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SUNUCU- Say›n Rektör Vekilim, De¤erli Ö¤retim Üyeleri ve
Sayg›de¤er Konuklar; Baﬂkent Üniversitesi Stratejik Araﬂt›rmalar
Merkezi’nin düzenledi¤i “Ulusal Güvenlik” konulu konferansa hoﬂ
geldiniz. Panelin aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapmak üzere Baﬂkent
Üniversitesi Stratejik Araﬂt›rmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdulkadir
Varo¤lu’nu davet ediyorum.
Prof. Dr. ABDULKAD‹R VARO⁄LU- Say›n Rektör Vekilim, Say›n
Rektör Yard›mc›m, de¤erli meslektaﬂlar›m, say›n konuklar, sevgili
ö¤renciler; “Ulusal Güvenlik” konusunda düzenlenen ve bu konuda
konferans vermeyi kabul eden Say›n Komutan›m Orgeneral Edip
Baﬂer’e çok teﬂekkür ediyoruz; bu yo¤un faaliyetler aras›nda bize
zaman ay›rd›lar, geldiler.
Efendim, ulusal güvenlik konusunu, tabii hiç fark›nda olmad›¤›m›z,
ama zaman içerisinde tan›mlar› de¤iﬂen, alg›lamalar› de¤iﬂen bir konu;
üzerinde sürekli düﬂünülmesi gereken bir çal›ﬂma alan› olarak
de¤erlendiriyoruz. Bir baﬂka önemi de, hep Sayg›de¤er Rektörümüz
Prof. Dr. Mehmet Haberal’›n, Büyük Atatürk’e atfen ifade etti¤i gibi
“E¤er söz konusu vatansa gerisi teferruatt›r” ifadesiyle anlam›n› bulan
nitelikte bir konu. Yine Say›n Haberal’›n hep vurgulad›¤› gibi, “E¤er
vatan›n›z yoksa di¤er sahip oldu¤unuz her ﬂey anlams›zd›r” ifadesi
san›yorum ulusal güvenli¤in ne kadar önemli bir yer tuttu¤unu bizlere
veciz bir ﬂekilde ifade ediyor. Bu konu tabii çok farkl› boyutlar›yla ele
al›n›yor, ancak son y›llarda ciddi bir tan›mlama de¤iﬂikli¤i de ortaya
ç›k›yor. Bugünkü misafirimiz Say›n Komutan›ma tekrar teﬂekkür
ediyorum ve yararl› bir toplant› olmas›n› diliyorum, sayg›lar
sunuyorum.
SUNUCU- Emekli Orgeneral Dr. Edip Baﬂer’i takdim etmeden önce
k›saca özgeçmiﬂinden bahsedelim.
Say›n Baﬂer, 5 Aral›k 1942 y›l›nda Gaziantep ‹linin Nizip ‹lçesinde
do¤du. ‹lkö¤renimini memleketi olan Sivas ‹linin Gürün ‹lçesinde
tamamlad›. 1959’da Kuleli Askeri Lisesi’nden, 1961 y›l›nda da Kara
Harp Okulu’ndan mezun oldu. Muhtelif k›ta görevleri içinde 1965-1966
y›llar›nda Kore’deki Türk Birli¤i’nde Tak›m Komutan› olarak görev
yapt›. 1970 y›l›nda Yüzbaﬂ› rütbesine yükseltildi. Kara Harp Akademisi
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Ö¤retimini 1972’de tamamlay›p Kurmay Subay oldu ve Kara Harp
Akademisi’nde Ö¤retim Üyesi olarak görevlendirildi. 1974 y›l›nda 1 y›l
süreyle ‹ngiltere Kraliyet Kurmay Koleji ö¤renimine kat›ld›. 1976-1979
y›llar› aras›nda üç y›l süreyle Brüksel’deki NATO Karargâh›’n›n uluslararas› Askeri Karargâh Bölümü’nde çal›ﬂt›ktan sonra Genelkurmay
Karargâh›’nda Strateji Kuvvet Plan Dairesi’ne Proje Subay› olarak
atand›. 1978 y›l›nda normal süreden bir y›l evvel Yarbayl›¤a terfi
ettirildi. 1980-81 y›l›nda bir y›l süreyle Amerika Birleﬂik Devletleri Kara
Kuvvetleri Güvenlik Akademisi ö¤renimine kat›ld›. 1981-1983
y›llar›nda Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› Genel Sekreterli¤i, 1983-1986
y›llar› aras›nda Cumhurbaﬂkanl›¤› Muhaf›z Alay Komutanl›¤›
görevlerini ifa etti. 1986 y›l›nda Tu¤generalli¤e yükseltildi ve bu
rütbede 1986-1988 y›llar› aras›nda iki y›l Napoli’deki NATO
Karargâh›’nda ‹stihbarat Baﬂkan›, 1988-1990 y›llar› aras›nda iki y›l,
Kars’taki 14. Mekanize Tugay Komutan› olarak görev yapt›. 1990
y›l›nda Tümgeneralli¤e terfi ettirildi. Bu rütbede s›ras›yla bir y›l
Genelkurmay Plan ve Harekât Daire Baﬂkanl›¤›, iki y›l Kara Harp
Okulu Komutanl›¤› ve bir y›l Baﬂbakan Askeri Dan›ﬂmanl›¤›
görevlerinde bulundu. 1994 y›l›nda yükseltildi¤i Korgeneral rütbesinde
dört y›l süreyle ‹stanbul’da Üçüncü Kolordu ve Bat› Garnizon
Komutan› olarak hizmet verdi. 1998 y›l›nda Orgeneralli¤e terfi ettirildi.
Bu rütbede bir y›l ‹zmir’de NATO Güneydo¤u Avrupa Müttefik Kara
Kuvvetleri Komutan›, bir y›l Genelkurmay ‹kinci Baﬂkan› ve 2 y›l da
‹kinci Ordu Komutan› görevlerinde bulunduktan sonra 30 A¤ustos
2002’de emekliye ayr›ld›.
Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lâp Tarihi konusunda doktora yapt›. Emekli
olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi’nde Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lâp
Tarihi Enstitüsü Müdürlü¤ü göreviyle bu Enstitünün kuruluﬂunda
bulundu. 2006 y›l›nda Avrasya Stratejik Araﬂt›rmalar Merkezi’nin
Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤› Görevini de üstlenen Emekli Orgeneral
Baﬂer, emekliye ayr›ld›¤› tarihten itibaren yurtiçinde ve d›ﬂ›nda birçok
akademik kurum ve fikir kuruluﬂunda konferanslar verdi, panel ve
benzeri etkinliklerde yer ald›.
Dr. Edip Baﬂer, evli olup iki erkek çocu¤u bulunmaktad›r.
ﬁimdi sözü Say›n Baﬂer’e veriyorum. Buyurun efendim.
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Dr. ED‹P BAﬁER- Çok teﬂekkür ederim.
Say›n Rektör Vekili, Sayg›de¤er Ö¤retim Üyeleri ve çok de¤erli, çok
sevgili gençler; bugün ülkemizin bu çok önemli, çok de¤erli ö¤retim
kurumunda Atatürk Cumhuriyeti’nin temel ilke ve de¤erlerini koruma
bilincine sahip olduklar›na inand›¤›m ayd›nl›k yüzlü, ayd›nl›k bak›ﬂl›
siz de¤erli akademisyenler ve siz sevgili gençlerle bir arada olmaktan
çok mutluyum, onur duyuyorum. Bana bu imkân› veren Sayg›de¤er
Rektör Vekiline ve çok de¤erli mesai arkadaﬂ›m Prof. Abdulkadir
Varo¤lu’na ﬂükranlar›m› sunuyorum.
Esas konuya geçmeden önce bir-iki konuda sizlere iletmek istedi¤im
baz› duygular›m var, onlar› izin verirseniz ileteyim. Dün, Atatürk’ün
kurtuluﬂ mücadelesine baﬂlay›ﬂ›n›n, daha do¤rusu Kurtuluﬂ Mücadelesi
Projesi’nin ilk ad›m›n› teﬂkil eden Samsun’a ç›k›ﬂ›n›n y›ldönümünü
Gençlik ve Spor Bayram› olarak kutlad›k. Bu bayram›n›z› bir gün
gecikmeyle de olsa kutluyorum ve diliyorum ki, bu ülkenin insanlar›,
bu ülkenin gençleri bundan sonra gelecek y›llarda 19 May›slar›, daha
gelece¤e yönelik güçlü bir güven duygusuyla kutlamak imkân›na
kavuﬂurlar.
