  kanal  Karasu‐Sapanca‐İzmit  Körfezi‐
nin birleştirilmesi ile olabileceği gibi boğazın kuzeyinden 
Avrupa yakasından bir hat ile de gerçekleştirilebilir. Sü‐
veyş kanalı ya da Panama kanalında olduğu gibi bir tica‐
ri kanal İstanbul Boğazı’nın yükünü çok hafifletir. Bunlar 
yapıldığı  takdirde  bölgemiz  yeni  bir  dünyanın  ticaret 
merkezi haline gelir. Bu da yeni bir dünyanın cazibe ve 
medeniyet merkezi olması demektir.  
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Hali  hazırda  bu  bölgede  yapılan  ticarete  baktığımızda, 
bölge  ticaretinin sadece yüzde 12’si kendi  içinde yapıl‐
maktadır. Yapılacak anlaşma ve düzenlemeler  ile bölge 
ihtiyacı bile bölgeden karşılanmaya başlanırsa, mevcut 
ticaretimiz kolaylıkla ve hızla bölge  içine yönelik olarak 
artacaktır. Bu da bölgede kat kat refah artışı demektir.  



  Yeni Bir Dünya 

 

192 

 
Bu  çerçevede  kısa  zamanda  bölgemizdeki  sınırlar  da 
belli  bir  plan  ve  program  ile  kaldırılmalıdır.  Örneğin 
Türkiyemiz’in  en  uzun  sınır  komşusu  877  km  ile  Suri‐
ye’dir. Bugün  Suriye  sınırımızdaki mayınları  temizleme 
sürecine girdik. Bu mayınların  temizlenmesi  ile birlikte 
oluşacak  arazide  sadece  tarım  yapmak  ile  yetinmeye‐
lim. Türkiye ile Suriye arasında yürütülecek iyi bir çalış‐
ma  ile  aramızdaki  sınırı  tamamen  kaldıralım.  Tıpkı  AB 
ülkeleri arasındaki sınırların kaldırılması gibi. Bu çok sis‐
tematik bir çalışma  ile yürütülür ve örnek bir model çı‐
karılabilirse, bu model bütün bölgeye  yaygınlaştırılabi‐
lir. Bu çalışmaya bu işe gönüllü başka bir ülke ile de baş‐
lanılabilir. 

Bütün bunlar yapılamaz şeyler değildir. Bundan daha 60 
yıl öncesinde birbirlerini  yok etmek  için  kıyasıya  savaş 
eden Avrupa ülkeleri arasındaki  sınırlar kaldırılabiliyor‐
sa, yüzlerce yıl aynı havzada barış içerisinde yaşamış ül‐
keler olarak neden  sınırlarımızı kaldıramayalım. Neden 
birbirimizle yakınlaşmayalım. Bunlar tam da böylesi bir 
zamanda öncelikle yapılması gereken işlerdir.  

Bu çalışmalar sistematik bir şekilde yürütülmelidir. Ön‐
celikle  bu  çalışmaları  fikri  planda  yürütecek  ortak  bir 
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kurum oluşturulmalıdır. Bu kurum, sınırların nasıl kaldı‐
rılacağını ve  ticaretin nasıl canlandırılacağını bir model 
çerçevesinde  hazırlayıp  ilgililerin  onayına  sunmalıdır. 
Ancak bunun  için de çok uzun boylu çalışmalara gerek 
yoktur. Mevcut bilişim  teknolojisi ve diğer  imkânlar  ile 
böyle bir model bir yıl gibi kısa bir zamanda oluşturula‐
bilir. Sonra da uygulama safhasına geçilir. 

Hiçbir etnik ya da dini ayrım yapmadan bölgedeki bütün 
ülkeler  böyle  bir  birlikteliğe  girmek  isteyeceği  için  bu 
model  ve  fikri  altyapı  iyi  sistematize  edilmedilir.  Aka‐
binde de diğer ülke sınırlarının kaldırılmasında bir el ki‐
tabı gibi kullanılabilecek hale getirilir. Bizim bu coğraf‐
yada  birlik  ve  beraberlik  kurmamız  Avrupalıların  bir 
araya gelmesi kadar uzun sürmez. Hiçbir kavgaya ya da 
çatışmaya gerek yoktur. Çünkü biz özde zaten yüzyıllar‐
ca bir ve beraber olmuş topluluklarız. Anormal olan ayrı 
ve  parçalanmış  olarak  durmamızdır.  Bu  anormallikleri 
ortadan kaldırırsak, bölgemiz doğal olarak yeni bir dün‐
yanın merkezi haline gelecektir. 

Bütün dünyanın hem  iklim krizi hem de finans krizi se‐
bebiyle birbirine girdiği şu zamanda böyle bir barış pro‐
jesi aslında bütün insanlığın kurtuluşunun ve saadetinin 
de anahtarıdır. 

Bu çalışmalarda dikkat edilecek birkaç hususu da ortaya 
koyarak vizyonumuzu daha da netleştirelim.  

Bu çalışma, ülkelerin veya devletlerin kendi varlıklarını 
yok  etmesi  anlamında  bir  çalışma  değildir.  Emperyal 
amaçlarla  düşünülen  ya  da  tasarlanan  bir  çalışma  hiç 
değildir. Yapılmak istenen proje, sadece ve sadece yüz‐
yıllarca bir ve baraber olmuş  toplulukları yeniden ada‐
let, birlik, hürriyet, hürmet ve yukarıda belirtilen temel 
esaslar  çerçevesinde bir barış havzasında  toplamaktan 
ibarettir.  
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Öncelikle bu işleri yürütecek bir komisyon oluşturulmalı 
ve bu  komisyonun  seçilme  ve  çalışma usül  ve  esasları 
ortak olarak belirlenmelidir. Bu birlikteliğin oluşabilmesi 
için  devletlerarasında  birbirlerinin  hukuklarını  koruyan 
ve ortak alanları belirleyen bir dizi anlaşmanın yapılması 
gerekecektir. Bu anlaşmalar da belli bir takvimde ve sü‐
rekli  gelişen  karakterde  yapılmalıdır.  Ortak  alanlarda 
adaletin nasıl tesis edileceği çok net bir şekilde belirtil‐
melidir. Olabildiğince  insanların  tercihlerine  saygı  gös‐
terilmeli ve yukarıda belirtilen temel esaslara uyulmalı‐
dır. Temel  insan hak ve özgürlükleri ortak olarak belir‐
lenmelidir. Hatta bunların  içerisinde  kadın hakları,  ço‐
cuk ve yaşlıların hakları, eğitim, sağlık ve ekonomik hak‐
lar gibi detaylar da  ilkesel bazda belirlenmelidir.  İnsani 
yardımlar  ve  sivil  toplum  kuruluşlarının  çalışmalarının 
genel  çerçevesi  çizilmelidir. Güvenlik  güçleri  ve  adalet 
alanlarında sistematik bir işbirliği gerçekleştirilmelidir.  

Ekonomi  politik  kararların  nasıl  alınacağı  belli  ilke  ve 
değerlere  bağlanmalıdır.  Bu  ilke  ve  değerler  öncelikle 
bölgenin potansiyelini harekete geçirecek şekilde belir‐
lenmelidir.  

Aynı şekilde mal ve hizmet dolaşımının nasıl olacağı bel‐
li  ilkelere bağlanmalıdır. Eşyanın serbest dolaşımı  ilkesi 
çerçevesinde, her  türlü malın bütün birlik ülkeleri ara‐
sında herhangi bir engelle karşılaşmadan kolaylıkla do‐
laşabilmesi  güvence  altına  alınmalıdır.  Bu  dolaşım  öz‐
gürlüğünün hem iç hem de dış boyutu vardır. Birlik için‐
de mallar, ülkelerarası gümrük  işlemlerine uğramadan, 
ithalat  sınırlaması  görmeden,  ayrım  gözeten  vergi  ve 
önlemler olmadan dolaşabilmelidir. Birlik dışı olarak ise, 
birliğe  üye  olmayan  ülkelerden  alınan  mallar  Ortak 
Gümrük  Tarifesi  ücretini  ödedikten  sonra  yine  birlik 
içinde serbestçe dolaşabilmelidirler. 