‹kinci olarak; yaﬂam›n› laik cumhuriyetin korunmas›na ve bu yolda çok
çok önemli iki temel sorun alan›nda; e¤itim ve sa¤l›k alanlar›nda
hizmete adam›ﬂ ve dün topra¤a verilmiﬂ olan Prof. Türkan Saylan
Han›mefendiye de izninizle rahmet diliyorum ve tüm milletimize böyle
bir de¤eri kaybetti¤i için baﬂsa¤l›¤› diliyorum.
Son olarak da; de¤erli Rektörünüz Say›n Haberal’› k›sa zamanda
sa¤l›¤›na ve özgürlü¤üne kavuﬂmas› dile¤iyle buradan sayg›yla
selaml›yorum.
Evet, bugün sizlere genelde tüm ülkelerin, özellikle de Türkiye’nin ulusal güvenli¤ini etkileyen iç ve d›ﬂ sorunlar hakk›ndaki düﬂüncelerimi
anlatmaya çal›ﬂaca¤›m. Hemen ifade etmeliyim ki ulusal güvenlik
konusunda sizlere akademik bir bildiri sunmak niyetim yok. Dolay›s›yla, benden dinleyecekleriniz konuyla ilgili kiﬂisel de¤erlendirmelerimdir. Türkiye’nin gündeminde çok önemli sosyal, politik ve
ekonomik sorunlar varken ve gençler için söylüyorum; ‘Bizler, ö¤retim
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y›l›n›n son haftalar›nda derslerin böylesine a¤›r yükü alt›ndayken bu
konuda konuﬂman›n zaman› m›yd›?’ diye bir soru gelebilir, bunu
sorabilirsiniz.
Sevgili gençler, unutmamam›z gerekiyor ki ülkemizin yaﬂamakta
oldu¤u tüm sorunlar, bir ﬂekilde ulusal güvenli¤imizle yak›ndan ilgilidir ve sizlerin tabii ki dersleriniz bu dönem için her ﬂeyden önemli,
ama bunun yan›nda ülkemizin gelece¤iyle ilgili geliﬂmeleri, olup
bitenleri de çok yak›ndan ak›lla, bilgiyle izledi¤inizden hiç kuﬂkum
yok. Biliyoruz ki güvenlik bireyden devlet örgütlenmesine kadar her
düzeyde temel gereksinimdir, zira güvenli¤in olmad›¤› yerde ulusal
yaﬂam›n di¤er boyutlar›nda geliﬂmeden, ça¤daﬂlaﬂmadan, demokratik
geliﬂimden, insan haklar›ndan, k›sacas› korumaya çal›ﬂt›¤›m›z evrensel
ve ulusal de¤erlerden de söz etmemiz mümkün de¤ildir. ‹zninizle
söyleﬂimize “Ulusal Güvenlik” kavram›n›n tan›m›n› yaparak devam
etmek istiyorum.
Ulusal güvenli¤in resmi olarak tan›m›; Milli Güvenlik Kurulu ve Milli
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i Kanunu dedi¤imiz yasada
yap›lm›ﬂ. Bu tan›ma göre ulusal güvenlik, devletin anayasal düzeninin,
milli varl›¤›n›n, bütünlü¤ünün milletleraras› alanda siyasi, sosyal,
kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerinin, yani ç›karlar›n›n ve
ahdi, yani antlaﬂmalardan do¤an hukukunun her türlü iç ve d›ﬂ
tehditlere karﬂ› korunmas› ve kollanmas›n› ifade eder. Di¤er bir
ifadeyle ulusal güvenli¤i, bir ulusun bireylerinin yaﬂam güvenli¤inin,
bireysel özgürlüklerinin, ulusal de¤erlerinin her türlü d›ﬂ ve iç tehdit ve
tehlikelere karﬂ› korunmas›n› amaçlayan faaliyetler bütünüdür diye de
tan›mlamam›z mümkündür.
Tan›mlardan baﬂlam›ﬂken izninizle tehdit ve tehlike kavramlar›n› da
hemen aç›kl›¤a kavuﬂtural›m. Burada tehdit dedi¤imizde, genel olarak
insan yaﬂam› baﬂta olmak üzere bireysel ve toplumsal, yani ulusal
de¤erlere zarar verebilecek eylem ya da eylemlerin uygulanabilme
olas›l›¤›n›n varl›¤›ndan söz ediyoruz. Tehlike dedi¤imizde ise, bu
eylemlerin gerçekleﬂmesinin kaç›n›lmaz ölçüde yak›n oldu¤u durumu
tan›ml›yoruz demektir.
Bir örnekle izin verirseniz bunu anlatmaya çal›ﬂ›y›m, biraz daha
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aç›klamaya çal›ﬂay›m. Bir komﬂu ülkenin elinde bulunan kitle imha
silahlar›, bar›ﬂ koﬂullar›nda bizim için bir tehdit unsurudur, ancak
gerginlik döneminde bu art›k bir tehlike haline gelmiﬂtir.
Bir ülkenin ulusal güvenli¤ine yönelik tehdit ve tehlikeler, d›ﬂ ve iç
kaynakl› olarak iki baﬂl›k alt›nda incelenebilir, ancak hemen belirtelim
ki yaﬂad›¤›m›z süreçte bu tehdit ve tehlikeler birbiriyle çok yak›ndan
iliﬂki içerisindedir, iç içe geçmiﬂ durumdad›r.
Bugünkü d›ﬂ tehdit ortam›n› do¤ru de¤erlendirebilmeniz içinse, biraz
geriye gidip yak›n tarihe bakmam›zda yarar oldu¤u inanc›nday›m.
Hepiniz an›msayacaks›n›z ya da gençler derslerinde bunlar› okuyup
ö¤reniyorlar; ‹kinci Dünya Savaﬂ› sonras› ideolojik kutuplaﬂmaya ba¤l›
olarak askeri bloklar ortaya ç›kt›, yani NATO ve Varﬂova Pakt›
dedi¤imiz askeri bloklar. Bu dönemde taraflar için tehdit karﬂ› blo¤un
nükleer ve kimyasal silahlar› baﬂta olmak üzere geliﬂmiﬂ teknoloji
ürünü sistemlerle donat›lm›ﬂ askeri güçleriydi. K›sacas›; ulusal güvenlik
kavram›, askeri güç merkezli bir kavram olarak alg›lanmaktayd›. Oysa
dünyam›z 21. Yüzy›la, yine hepinizin bildi¤i, siyasi alandaki çok
önemli de¤iﬂikliklerle girdi. ‹kinci Dünya Savaﬂ› sonras›ndaki yar›m
yüzy›lda kitle imha silahlar› ve askeri yap›lanmalardaki denge karﬂ›l›kl›
olarak cayd›r›c› bir rol oynam›ﬂ ve dünyam›z›n uzun süre büyük bir
savaﬂ görmeden 20. Yüzy›l› tamamlamas›nda önemli etkenlerden biri
olmuﬂtur. Büyük savaﬂ görmedi derken 20. Yüzy›l›n savaﬂs›z, daha
do¤rusu 20. Yüzy›l›n ikinci yar›s›n›n savaﬂs›z geçmiﬂ bir yüzy›l
oldu¤unu düﬂünmek tabii ki mümkün de¤il. Çünkü bloklar aras›nda
büyük bir nükleer çat›ﬂma olmamakla beraber bunun d›ﬂ›nda kalan
di¤er geliﬂmekte ve az geliﬂmiﬂ olan ülkelerde gerek iç çat›ﬂmalar
gerekse bölgesel çat›ﬂmalar her tarafta hemen hemen devam etti.
Daha önceki yüzy›llarda tar›m ve sanayi devrimlerini yaﬂayan
dünyam›z 20. Yüzy›l›n sonlar›nda iletiﬂim ve biliﬂim dedi¤imiz sürece
girdi. Bu süreçte önemli at›l›mlar yapan iletiﬂim teknolojileri, dünyan›n
herhangi bir köﬂesinde meydana gelen bir olay› hemen hemen an›nda
evlerimizdeki televizyonlar›n ekranlar›na ve hatta cep telefonlar›m›z›n
ekranlar›na taﬂ›d›. Bilgi aktar›m›n›n h›z ve kapsam bak›m›ndan ﬂaﬂ›rt›c›
düzeye ulaﬂt›¤› bu durum, kültürler aras› etkileﬂimi daha da geniﬂletti.
Küreselleﬂme denilen bu ekonomik ve kültürel entegrasyon sürecinin
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belirgin hale gelerek öne ç›kt›¤› günümüzde art›k dünyan›n herhangi
bir yerindeki geliﬂmeler di¤er uçtakileri de ilgilendirmekte, onlar›n da
ekonomik, politik ve güvenlik ç›karlar›n› etkileyebilmektedir.
Bugün uluslararas› iliﬂkiler temelde ekonomik eksenli olmak üzere
politik, sosyal, kültürel, k›sacas› yaﬂam›n tüm alanlar›n› kapsayacak bir
çeﬂitlilik kazanm›ﬂ bulunuyor. ‹liﬂkilerin ve ç›karlar›n böylesine bir
kar›ﬂ›m ve etkileﬂim içine girdi¤i bu süreçten, ulusal güvenlik anlay›ﬂ›
ve tehdit alg›lamalar› da elbette nasibini alacakt›. So¤uk Savaﬂ’›n sona
ermesi tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’nin de ulusal güvenlik
anlay›ﬂ›nda ve tehdit alg›lamalar›nda köklü de¤iﬂmelere neden oldu.
Örne¤in, Türk Silahl› Kuvvetleri, 1990’l› y›llar›n baﬂlar›nda yapt›klar›
de¤erlendirmelerde geleneksel d›ﬂ tehdit kavram›n›n de¤iﬂti¤ini ifade
etmekteydi. Komutanlara göre So¤uk Savaﬂ döneminde ezberlenmiﬂ
olan›n yerine art›k d›ﬂ kaynakl› ﬂu yeni tehdit ve tehlikeler öne ç›km›ﬂt›:
Bölgesel ve etnik çat›ﬂmalar, kitle imha silahlar› ve uzun
menzilli füzelerin kontrolsüz yayg›nlaﬂmas› ve daha da ileri
boyutta endiﬂe kayna¤› olan bunlar›n terör örgütlerinin eline
geçmesi olas›l›¤›. Köktendinci ak›mlar, uyuﬂturucu ve silah
kaçakç›l›¤› gibi örgütlü suçlar, açl›k ve iﬂsizli¤in zorlad›¤› yasad›ﬂ›
göçler ve nihayet uluslararas› terör di¤er tehdit alg›lama alanlar›. Biz bu
say›lanlara bilgi savaﬂlar› kapsam›nda ifade edilen “siber” tehdidi ve
çevre sorunlar›n›n, di¤er bir ifadeyle do¤al kaynaklar›n yok edilmesi,
kirlenme ve çölleﬂme gibi geliﬂmelerin yaratt›¤› küresel tehditleri de
ilave etmeliyiz diye düﬂünüyorum.
Bu do¤rudan tehdit unsurlar›n›n yan›nda küresel ve özellikle bölgesel
düzeydeki uluslararas› durumun yaratt›¤› güvensizlik ve belirsizlikler
de baﬂl› baﬂ›na tehdit unsurlar› içermektedir. Bugün ülkelerin iç ve d›ﬂ
kaynakl› iliﬂki ve sorunlar›n›n iç içe girmiﬂ, birbirine ba¤›ml› ve birbirini
etkileyen hali, sayd›¤›m›z yeni tehdit türleriyle mücadeleyi daha da
zorlaﬂt›rm›ﬂ, böylece ulusal güvenlik sorunlar›n› oldukça karmaﬂ›k bir
sorun haline getirmiﬂtir. Bu durum özellikle geliﬂmekte olan ve az
geliﬂmiﬂ ülkeler için daha da karmaﬂ›k bir meseledir. Zira bu ülkelerde,
ekonomik ve teknolojik gerili¤in ve nihayet geliﬂmiﬂ zenginlere siyasal
aç›dan çeﬂitli ölçülerde ba¤›ml› olman›n getirdi¤i k›s›tlamalar ve
rahats›zl›klar vard›r. Asl›nda söz konusu ba¤›ml›l›k, belirtilen ülkeler
için baﬂl› baﬂ›na bir tehdit alan› olarak nitelenebilecek bir olgudur.
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Neden böyledir? Çünkü, bu ﬂekilde ba¤›ml›l›k içinde olan az geliﬂmiﬂ
ya da geliﬂmekte olan ülkelerin, kendi ulusal ç›karlar›na, ulusal
güvenlik ihtiyaçlar›na yönelik olarak gerekli olan tüm tedbirleri
gereken zamanda alabilmek ﬂanslar› çok azd›r. Bunu yapmalar›,
ba¤›ml› olduklar› hâkim güçler taraf›ndan uygulanan siyasi, ekonomik
ya da baﬂka alanlardaki bask›larla engellenebilmektedir. Hatta ço¤u
hallerde bu ülkeler, gerçekte kendi ç›karlar›na uygun olmayan yönde
kararlar almaya, hareket etmeye zorlanabilmektedirler.
Ulusal güvenli¤imizi etkileyen baﬂl›ca d›ﬂ unsurlarla ilgili önemli
gördü¤üm di¤er baz› saptamalar› da izin verirseniz burada sizlerle
paylaﬂmak istiyorum. Türkiye’nin iﬂgal etti¤i co¤rafya dünyan›n baﬂl›ca
kriz merkezleri olarak say›lan Balkanlar, Kafkaslar ve Ortado¤u’nun
tam orta yerinde bulunuyor. Bu bölgeler ayn› zamanda hâkim güçlerin
egemenliklerini yayma politikalar›n›n hedefi konumundaki co¤rafi
alanlard›r. Balkanlar’da yak›n geçmiﬂte yaﬂan›lan ve etnik çat›ﬂmalar›n
neden oldu¤u düﬂmanl›klar›n k›sa zamanda silinece¤ini beklemek hata
olacakt›r. Ayn› ﬂekilde Türkiye için, Kafkaslardaki geliﬂmeler,
Gürcistan’daki sorunlar, Azeri-Ermeni anlaﬂmazl›¤› da ileriye yönelik
güvensizlik unsurlar›d›r. Amerika Birleﬂik Devletleri’nin 2003 y›l›nda
Saddam’›n kitle imha silahlar›n› ve teröre destek vermesini gerekçe
göstererek Irak’› iﬂgal etmesi, kuﬂkusuz bölgedeki dengeleri ve iliﬂkileri
önemli ölçüde de¤iﬂtirmiﬂtir. Ortaya ç›kan yeni koﬂullar›n birçok
yönüyle Türkiye’nin ulusal güvenli¤i için yeni tehditler yaratt›¤›n› ya da
mevcut olan tehditleri tehlike boyutuna taﬂ›d›¤›n› söylemek de yanl›ﬂ
olmayacakt›r. Bunun yan›nda Rusya’n›n Hazar Havzas›’n› kontrol
arzusu ve bu bölgede Amerika Birleﬂik Devletleri’nin etkisinin
s›n›rland›r›lmas›n› amaçlayan politikalar› da, Türkiye’nin ulusal
güvenli¤ini etkileyen çevresel koﬂullar içinde say›lmas› gereken önemli
bir baﬂka husustur.
‹ran’›n, Nükleer Enerji Program›n›n yaratt›¤› gerginli¤in bölgede bir
çat›ﬂmaya yol açma olas›l›¤› az da olsa varl›¤›n› sürdürmektedir. Böyle
bir çat›ﬂman›n ülkemizin ulusal güvenli¤i bak›m›ndan olumlu sonuçlar
vermesini beklemek de oldukça zordur. Öte yandan kendilerini tehdit
eden terör odaklar›na karﬂ› savaﬂta, Türkiye’yi yanlar›nda görmek
isteyen Amerika Birleﬂik Devletleri ve Avrupa Birli¤i ülkelerinin,
Türkiye’nin bölücü terörle mücadelesine gereken deste¤i vermekten
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kaç›nmalar›, özellikle Avrupa Birli¤i ülkelerinin bölücü terör örgütüne
sa¤lad›¤› siyasi ve ekonomik destek de, tabii ki ulusal güvenli¤imiz
aç›s›ndan ciddi bir sorun olagelmiﬂtir.