Her ülkenin vatandaşları kendi kimlik kartları ile her ül‐
kede her  yere gidebilmelidir. Bunun önüne hiçbir  kısıt 
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konulmamalıdır. İnsanlar üye ülkeler arasında oturmak, 
çalışmak, okumak, gezmek ya da emekli olabilmek  için 
özgürce yolculuk edebilmesine imkân sağlanmalıdır. Bu 
ilkenin geliştirilebilmesi  için birçok  formalitenin azaltıl‐
ması ve diğer ülkelerden gelen kişilerin meslekî ehliyet‐
lerinin tanınması gerekmektedir.  

Hizmetler  ve  şirketler  serbest  dolaşarak  kendi  işlerini 
yürütebilmeli ve üye ülkeler arasında vatandaşlara ge‐
çici ya da sürekli hizmet sunabilmelidir. Elbette bu özel‐
liklerin hiçbiri tümüyle sınırsız ve kesin değildir. Üye ül‐
keler  isterlerse,  antlaşmalarca öngörülen belirli özgür‐
lük  alanlarında  kısıtlamalarda  bulunabileceklerdir.  An‐
cak  bu  kısıtlamalar  temel  insan  haklarına  aykırı  olma‐
malı ve çok iyi bir şekilde izah edilebilmelidir. Yoğun bir 
şekilde bilişim teknolojisi kullanılarak olası olumsuzluk‐
ların da önüne geçilebilmelidir. 

Ticaretin gelişmesinin en önemli aracı, ortak bir değer 
ölçüsünün  belirlenmesidir.  Bunun  için  yapılması  gere‐
kenleri şu şekilde özetlemek mümkündür. Öncelikle bu 
bölgede  fiktif bir para birimi oluşturulmalıdır. Bu para 
birimi ölçü birimi olarak  tasarlanmalı ve  fiili olarak ba‐
sılmamalıdır. Bunun  için de Merkez Bankaları bir araya 
gelerek bu ölçüyü  ifade edecek bir birimlik bir para se‐
peti  oluşturup  ilan  etmelidirler.  Yapılacak  ampirik  he‐
saplara göre bu para  sepeti belli oranlarda emtia, kıy‐
metli madenler, çeşitli para birimleri ve bölge ülkeleri‐
nin  para  birimlerinden  oluşmalıdır.  Akabinde  bu  fiktif 
para birimine karşı ülke para birimleri belli formüller ve 
denetimler ile sabitlenmelidir.  

Sadece anlatılanların anlaşılması için şöyle bir örnek ve‐
relim. Diyelim ki bölgede kullanılacak ölçü biriminin adı 
Merkez Lirasıdır. Kısaca ML olarak ifade edilir.  
1 Merkez Lirası bir sepeti ifade etsin ve şu şekilde olsun; 
1ML=X1*P1 + X2*P2 + X3*P3 + … +X(n+1)*P(n+1) 
X1+X2+ … +Xn = 1  
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P; {Ülke para birimleri, Madenler, Mallar} 

Her ülkenin parası, 1 Merkez Lirası  (ML) karşısında sa‐
bitlenir. Bu merkez lirasının hesapları her yeni ülke katı‐
lımında  yeniden  yapılır.  Sabit  ve  değişken  değerler 
Merkez  Bankalarının  bir  arada  oluşturacağı  kriterlere 
göre  belirlenir.  Her  merkez  bankasından  temsilcilerin 
oluşturacağı bir kurul bu değerleri  ilgili merkez bankası 
vasıtasıyla sürekli kontrol eder.  