D›ﬂ koﬂullar kapsam›nda sayabilece¤imiz ve ulusal güvenli¤imizi
etkileyebilecek di¤er önemli konular kapsam›nda Türkiye’nin NATO
üyeli¤inin devam eden yarar ve yükümlülükleri, Türkiye-Amerika
Birleﬂik Devletleri ve Türkiye-Avrupa Birli¤i iliﬂkilerindeki iniﬂli, ç›k›ﬂl›
süreç de vard›r denilebilir. Türkiye’nin komﬂular›yla mevcut sorunlar›
da bugün için gündemin ön s›ralar›nda ve kriz niteli¤inde olmamakla
beraber ulusal güvenli¤i etkileyen birer endiﬂe unsuru olmak nitelikleri
tabii ki devam etmektedir; Ege sorunlar›, K›br›s gibi.
ﬁimdi de ulusal güvenli¤imizi etkileyen iç koﬂullar›m›za bakal›m
istiyorum. Dünyan›n en hassas co¤rafya parças›nda yer ald›¤›n› daha
önce ifade etti¤imiz Türkiye, bu konumunun gere¤i olarak büyük
güçlerin dünya politikalar›nda daima önemli bir madde baﬂ›
olagelmiﬂtir. Bunun ço¤u zaman ulusal ç›karlar›m›za uygun sonuçlar
verdi¤ini söylememiz de maalesef mümkün de¤ildir. Zira Türkiye’nin
bölgede kendi ç›karlar›na zarar verebilecek bir güç haline gelmesini
istemeyen bu ço¤unlukla sömürgeci devletler, sürekli olarak ülkemizin
iç sorunlar›n› kaﬂ›m›ﬂ, olmayan sorunlar› var etmiﬂ, iyileﬂmeye yüz
tutan yaralar› yeniden kanatmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bugün de egemen
güçlerin Türkiye’ye bak›ﬂlar›nda temelde bir de¤iﬂiklik oldu¤unu
söylemek maalesef mümkün de¤ildir. Gerek hâkim güçlerin bu
politikalar› ve gerekse karmaﬂ›k uluslararas› iliﬂkilerin hâkim oldu¤u
genel küresel koﬂullar nedeniyle daha önce de ifade etti¤im gibi,
ülkemizin iç koﬂullar› çevresel ve küresel koﬂullardan soyutlanmadan
ayn› resmin içerisinde, ayn› resmin parças› olarak görülmeli ve
düﬂünülmelidir. Ulusal sorunlar›n uzun süre çözümsüz kalmas›, bu
sorunlar›n toplum yaﬂam›na olan olumsuz etkilerinin derinleﬂmesine
ve çözümlerinin giderek daha da zorlaﬂmas›na neden olur. Sonuçta da,
bu sorunlar ülkenin ulusal güvenli¤i için temel tehditler haline
dönüﬂür. Nedir bu temel ulusal sorunlar? Bu sayaca¤›m sorunlar›n
sadece Türkiye için de¤il, belki dünyadaki birçok ülke için, öncelikleri
de¤iﬂebilmek kayd›yla var olduklar›n› söyleyebiliriz.
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Ulusal gücü ve sonuçta do¤al olarak ulusal güvenli¤i olumsuz
etkileyen baﬂl›ca bünyesel sorunlar ﬂöyle listelenebilir diye
de¤erlendiriyorum: En baﬂta e¤itim sorunu, yani cehalet sorunu
vard›r. Di¤er tüm sorunlar›n anas› niteli¤indedir. ‹kincisi, kötü
yönetim sorunu, yetersiz liderlik sorunudur. Üçüncüsü, dini,
mezhepsel ve köksel, yani etnik ayr›l›klar› k›ﬂk›rt›c› politikalar
ve bunlara dayal› terör faaliyetleridir. Bir di¤er baﬂl›k ise adalet
sistemi ve bu sistemdeki sorunlard›r. Bir di¤eri, sosyoekonomik
sorunlar ki bunun içerisinde iﬂsizlik, fakirlik, refah düzeyi, refah›n
paylaﬂ›m›ndaki adaletsizlik, sa¤l›k ve sosyal destek sistemlerindeki
sorunlar ve yönetimlerin kar›ﬂt›¤› yolsuzluklar say›labilir. Güvenlik
birimleri ile ilgili yap›sal, donat›m, moral ve motivasyon sorunlar›n›n
da yine ulusal güvenli¤i ciddi biçimde etkileyen bir unsur olarak
zikredilmesi gerekir. Ve nihayet psikolojik alandaki sorunlar, yani
toplumda özgüven, ulusal bilinç ve birlik duygular›n› güçlendirici,
motive edici psikolojik destek çal›ﬂmalar›n›n yoklu¤u ya da yetersizli¤i
de önemli bir ulusal güvenlik sorunu olarak zikredilmelidir.
Ben ﬂimdi bunlar›n her birinin detay›na girmek yerine bütün bu
s›k›nt›lar›n temelindeki iki ana sorundan, izin verirseniz biraz daha
detay›yla söz etmek istiyorum. Bana göre bunlar cehalet ve kötü
yönetim ikilisidir. Bunlar yumurta tavuk örne¤i, biri di¤erinin hem
nedeni, hem de sonucudur. Ulusal varl›k ve de¤erleri tehdit eden temel
tehlikeyi, ben bu birbirinden üreyen ve birbirinin yaﬂamas›n› sa¤layan
ikilide buluyorum.
Önce e¤itim konusundan baﬂlay›p sorunlarla ilgili baz› temel
gerçeklere yak›ndan bakal›m. E¤itim konusunda umar›m ﬂu hususlarda
hepiniz bana kat›lacaks›n›z: Üzerinde en fazla konuﬂulmas› gereken
alan e¤itim alan›d›r, çünkü her belan›n, her sorunun temelinde cehalet
vard›r. Hangi zararl› taﬂ› kald›r›rsan›z alt›ndan cehaletin s›r›tt›¤›n›
görürsünüz. Bu saptamalardan sonra herhalde diyebiliriz ki temel
tehdit cehalet, temel tedbir, temel önlem, çare ise e¤itimdir; her yaﬂta,
her yerde, her f›rsatta e¤itim. E¤itim sadece okullarda verilenle s›n›rl›
olmayan, ana kuca¤›ndan mezara kadar devam eden bir ö¤renme,
ö¤retme ve uygulama sürecidir. Bir toplumu ulusal hedeflerine
ulaﬂmaktan geri b›rakmak, ulusal birlik bilincini tahrip ederek
planlad›klar› kal›plara sokmak isteyenler öncelikle e¤itim kurumlar›na
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ve ulusal medyaya el atar, bunlar› ulusal olmaktan ç›karmaya çal›ﬂ›rlar.
Zira toplumun e¤itilmesinde en etkin olmas› gereken iki kurum
bunlard›r. Büyük Atatürk bunu çok iyi görebildi¤i içindir ki, e¤itimin
önemini vurgulamakla kalmam›ﬂ, bu konuda eskimeyecek temel
ilkeleri de ortaya koymuﬂ, o günlerin yokluklar› içinde halk›n
e¤itilmesi için en uygun sistemleri kurdurarak uygulanmas›n›
baﬂlatm›ﬂt›r.
“Cehaletin bir topluma maliyeti nedir?” sorusunun cevab›n› hep
birlikte vermeye çal›ﬂal›m. Bilgisizlik ya da yanl›ﬂ bilgilendirme
nedeniyle toplumun önemli bir kesimi ço¤u zaman kendisine iyi
yöneticiler seçme becerisini gösteremez. Ulusal tarihindeki derslerin ve
hakl› övünç kaynaklar›n›n ay›rd›nda de¤ildir. Gerçek ulusal ç›karlar›n
nerede oldu¤unu göremez. Her türlü ihanetin yeﬂermesi için en uygun
ortam›n cehalet tarlas› oldu¤unu fark edemez. Ulusal birli¤ine yönelik
etnik veya dinsel bölücülük çabalar›na ve bu yöndeki psikolojik
harekât uygulamalar›na karﬂ› duyarl› ve dirençli davranamaz. Kendi
yaﬂam› dâhil kiﬂisel ç›karlar›n›n ancak ulusal varl›¤›n devam› ve ulusal
ç›karlar›n korunmas› halinde söz konusu olabilece¤ini fark edemez.
Bölücü hainlerin ve inanç tüccarlar›n›n tuzaklar›na kolayca düﬂer. Kötü
yönetimlerin yanl›ﬂ ya da kas›tl› uygulamalar›n›n neden oldu¤u
tehlikeyi fark etse bile, etkili bir toplumsal tepki sergileyemez. Bütün
bunlar ihanet tezgâhç›lar›n›n daha da ileri ad›mlar atmaya
cesaretlenmelerini sa¤lar, benzeri hedefleri olan di¤erlerini de
özendirir. Ve nihayet uygun e¤itim sistemiyle dinini do¤ru
ö¤retmedi¤iniz bir toplum ile irtica’ya karﬂ› savaﬂamazs›n›z ve inanç
farkl›l›klar›na dayal› düﬂmanl›klar› ortadan kald›ramazs›n›z.