Alışverişler her ülkenin kendi para birimi  ile yapılır. Pe‐
riyodik  olarak  merkez  bankaları  bir  araya  gelerek  ya 
mahsuplaşma ile ya da para değişimi ile aralarındaki ti‐
careti dengelerler. Bu mekanizmanın kullanılmaya baş‐
laması  ile birlikte üye ülkeler arasındaki mal ve hizmet 
devinimini engelleyen sınırlar tedricen kaldırılır. 

Ancak bu para birimi hiçbir zaman  fiziksel olarak basıl‐
mamalıdır. Çünkü tedavüle çıkarıldığı anda spekülasyo‐
na  da  açık  hale  getirilir.  Hâlbuki  paranın  en  önemli 
fonksiyonu,  mal  ve  hizmetlerin  ölçü  birimi  olmasıdır. 
Bunun  için, bu mekanizmayı  takip edecek ve her ülke‐
nin merkez bankaları ile birlikte çalışacak bir koordinas‐
yon kurulu oluşturulmalıdır. Bu kurul aynı zamanda pa‐
ranın birikim aracı olması fonksiyonunu da belirli ilkele‐
re bağlamalı  ve  yakından  takip etmelidir. Bu mekaniz‐
ma, vatandaşlarının ve malların özgürce yolculuk etme‐
sini ve dolaşmasını kolaylaştıracak, kur farkı gibi sorun‐
ları ortadan kaldıracak, fiyat şeffaflığı sağlayacak, tek bir 
ortak finansal pazar oluşturacak, fiyat istikrarını gerçek‐
leştirecek, tek bir ortak para birimiyle uluslararası buna‐
lımlara  karşı  korunmayı  temin  edebilecektir.  Tabidirki 
bölge ülkelerinin çok rağbet ettiği pazarlarda her malın 
üzerinde iki fiyat etiketi olmalıdır. Birincisi o ülkenin pa‐
rası cinsinden ederi  ifade etmeli  ikincisi de bölge  lirası 
cinsinden eder ifade edilmelidir. 
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Buna açık bir örnek verelim. Diyelim ki bir Merkez Lirası 
sepeti belirlendi ve her ülkenin parası, belirlenen mer‐
kez lirasına karşı sabitlendi. Bir Türk Lirası 0.50 ML ve 1 
Suriye  Lirası  0.25 ML olsun. Bunu herkes biliyor.  Suri‐
ye’ye  geziye  gittiniz  ve  bir  ekmek  alacaksınız.  Ekmek 
üzerinde iki etiket var. Biri 15 Suriye Lirası yazıyor bun‐
dan  birşey  anlamayabilirsiniz.  Aynı  etiket  üzerinde  bir 
de 0.25 ML yazacak. O zaman siz TL olarak 50 kuruş ve‐
rip ekmeği alacaksınız. Fiyatlar belli bir zaman içerisinde 
bölgelere göre dengeye ulaşacaktır.  

Bu birliktelik tek bir pazar olarak mütalaa edilmeli ve bu 
pazara girecek olan birliktelik dışı malların nasıl dolaşa‐
cağı çok açık ve net kurallara bağlanmalıdır. Tek pazar 
içinde herhangi bir haksız  rekabet olayına yer verilme‐
mesini güvence altına almak amacıyla bir rekabet huku‐
ku  yönergesi  oluşturulmalıdır.  Bu  rekabet  hukukunun 
merkezi,  insanın  refah  ve  mutluluğu  olmalıdır.  Bunu 
temin edecek şekilde rekabet kurulları kurulmalıdır. 

İnsanların temel  ihtiyaçları olan gıda, barınma ve giyim 
konusunda ortak politikalar oluşturulmalıdır. Bu da gı‐
da, inşaat ve tekstil sektörlerini yönlendirecek ortak po‐
litikalar oluşturulması demektir.  