Yönetim konusuna bakal›m; kötü yönetim ve yetersiz liderlere
sahipseniz bakal›m neler olur? Yeterli olmayan yönetimler, toplumu
ulusal güvenli¤in temel gücünü oluﬂturacak ﬂekilde e¤itemez,
yönlendiremez. ‹yi yönetilmeyen cahil bir toplumun cehaleti yenerek
gereken toplumsal ve ulusal bilince ve duyarl›l›¤a sahip olmas› tabii ki
mümkün de¤ildir. Kötü yönetimler ulusal ba¤›ms›zl›k konusunda
gereken duyarl›l›¤› gösteremez, ülkeyi egemen güçlere ba¤›ml›l›ktan
kurtarman›n çarelerini geliﬂtiremezler; sevgili gençler, bu maddenin
çok önemli oldu¤unu düﬂünüyorum.
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Yetersiz yönetim kadrolar› ve yeteneksiz liderlerin beceriksiz
uygulamalar› sonucu kemikleﬂen sorunlar›n neden olaca¤› ulusal
kaynak ve zaman kay›plar› genel anlamda ulusal gücü zay›flat›r. Bu
durum, devletin tehlikelerle baﬂa ç›kabilmek yetene¤ini de azalt›r.
Yetersiz yönetimler tehdit ve tehlikeleri do¤ru ve zaman›nda
alg›lamak, uygun önlemler düﬂünerek zaman›nda uygulamak için
yeterli öngörüye sahip olamad›klar›ndan ulusal güvenli¤i gereken
ﬂekilde sa¤layamazlar. Yeteneksiz liderler kendi ideolojik saplant›lar›ndan kurtularak toplumu bütünüyle kucaklamak, toplumdaki ay›r›c›
unsurlar› etkisiz hale getirip ulusal de¤erler etraf›nda toplamak
becerisini gösteremezler. Yetersiz yönetimler siyasetin ve siyaset eliyle
zararl› bir ideolojinin e¤itim sistemine hâkim olmak çabas›n›
engelleyemez ya da engellemezler. E¤itimde birlik ilkesini tahrip eden
bu çabalar, ülke gelece¤i ve sonuçta ulusal güvenli¤i için önemli
tehlike teﬂkil eder. Kötü yönetimler tehlikeli sonuçlar›na ald›rmadan
yarg›y› siyasallaﬂt›rmaya çal›ﬂ›r, bu durum geri dönüﬂü çok zor
s›k›nt›lar ve ulusal güvenlik zafiyetleri yarat›r. Dinin ve onunla ilgili
kutsallar›n kötü yönetimlerce siyasi ve maddi ç›karlar sa¤lamak için
kullan›lmas› bu çok önemli birleﬂtirici gücü bir bölünme nedeni haline
getirir. Yetersiz yönetimler irtica ve benzeri sap›k ideolojilerin güvenlik
güçlerinin içinde yap›lanmaya çal›ﬂmalar›n› da önleyemez. Bu
durumda ulusal güvenlik üzerinde ürkütücü ölçüde büyük zararlar
meydana gelir.
Özet olarak diyebiliriz ki sevgili gençler, yönetimler ﬂu dört kurumun
siyasallaﬂmas›ndan özenle kaç›nmal›d›rlar: Birincisi e¤itim kurumu,
ikincisi yarg›, üçüncüsü din ve dördüncüsü güvenlik güçleri alan›d›r.
Görüldü¤ü gibi bir ülkenin ulusal güvenli¤i as›l olarak e¤itim ve kötü
yönetim baﬂta olmak üzere az önce ifade edilen ulusal sorunlarla
do¤rudan iliﬂkilidir.
‹ç ve d›ﬂ sorunlar›n oluﬂturdu¤u bu arka plan resmini ak›lda tutarak,
yaﬂad›¤›m›z bu süreçte ülkemizin ulusal güvenli¤ine yönelik
gündemdeki öncelikli tehdit ve tehlikelerin neler oldu¤una bir kere
daha topluca bakal›m istiyorum. Bu çerçevede en baﬂta say›lmas›
gereken husus, ekonomik ve teknolojik ba¤›ml›l›¤›n getirdi¤i siyasi
ba¤›ml›l›k nedeniyle kamuoyunda oluﬂan ve yönetimlerce her
durumda ulusal ç›karlar›m›za uygun kararlar al›nabilmesinin mümkün
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olamayaca¤› alg›lamas›na dayal› endiﬂedir. Öte yandan, etnik bölücü
faaliyetler ve bunlara dayal› bölücü terör, ulusal birli¤imizi ve toprak
bütünlü¤ümüzü aç›kça tehdit etmeyi sürdürmektedir. Laiklik baﬂta
olmak üzere cumhuriyetin temel niteliklerini suland›rmak ve yok
etmek hevesine ba¤l› çabalar cumhuriyetin ça¤daﬂlaﬂma yolundaki
kazan›mlar›n› da ortadan kald›racak bir tehdittir. Bu de¤erlerin
zay›flat›lmas› veya yok edilmesi, ﬂeriat özlemlerini ve köktendinci
terörü de cesaretlendirebilir. Refah paylaﬂ›m›ndaki adaletsizlik, fakirlik,
iﬂsizlik gibi ekonomik sorunlar ulusal birlik duygusunu ve iç huzuru
zedeleyen en önemli faktörlerdendir. Gerçekte cehalet ve sosyoekonomik sorunlar›n sebep oldu¤u ve yetersiz yasal düzenlemelerin
özendirdi¤i, toplumun huzur ve güvenli¤ini olumsuz etkileyen suç
örgütlerinin faaliyetleri de, ulusal güvenli¤imizi tehdit eden güncel
olgulardan biri olarak görülmektedir.
Ulusal bilinç ile çok yak›ndan ilgili gördü¤üm bir konuyu da burada
zikretmek istiyorum. Bu da ulusal dilin korunmas› konusunda gerek
ulusça gerekse yönetimler aç›s›ndan mevcut olan duyars›zl›¤›m›zd›r.
Ben bu aymazl›¤› ve bu duyars›zl›¤›, ulusal birli¤imize ve sonuç olarak
ulusal güvenli¤imize yönelik çok ciddi bir tehlike olarak de¤erlendiriyorum. Zira öz dilini koruyamayan bir toplumun ulusal birli¤i baﬂta
olmak üzere ortak de¤erlerini koruyabilme ﬂans›n›n da pek fazla
olmad›¤› inanc›nday›m. Ülkemizde h›zla yayg›nlaﬂan bilgisayar
sistemlerinin, güvenlik baﬂta olmak üzere teknoloji üretiminde
kullan›lmas›nda mevcut zafiyetlerimizin de, yine ulusal güvenlik
aç›s›ndan önemli güncel bir s›k›nt› oldu¤u kan›s›nday›m. Nihayet tüm
dünyan›n ortak oldu¤u küresel ›s›nma ve do¤al kaynaklarla çevrenin
bilinçsizce tahribinin, ülkemizde cehaletin de katk›s›yla kazanm›ﬂ
oldu¤u boyutlar›n yaratt›¤› tehlikeye de bir kere daha dikkatinizi
çekmek istiyorum.
Hemen ifade etmeliyim ki, say›lan bu iç tehdit unsurlar›ndan etnik ve
dinsel ba¤nazl›klara dayal› bölücü faaliyetler en önemli toplumsal
k›r›lganl›k noktalar› olmalar› nedeniyle de ciddi ulusal güvenlik
sorunlar›d›rlar ve elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ulusal
güvenlik meseleleri içerisinde öncelikli sorun olma niteliklerini
korumaktad›rlar. Bu arada unutmamak gerekir ki din ve inanç konusu,
yeterli e¤itime dayal› ve iyi niyetle kullan›lmas› halinde ulusal birli¤in
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güçlü olarak oluﬂturulup korunmas›nda önemli bir rol oynar. Öte
yandan laiklik ilkesini ve ça¤daﬂlaﬂmay› yanl›ﬂ de¤erlendirip samimi
inanç sahibi dindar insanlar›m›z› kendi hatalar› olmayan dinsel
cehaletlerine ba¤l› baz› davran›ﬂlar› nedeniyle d›ﬂlamak, aﬂa¤›lamak da
bölücü etkiler yaratabilecek çok ciddi yanl›ﬂlardand›r diye
de¤erlendiriyorum.