Ortak bir enerji politikası oluşturulmalıdır. Bu çerçeve‐
de,  iç pazarda  rekabetin  arttırılması,  yatırımın özendi‐
rilmesi, elektrik dağıtım ağının genişletilmesi ve bir kriz 
durumunda  gereksinimi  karşılayacak  enerji  kaynakları‐
nın  çeşitlendirilmesi  için ortak politikalar  geliştirilmeli‐
dir.  Bölgemiz  enerji  kaynakları  açısından  dünyanın  en 
zengin bölgesidir. Akıllı politikalar ile bu zenginlik insan‐
ların refah ve mutluluğuna hizmet eder hale getirilebi‐
lir. İşte o zaman yukarıda saymış olduğumuz potansiyel 
zenginliklerimiz bir anlam ifade eder. 

Altyapı  çalışmaları da  süratle  tamamlanmalıdır. Bölge‐
sel dev ulaşım projeleri, enerji projeleri ve ticaret proje‐
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leri  süratle  yapılıp  yürürlüğe  sokulmalıdır.  Sekiz Deniz 
Yaylası ekonomik alt yapısı hemen hazırlanmalıdır. Bu‐
nun  için  bazı projelerin  tamamlanmasını  beklemek  de 
gerekmez. Bir yandan kara, demir, deniz ve hava yolları 
alt  yapı  çalışmaları  yürütülürken, diğer  yandan da  an‐
laşmalar ile mal ve hizmet dolaşımı kolaylaştırılıp başla‐
tılmalıdır.  Sekiz Deniz  Yaylası  etrafında bir döngü  şek‐
linde ticaret hatları oluşturulmalıdır.  

Avrupa  Birliği’nden  örnek  vermek  gerekirse,  2010  yılı 
itibarıyla Birlik  içindeki ulaşım ağının toplam uzunluğu‐
nun  75.200  kilometre  karayoluna,  78.000  kilometre 
demiryoluna, 330 havaalanına, 270  limana ve 210  iç  li‐
mana erişmesi beklenmektedir.  İşte böyle bir yapı bu‐
gün  merkez  haline  gelebiliyor.  Sekiz  Deniz  Yaylasının 
merkez olabilmesi için de kendi ulaşım, enerji ve ticaret 
alt yapısını bir an önce tamamlaması gerekmektedir. 

Aynı zamanda bölgeye yönelik sosyal projeler de gelişti‐
rilmelidir. Fakirliğin ortadan kaldırılması  için dayanışma 
ve  yardımlaşma  fonları  oluşturulmalıdır.  Düzenli  geliri 
olmayan hiç kimse kalmamalıdır. 

Bütün bunlar yapılırken dikkat edilmesi gereken bir hu‐
sus da çevredir. Avrupa birinci ve ikinci sanayi devrimle‐
rinde  çevre  faktörünü  hiç dikkate  almadığı  için  bugün 
bunun  acısını  hem  kendisi  hem  de  bütün  dünya  çek‐
mektedir.  Çevrenin  kirletilmemesi  ve  yeşilin  daha  da 
geliştirilmesi  için  bilinçli  tercihler  yapılmalı  ve  yaptırıl‐
malıdır. Ancak  çevre  faktörü gelişmenin engelleyici bir 
unsuru haline de getirilmemelidir. 

Beşikten mezara  kadar  sürekli eğitim  yapılabilecek  şe‐
kilde  tasarımlar gerçekleştirilmelidir. Bunun  için bölge‐
den dışarıya  gitmiş beyin  göçünü de  tersine  çevirecek 
tedbirler  alınmalıdır.  Öğrenci,  uzman  ve  akademisyen 
değişimi projeleri geliştirilmelidir. 
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Bütün inançların, mensupları tarafından korunması, ge‐
liştirilmesi  ve  aktarılması, mukabil  hürmetler  çerçeve‐
sinde teminat altına alınmalıdır. 

Ortak bir kültür politikası oluşturulmalı ve kültür farklı‐
lıkları zenginlik olarak algılanacak  şekilde yaygın ve ör‐
gün eğitim verilmelidir. Ortak mirasımız keşfedilmeli ve 
yeni nesillere de bir barış projesi olarak aktaracak şekil‐
de çalışmalar yapılıp desteklenmelidir.  