De¤erli konuklar, sevgili gençler; ulusal güvenli¤in temel dayana¤›
ulusal güçtür. Ulusal güç kavram›n›n içerisinde birçoklar›n›n yanl›ﬂ
anlad›¤› ve tan›mlad›¤› gibi sadece askeri güç de¤il, ayn› zamanda o
ülkenin ekonomik, sosyokültürel, politik, teknolojik ve psikolojik güç
unsurlar› da vard›r ve bütün bunlara ilaveten o ülkenin bulundu¤u
co¤rafyan›n sa¤lad›¤› olanaklar, yani jeopolitik güç dedi¤imiz unsur
da, ulusal gücün bir parças›d›r. Ancak alt›n› çizerek ifade ediyorum ki,
bunlar›n içinde en önemli olan unsurlar; psikolojik gücü oluﬂturan
ulusal bilinç, ulusal özgüven ve ulusal birlik duygusudur. Dikkat edilirse, iç ve d›ﬂ ihanet odaklar›n›n öncelikli sald›r› hedefleri her zaman bu
alanlar olmuﬂtur. Özellikle de cahil toplum kesimlerinde bu sald›r›lar›n
çok etkili oldu¤unu yaﬂad›klar›m›zdan görüyor ve biliyoruz.
Bir ulusal gücün ulusal güvenli¤i endiﬂeye yer b›rakmayacak biçimde
sa¤layabilmesi için, say›lan bütün alanlarda yeterlili¤e sahip olmas›,
özellikle de az evvel vurgulad›¤›m gibi, ulusal bilinç, birlik duygusu ve
ulusal özgüven konular›nda çok üst düzeylerde olmas› gerekir. Bunun
da önkoﬂulu e¤itilmiﬂ, bilinçli ve iyi yönetilen bir toplumun var
olmas›d›r.
Öte yandan önemle hat›rlatmak istiyorum ki, ulusal güvenlik sadece
bugün mevcut olan tehditlere karﬂ› al›nan önlemleri de¤il, gelecekte
ortaya ç›kmas› olas› tehditlere karﬂ› al›nabilecek önlemlerin de
düﬂünülüp planlanmas›n›, bu alanda gerekli haz›rl›klar›n yap›lmas›n›
kapsar. Bu gereklilik, yönetimdeki lider kadrolar›n ulusal tarih ve
dünya tarihi konusunda çok iyi bilgiye ve gelecekle ilgili derin öngörü
yetene¤ine sahip olmas›n› zorunlu k›lar.
Yasal olarak ulusal güvenli¤in gerektirdi¤i her türlü tedbiri
öngörmenin, planlama ve uygulaman›n ulusal gücün unsurlar›n› yeterli
düzeyde bulundurman›n siyasi sorumlulu¤u hükümetlere aittir.
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Uluslararas› iliﬂkilerde ulusal güvenli¤i pekiﬂtirici politika ve
uygulamalarla siyasi ortam› güvenli hale getirmek, komﬂularla olan
sorunlara ulusal ç›karlar›m›za uygun siyasi çözümler üretmek ve
bunlar›, ülke güvenli¤ini tehdit etme konumundan, bar›ﬂç› yöntemlerle, fakat ulusal ç›karlar› gözeterek ç›karman›n ak›lc› ve gerçekçi
yollar›n› aramak, siyasi yönetimler için di¤er önemli bir görevdir.
Askeri çözümün zorunlu olabilece¤i de¤erlendirilen durumlarla ilgili
olarak askeri harekât için uygun siyasi koﬂullar› oluﬂturmak da ayn›
sorumluluk kapsam›ndad›r.
Ulusal güvenlik konusunda as›l sorumlu siyasi yönetimler olmakla
beraber “tek sorumlu hükümetler ve onlar›n güvenlik güçleridir” deyip
nokta koymam›z da do¤ru de¤ildir. Hükümetlerin ve devlet
kurumlar›n›n yan›nda sivil kuruluﬂlar›n ve vatandaﬂlar olarak her birimizin bu konuda görev ve sorumluluklar› oldu¤unu hat›rlatmam›zda
yarar vard›r san›yorum. Burada resmi kurumlar›n yan›nda özellikle
ayd›nlar›n, medyan›n, sivil toplum kuruluﬂlar›n›n ve üniversitelerin,
özellikle cehaletle mücadele alan›nda yaﬂamsal rollerini de
vurgulamak zorunday›z.
Sözünü etti¤im konularda bugüne kadar yeterli ve etkili politikalar
üretilememiﬂ oldu¤unu, bu nedenle tüm bu tehdit konular›nda endiﬂe
verici noktalara geldi¤imizi düﬂünebiliriz, ancak durum ne kadar
endiﬂe verici olursa olsun, umutsuzlu¤a kap›lmak hakk›m›z›n
oldu¤unu düﬂünemeyiz, bunu bu ﬂekilde bilmeliyiz. Kabul etmeliyiz
ki, e¤er bugünkü koﬂullardan umutsuzlu¤a kap›l›rsak, o zaman 19
May›s 1919’daki, O Samsun’a ayak basan Büyük Önder’in kendisi ve
yan›ndaki, o di¤er ç›lg›n Türklerin an›lar›na çok büyük sayg›s›zl›k
etmiﬂ oluruz. Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda ayakkab›s› olmadan aya¤›nda bez
sar›l› olarak yollara düﬂüp o da¤larda bu ülkenin gelece¤i için,
ba¤›ms›zl›¤› için, özgürlü¤ü için can veren insanlar›n yaﬂad›klar› o
günlere, o anlara sayg›s›zl›k etmiﬂ oluruz. Kuca¤›ndaki çocu¤u
a¤larken ses ç›kar›p da düﬂmana yerlerini belli etmesin diye ba¤r›na
bast›r›p ölmesine neden olan, cephane taﬂ›yan koldaki genç anay›,
onun aziz ruhunu rahats›z etmiﬂ oluruz. Onun için bugün içinde
bulundu¤umuz koﬂullardan kesinlikle umutsuzlu¤a düﬂmek yok,
sevgili gençler.
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Evet, Türk Ulusunun etnik köken ya da dini inanç ayr›m› yapmadan bir
bütün olarak hangi koﬂullar›n içinden geçip ba¤›ms›z bir cumhuriyet
kurmak noktas›na gelebildi¤ini çok iyi anlamak ve yetiﬂen nesillere
öncelikli olmak üzere tüm vatandaﬂlar›m›za çok iyi anlatmak
zorunlulu¤u vard›r. Unutmamal› ki, iç ihanet odaklar› o zaman da oldu;
hem de o günlerin koﬂullar›nda daha da y›k›c› olanaklar›yla var
oldular. Evet, bugün bir Atatürk’ümüz yok, fakat O’nun bu ulus için
baﬂard›klar› önümüzde. O’nun geçerlili¤ini hep koruyan ilkeleri, yol
gösterici beyanlar› kitaplar›m›zda okunmay› ve ders al›nmay› bekliyor.
Öte yandan bu millet, Türkan Saylan gibi nice toplum önderleri
yetiﬂtirdi. Dolay›s›yla, ümitsizli¤e kap›lmadan hep bu olumlu ç›k›ﬂ
noktalar›na bakmak durumunday›z.
Sonuç olarak sevgili gençler, toplumu e¤itmenin, do¤rular› halk›m›za
anlatabilmenin bugün önümüzde duran en acil görev ve sorumluluk
oldu¤unu düﬂünüyorum, sab›r ve dikkatinizden dolay› hepinize
teﬂekkür ediyorum, sayg›lar sunuyorum.
Evet ﬂimdi, de¤erli hocalar›m›z ve sevgili gençler her konuda soru
sorabilirler; sorular için herhangi bir k›s›tlama yoktur; onu arz edeyim.