Gösteri  sporları  her  yerde  yaygın  bir  şekilde  oynanır. 
Bunların yanı sıra, bölgeye has sporların gelişimi için de 
çaba sarfedilmelidir.  

Tüm bu  çalışmalar belli  ilke  ve modeller  çerçevesinde 
yapılmalı  ve  tamamlanmalıdır.  Birkaç  ülke  ile  atılacak 
başlangıç adımı, bu ilke ve değerleri kabul edecek bölge 
ülkelerinin  tamamı  arasında  da  atılmalıdır. Bir  yandan 
Orta Asya’ya  doğru  diğer  yandan Orta Doğu’ya  doğru 
aynı ilke ve değerler doğrultusunda yayılmalıdır. Bu bir‐
likteliğin  içerisine dili ve dini ne olursa olsun, ortak  ilke 
ve değerleri benimseyen her türlü bölge ülkeleri ve top‐
lulukları dahil edilmelidir. Bunlar bizim geçmişte yapa‐
bildiğimiz ve başarılı olduğumuz  işlerdir. Yeniden başa‐
rılı bir şekilde yapamamamız için hiçbir sebep yoktur. 

Bölgenin  yeniden  yapılandırılması  yeni  bir  dünya  ku‐
rulması manasına gelir. Çünkü bu bölgemiz, neredeyse 
bütün medeniyetlerin  kavşak  noktasını  oluşturmuştur. 
Bütün medeniyetlerin beşiğidir. Dün olduğu gibi bugün 
de dünya barışının teminatı haline getirilmelidir.  

3. Son Söz  
17. Yüzyılın sonlarına doğru İslam askeri gücü tehdit ve 
tehlikelerle  karşılaşmaya  başladı.  Daha  18.  Yüzyıl  gir‐
meden  Avrupa’nın  askeri  teknik  ve  teknolojisi Müslü‐
manlarınkine galip gelmişti. İslam devletleri Batı ordula‐
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rı karşısında birer birer kaybetmeye başlamışlardı. Batı‐
lıların  bayrakları  Müslümanların  kalelerinde  dalgalan‐
maya başladı.  

Avrupalılar,  İslam beldelerini önce ekonomik olarak ele 
geçirdiler. Akabinde de  siyasi boyunduruğu altına aldı‐
lar.  Bu  siyasi  hakimiyetten  sonra  da  Batı menfaatleri 
ibtidai  şartlar  içinde bulunan  İslam âleminin  sanayisini 
batırdı. Hammadde üreten ibtidai tarım üzerine kurulan 
iktisadi  hayatlar  hayalcilik  üzerine  devam  etti. Müslü‐
manlar derin bir karanlık döneme girmiş oldular.  

Batılı ilim adamları 18. Yüzyılın başlarından itibaren Do‐
ğu’nun gizli hazinelerini ve edebi servetlerini araştırma‐
ya başladılar. Tarihi kalıntılar ve eserler arasında her şe‐
yi  incelediler ve dünyaya  tanıttılar. Dünyada hiçbir yer 
yoktur ki Avrupalı ilim adamları orasının tarih ve mede‐
niyetle ilgili en ince bilgilerini toplamış olmasınlar. Bun‐
lar İslam dini ve medeniyeti ile ilgili olarak birçok kitap‐
lar yayınladılar. Avrupa bu minvalde  ilerlemeye devam 
ederken Müslümanlar da gerilemeye devam ettiler.  

Batı karşısında elimizden bir şey gelmeyince belki de bir 
nevi psikolojik bir tatmin için kendimizi heyecanlı nutuk 
çekmeye  ve mazeret  aramaya  yönelttik. Halimizi  göz‐
den geçirip kusur ve eksikliklerimizi gidereceğimiz yerde 
düşmanlarımızın  hayali  varlığına  karşı  kelime  harbine 
giriştik.  