ÖZGENUR Ö⁄CÜ (Baﬂkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararas› ‹liﬂkiler Bölümü Ö¤rencisi)- Konuﬂman›z›n baﬂ›n›,
derste oldu¤um için yakalayamad›m, o yüzden sorumu e¤er cevaplad›ysan›z ﬂimdiden özür dileyerek laf›ma baﬂlamak istiyorum. Anlad›¤›m kadar›yla, yakalayabildi¤im kadar›yla baz› etnik sorunlar ve dinsel
sorunlar ve Türkiye üzerinde yap›lmaya çal›ﬂ›lan ayr›mlardan söz edildi
ve uluslararas› düzeyde insan haklar› ile adland›r›lan baz› haklar ve
özellikle Avrupa Birli¤i kapsam›nda yeni televizyon kanallar›n›n
aç›lmas›, din e¤itimiyle ilgili yeni uygulamalar yap›lmas› gibi
Türkiye’ye karﬂ› dayatmalar söz konusu. Peki, bu insan haklar›yla
ulusal güvenli¤i ayn› çat› alt›nda nas›l ba¤daﬂt›rabiliriz? Teﬂekkür
ederim.
ED‹P BAﬁER- Baﬂlang›çta, herhalde siz gelmeden önce, ﬂöyle bir ifade
kullanm›ﬂt›m: Bana göre güvenlik temel olan unsurdur. Çünkü
güvenli¤i alttan çekti¤iniz zaman art›k o ortamda, insanlar gerek ulusal
gerekse bireysel düzeyde kendisini güvende hissetmeyecek, yaﬂam
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hakk›n›n garanti edildi¤ine inanmayacakt›r. Kendisinin, ailesinin
yaﬂam›n›n veya ulusal varl›¤›n›n tehlikede oldu¤unu hisseden
insanlara hangi insan hakk›ndan söz edebilirsiniz ? Onun için dedim ki
güvenlik bireysel bazdan baﬂlay›p devlet örgütlenmesine kadar her
alanda temel unsurdur. Demokratik geliﬂimden, insan haklar›ndan,
ça¤daﬂlaﬂma yolunda ilerlemeden, hukuk devleti olmaktan, k›sacas›
tüm ulusal ve evrensel de¤erlerin varl›¤›ndan, yeterlili¤inden ancak
güvenli¤in sa¤land›¤› bir ortamda bahsedebilirsiniz. Tabii ki güvenli¤i
tehdit eden birçok alanlar, birçok unsurlar var Onlar› da s›ralamaya
çal›ﬂt›m. Bunlardan en önemli olanlar›ndan biri, yarg›n›n siyasallaﬂmas›, ba¤›ms›zl›¤›n› yitirmesi olgusudur. Böyle bir durumda elbette
insanlar›n yarg›ya güveni ve sayg›s› kalmayacak, en az›ndan bir k›s›m
insanlar kendileri güvenliklerini sa¤lamak için yasa d›ﬂ› yöntemlere
baﬂvurabileceklerdir. E¤er bir ülkede say›lar› az dahi olsa bir k›s›m
insanlar, böyle bir duygunun içerisindeyse, siz o ülkeyi bir hukuk
devleti olarak niteleyemezsiniz. Evet, insan haklar›yla ba¤lant›s› bana
göre burada, yani insan haklar› elbette evrensel bir olgu, evrensel bir
de¤er, bunu hepimiz büyük bir sayg›yla evrensel ortak bir de¤erimiz
olarak kabul ediyoruz. Unutmamal›y›z ki en temel insan hakk› “yaﬂama
hakk›”d›r. Devletin öncelikli görevi vatandaﬂlar›n›n yaﬂama hakk›n›
koruyacak önlemleri almakt›r. Bu da sürdürülebilir bir güvenlik
ortam›n›n sa¤lanmas› ile mümkün olabilir.
ﬁunu da müsaade ederseniz hemen vurgulayay›m: Bugün dünyada ﬂu
ya da bu ﬂekilde irili ufakl› insan haklar› ihlallerinin yer almad›¤› hiçbir
ülke yok. En demokratik oldu¤unu iddia eden, bugün her f›rsatta,
özellikle de bize demokrasi konusunda, insan haklar› konusunda
dersler vermek için her düzeyde memurlar›n› mikrofon baﬂ›na geçiren
Avrupa Birli¤i dahi, Avrupa Birli¤i’nin üyesi ülkelerde dahi bugün
hemen hemen her gün onlarca insan haklar› ihlaline rastlanmakta.
Dolay›s›yla, insan haklar› evet, evrensel bir de¤er, ama bu de¤erin
henüz bütün dünyada, bütün toplumlarda tam anlam›yla baﬂ tac›
edilebildi¤ini söylemek mümkün de¤il. Bugünkü koﬂullarda edilmesi
de mümkün de¤il. Dünya nüfusunun çok önemli bir k›sm› henüz
açl›kla bo¤uﬂmakta. Her y›l, ço¤u çocuk milyonlarca insan kötü
beslenme ve sa¤l›k hizmetinden yoksun olmalar› sonucu ölmekte.
‹nsan tüccarlar› bu aç insanlar› gemilerin havas›z yük ambarlar›nda
taﬂ›y›p ucuz iﬂ gücü olarak Bat›’n›n geliﬂmiﬂ ülkelerine pazarlamakta.
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Hala böyle bir süreci yaﬂayan dünyam›zda insan haklar› denilen
kavram› çok dikkatli kullanmak zorundas›n›z. Bazen duyuyoruz, o
ambarlarda yar›s› ölen, yar›s› denize dökülen, baz›lar› yanl›ﬂ yere
götürülüp sizi buraya getirdik diye b›rak›lan, paralar› al›nan zavall› aç,
sefil insanlar. Az evvel ifade ettim, bugün dünyada hâlâ aç olan
oldukça kalabal›k bir nüfus var. Dolay›s›yla, dünyam›z bu sorunlar›
çözmeden, yani açl›k, iﬂsizlik, sefalet, refah da¤›l›m›nda ve
kalk›nman›n da¤›l›m›ndaki bu adaletsizli¤i, bu dengesizli¤i ortadan
k›smen de olsa kald›rmadan herhalde dünyada tam olarak insan
haklar›ndan, gö¤sümüzü gere gere söz eder hale gelmemiz de
mümkün olmayacak diye düﬂünüyorum. Bunlar benim hep kiﬂisel
düﬂüncelerim. Sorunuza cevap oldu mu bilmiyorum?
ORHAN KARAO⁄LU (Baﬂkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararas› ‹liﬂkiler Bölümü Ö¤rencisi)- Paﬂam, öncelikle hoﬂ
geldiniz okulumuza. Son günlerde gazetede bir dizi yay›nland›, bölücü
terör örgütü liderinin, yani ﬂu anki liderinin Türkiye’deki bir
gazeteciyle röportaj› yay›nland›. Bu, Bat›’daki demokrasi ilkelerine ne
derece odak haline gelmiﬂ, yani Bat›’daki demokratik ülkelerde terör
konusunda bu tarz ﬂeyler pek görülmüyor, ama Türkiye’de bu tarz
ﬂeyler genelde demokrasi, özgürlük gibi nitelendiriliyor, bas›n
özgürlü¤ü gibi nitelendiriliyor. Bölücü terör örgütü liderinin dalga
geçer gibi aç›klamalar›na Bat›’da rastlamak mümkün mü? Teﬂekkür
ederim.
ED‹P BAﬁER- Tabii ki her ülkenin kendi terörle mücadelesinde
uygulad›¤› kendine özel yöntemleri var, olmas› da do¤ald›r. Bunun
yan›nda bir de bütün dünyada geçerli olan genel anlay›ﬂ görmüﬂ bir
terörle mücadele kavram› ve anlay›ﬂ› var. Bu geçerli olan anlay›ﬂa göre
tabii ki Türkiye’deki terörle mücadele içerisinde yer ald›¤›n› baz›
insanlar›n düﬂündü¤ü bu tür davran›ﬂlar yok, yani o anlay›ﬂ›n
içerisinde, o tan›m›n içerisinde yok. Neden yok? Örne¤in hiçbir Avrupa
ülkesinde, bir terör örgütü liderinin posterini taﬂ›yan bir foto¤raf›
görüntülemek hiçbir medya kuruluﬂunun haddi de¤ildir. Çünkü o
konuyla ilgili yasalar çok aç›kt›r, nettir, bunu yapamaz. Ama bizim
ülkemizde, maalesef biliyorsunuz bu terör örgütü liderinin posterini
taﬂ›yan o birkaç tane kand›r›lm›ﬂ, aldat›lm›ﬂ her neyse belki de inanm›ﬂ,
inand›r›lm›ﬂ o insanlar› hem de çarﬂaf çarﬂaf, döndüre döndüre, beﬂ
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sefer, on sefer göstermek adeta bir habercilik sanat› gibi tan›mlanmakta; veya bu millete, bu topluma, lütfen tabirimi ba¤›ﬂlay›n, o
ﬂekilde yutturulmaya çal›ﬂ›lmakta. Tabii Türkiye’nin terörle
mücadelesinde bu yanl›ﬂlar maalesef baﬂ›ndan beri çok iﬂlendi. Terörle
mücadele bir bütündür sevgili gençler, terörle mücadele sadece
da¤daki eli silahl› insanlarla yap›lan mücadele de¤ildir. Genelkurmay
Baﬂkan› da konuﬂmas›nda zannediyorum bu konuya temas etti, birkaç
sefer vurgulad›. Terörle mücadele asl›nda devletin bütün güçlerinin yer
ald›¤› bir mücadele ﬂeklidir. Terör, devletin varl›¤›na, ba¤›ms›zl›¤›na,
ulusal birli¤ine, toprak bütünlü¤üne yönelmiﬂ aç›k bir tehdittir.