Bugün Müslümanlar her yerde sömürgeciliğin kurbanla‐
rı olarak perişan vaziyettedirler. Bunun sebebi olarak da 
hep  başkalarını,  ötekilerini  suçlamakla  meşgulüz.  Hiç 
başımıza gelenlerin kendi ellerimiz ile işlediğimiz kusur‐
larımız yüzünden olabileceğini düşünmüyoruz.  

Düşmanların varlığı yenileceğimiz anlamına gelmez. An‐
cak hata  ve  kusurlarımız  ve bu hatalarımızda  ısrarları‐
mız  yenileceğimizin  teminatıdır.  Tarihi  süreçlerin  önü‐
müze  getirdiği  fırsatları  kendi  ilke  ve müktesebatımız 
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doğrultusunda değerlendiremez isek, bağırıp çağırmaya 
devam edip hep başkalarını suçlar isek bu halimiz bizim 
sadece mağlubiyetle  değil  aynı  zamanda  hamakat  ve 
basiretsizlikle de karşı karşıya olduğumuzu gösterir.  

Tek  çözüm  kendi milli  ve manevi  değerlerimize  döne‐
rek, kendi maddi kaynaklarımıza dayalı olarak bölge  ile 
birlik beraberlik ve barış  içerisinde kalkınmaktır. Bunun 
için de ayrılıkları ve düşmanlıkları terk edip birlik ve be‐
raberlik  içerisinde hareket ederek adaleti yeniden tesis 
etmektir.  

Bu çalışma  ile yirminci yüzyıla kısa bir bakış yaptık. Os‐
manlı yıkıldığından bu yana ne bölgemiz ne de dünya‐
mız huzur yüzü gördü. Çok sıkıntılar ve çok acılar çektik. 
Hala da çekmekteyiz. Batı’nın bize medenileşme adı al‐
tında önerdiği ilke ve değerler bugün karşı karşıya oldu‐
ğumuz problemleri çözmüyor. Toplum olarak adeta bir 
cinnet geçirme eşiğine ulaştık. Bu kadar zengin değilken 
ve bu kadar mal ve hizmet devinimi yokken sahip oldu‐
ğumuz insani ve sosyal değerler ile daha mutlu idik. Ar‐
tık yapılması gereken tek şey, kendi ilke ve değerlerimi‐
ze dönüşten başka bir şey değildir. Özümüze sahip çık‐
maktan başka bir şey değildir. 

Bugün  Batı  ekonomik  yapısının  üzerine  kurulduğu  ve 
aynı zamanda liberal iktisadi altyapının temeli olan Bor‐
ca Dayalı Para Sistemi de  çökmüştür. Batı bundan çok 
büyük  ölçüde  etkilenmiş  ve  daha  da  etkilenecektir. 
Çünkü  çöken  şey onların üzerine basarak  yükseldikleri 
platformdur.  Kısa  zamanda  toparlanmaları  mümkün 
değildir. İşte bu zaman zarfında ülkemizin ve bölgemizin 
atacağı  stratejik  bir  adım  önümüzdeki  onlarca  beklide 
yüzlerce yılı etkileyecek bir adım olacaktır. Bu gibi tarihi 
fırsatlar bir ülkenin eline her zaman geçmez. Bizim gibi 
ülkelerin önüne  ise yüzlerce yılda bir gelen bir  fırsattır 
bu. Onların bu sisteminin çöküşü, aynı zamanda iddiala‐
rının çürüklüğünü de gösterir. Onların dünyayı yeniden 
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şekillendirmelerini bekleyip ona göre pozisyon almak  iha‐
net değilse bile ahmaklıktan başka bir izah tarzı yoktur.  

Şu zaman diliminde önümüze bir fırsat gelmiştir. Bu aziz 
milletimizin  bu  fırsatı  değerlendirmekten  başka  çaresi 
yoktur. Büyük çıkışlar büyük projelerin peşinde olur. Biz 
mevcut  statükoya mahkûm  değiliz.  Bize  biçilen  kefeni 
yırtabilecek  ve  bölgemizi  barışçıl  olarak  yeniden  şekil‐
lendirebilecek bir müktesebata sahibiz.  

Batının emperyal politikalardan vazgeçmesini beklemek 
safdillikten  başka  bir  şey  değildir.  Onlar  hiçbir  zaman 
emperyal politikalarından  vaz geçmezler. Ancak  şu  za‐
man diliminde yaşananlar bambaşka  şeylerdir. Cenab‐ı 
Allah bu topraklarda yaşayanlara bir kurtuluş kapısı  ih‐
san etmiştir. Tünelin ucunda ışık görülmüştür.  

Bu fırsatların değerlendirilmesi ile doğru orantılı olarak, 
21. Yüzyıl bölgemizin etkin  ve öncü  rol oynayacağı bir 
yüzyıl  olacaktır.  Gerek  bölgesel  gerekse  dünya 
konjonktörü bizim omuzlarımıza böyle bir tarihi misyo‐
nu yüklemektedir.  

Bölgemizde  ve dünyada,  Soğuk  Savaş döneminde  yer‐
leştirilen yapı artık  çökmüştür. Artık  taşlar yerlerinden 
oynamıştır. Bu bölgenin ve dünyanın yeniden yapılandı‐
rılmasının  nasıl  olacağına  bizim milletimiz  karar  vere‐
cektir.  

Genç ve dinamik nüfusu, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, 
ekonomik potansiyeli, jeopolitik ve jeostratejik konumu 
ile  ülkemiz  gereğini  yapmalıdır. Adalet, birlik,  hürriyet 
ve hürmetler sacayaklarına dayalı olarak yeni bir çıkışın 
öncülüğünü yapmalıdır. Ülkemiz, kendisinden beklenen 
tarihi rolü tekrar oynamalıdır.  

Ülkemiz,  izleyici,  edilgen  ve  ilgisiz  konumundan  hızla 
uzaklaşıp,  tarihin,  kültürün  ve  ekonomik  potansiyelin 
kendisine sağladığı öncelikleri cesaretle kullanan bir ülke 
konumuna gelmelidir. İnisiyatif alan, girişim başlatan, ba‐
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rış, huzur ve güven yönünde proje üreten ve uygulayan 
dinamik bir idari yapı özlemi gerçekleştirilmelidir.  

Türkiye’nin  bütün  bunları  yapabilmesi  için,  kendi milli 
ve manevi değerlerine sahip çıkması, kendi mükteseba‐
tına uygun hareket etmesi kısacası kendi özüne dönme‐
si gerekmektedir. Bu çıkış bir “öze dönüş” hareketi ol‐
malıdır. Biz bu  işleri  geçmişte defalarca  yapabilmiş bir 
milletiz.  Yine  yapmamamız  için  hiçbir  sebep  yoktur. 
Yeterki  başaracağımıza  inanalım.  Eğer  Yeni  Bir  Dünya 
kurmaya  başlarsak  sahip  olduğumuz  yeraltı,  yerüstü, 
sosyal  ve  politik  zenginliklerimiz  bir  değer  ifade  eder. 
Yeraltında milyarlarca dolarlık servetimiz yatıyor olsa ve 
bizler onu kullanamasak, bunu zenginliğimiz olarak  ifa‐
de etmemizin bize ne faydası olur?  

Şu an önümüzdeki bütün engeller zihnimizdedir. Zihin‐
lerimizde devrim yapıp, özümüze dönüp yeniden büyük 
Türkiye’yi  ve  adil  temeller  üzerine  Yeni  Bir  Dünya’yı 
kurma  zamanı  gelmiştir.  Bu  görevden  istesek  de  iste‐
mesek  de  kaçamayız.  Gereğini  yapmak mecburiyetin‐
deyiz. 

Gereğini yapanlar muktedir olurlar. 
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