Dolay›s›yla, bununla mücadelede sadece tek boyutuyla mücadele
hiçbir zaman meseleyi halletmez. Askerin yapm›ﬂ oldu¤u, güvenlik
güçlerinin yapm›ﬂ oldu¤u silahl› mücadele, sadece tek boyutunu içerir.
O bölgede iki y›l komutanl›k yapm›ﬂ bir büyü¤ünüz olarak çok
aç›kl›kla söylüyorum ki; askerin, polisin, güvenlik güçlerinin yapm›ﬂ
oldu¤u terörün silahl› unsurlar›yla mücadele terörle mücadelenin en
basit boyutudur. As›l bunun gerisinde ekonomik boyutu, siyasi boyutu,
yasal boyutu, psikolojik boyutu gibi boyutlar› vard›r, bu boyutlarda da
devletin ilgili kurumlar›n›n uygun faaliyetleri, uygun politikalar› ortaya
koymuﬂ olmas› gerekir, uygulam›ﬂ olmas› gerekir ki terörle mücadele
bir bütünlük içerisinde baﬂar›ya gidebilsin.
Ülkemizde maalesef çok söylenmiﬂ, hatta yaz›lm›ﬂ, anlat›lm›ﬂ, raporlar
haz›rlanm›ﬂ olmas›na karﬂ›n kanaatimce Türkiye’de yönetimler bir
türlü bu gerçe¤i tam olarak kavrayabilmiﬂ de¤ildir. Kavrayabilmiﬂ
olsalard› herhalde gere¤ini de yapm›ﬂ olmalar› gerekirdi, ama maalesef
ﬂu anda hâlâ söyledi¤iniz örnekte oldu¤u gibi baz› uygulamalar›
görüyoruz ve bu tür ﬂeyler baz› çevrelerce alk›ﬂlanabiliyor. Tamam,
bas›n mensubudur, bas›n özgürdür, gider biriyle röportaj da yapar,
konuﬂur, ama bunu bölücü terör örgütünün eylemlerine son
vermesiyle ilgili olumlu bir ad›mm›ﬂ gibi, çok önemli bir ad›mm›ﬂ gibi
lanse etmek söz konusu olamaz. Hiçbir devlet elinde silah olan bir
terör örgütüyle masaya oturup müzakere edemez, etmez, etmemelidir,
etti¤i takdirde o devletin art›k ba¤›ms›z bir devlet olma vasf› tart›ﬂ›l›r
hale gelir. Bu nedenle Türkiye’yi sürüklemek istedikleri nokta
buras›d›r. ﬁayet bir ülkede terör var ise, devlet terörle mücadele eder,
müzakere etmez. Teröre siyasi çözüm öneren iç ve d›ﬂ ak›l
hocalar›m›z›n aç›kça söylemeye cesaret edemedikleri ﬂey, her halde
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devletin terör örgütünü muhatap alarak o’nun taleplerini karﬂ›layacak
bir sonuç üzerinde anlaﬂmas›d›r.
AHMET ZEK‹ BULUNÇ (Baﬂkent Üniversitesi Ö¤retim Görevlis)Say›n komutan›m, konuﬂman›zda çok önemli bir noktaya, e¤itim
konusuna de¤indiniz. Soruma ﬂöyle bir tespitle baﬂlamak istiyorum:
Geçmiﬂ süreçlerle günümüzdeki süreçleri karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda e¤itim
alan›nda teknoloji ba¤lam›nda üniversitelerin oluﬂumu çok süratli
olmaktad›r. Bununla birlikte yetersiz altyap›lar›yla yayg›n bir hale
gelmiﬂtir. Fakat bu yap›l›rken, benim gözlemim e¤itimin içi boﬂalt›lm›ﬂt›r. Özellikle yabanc› dilde e¤itimin egemen oldu¤u bir yap›ya sürüklenilmektedir. Bir de akademik düzeyde yap›lan çal›ﬂmalarda yabanc›
kaynakl› d›ﬂtan bak›ﬂ aç›s› ön plana ç›kart›lmaktad›r. Dolay›s›yla
e¤itim, e¤itilen insan say›s›ndan çok art›k içerik, nitelik ve yap›
itibariyle de çok ciddi bir sorun haline gelmiﬂtir. Bunu dikkate
ald›¤›m›zda acaba nas›l bir e¤itim ve nas›l bir e¤itim politikas›, nas›l bir
stratejinin ön plana ç›kart›lmas› gerekir? Özellikle bugünkü iktidar
anlay›ﬂ›n›n devam etti¤i bir süreçte sizce bu nas›l çözümlenebilir? Çok
teﬂekkür ediyorum.
ED‹P BAﬁER- Say›n Büyükelçim, tabii cevapland›r›lmas› çok çok zor,
hemen hemen imkâns›z bir soru gibi geliyor bana, ama elimden geldi¤i
kadar sadece düﬂüncelerimi arz edeyim. Tabii ki e¤itimin nas›l bir
e¤itim olmas› gerekti¤i, ulusal e¤itim kurumumuzun isminde var zaten:
Milli E¤itim, yani ulusal e¤itim. Ne demektir Milli E¤itim? Bu e¤itim
sisteminde, e¤itim gören insanlar öncelikle bu ulusun, bu ülkenin
ç›karlar›na, yararlar›na hizmet etmek üzere haz›rlan›rlar, öncelikli
hedefleri, amaçlar› budur. Evrensel düzeyde yapacaklar› faaliyetlerde
de hem dünya insanl›¤›na faydalar› dokunurken tabii ki bu kapsamda
kendi ülkesi insanlar›na da, kendi ulusunun insanlar›na da ayn› ölçüde
yararl› olmay› hedeflerler. Böyle bir sistemde yetiﬂen insanlar, bu
bak›ﬂla hizmet kavram›n› anlayan insanlard›r ve hizmeti bu anlay›ﬂla
ele alan insanlard›r. Ama, e¤er siz, o e¤itimi ulusal olmaktan, yani milli
olmaktan ç›karm›ﬂ ve bugün maalesef bizim e¤itim sistemimiz için
yap›lan hakl› birçok eleﬂtirilerin ortaya koydu¤u ﬂekilde ulusal olman›n
d›ﬂ›na taﬂ›m›ﬂsan›z, o zaman tabii ki az evvel tan›mlad›¤›m insan türünü
yetiﬂtirmeniz, e¤itmeniz ve bu sistemin öbür taraf›ndan bu sistemin
ürünü olarak bu ülkenin ç›karlar›n› öncelikle düﬂünen, gözeten
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insanlar elde etmeniz pek fazla mümkün olmaz. En az›ndan bu
sistemden yetiﬂtirdi¤iniz insanlar›n›z›n önemli bir k›sm› az evvel
belirtti¤im bu ulusal bak›ﬂ›n d›ﬂ›nda baz› bak›ﬂlara sahip olanlar
olacakt›r ki, bu takdirde o ülkede tabii ki yetiﬂen insanlar›ndan ayd›n
hale gelen, ayd›nlanm›ﬂ insanlar›ndan bir ulusun beklentilerinin
gerçekleﬂmesini ummak mümkün olmayacakt›r. Benim görebildi¤im,
bugünkü durumuyla ülkemizin milli e¤itim sisteminde bugüne kadarki
yanl›ﬂ uygulamalarla çok önemli tahribatlar meydana gelmiﬂtir. Sadece
bu dönemdeki yönetimi kastetmiyorum. Maalesef Türkiye y›llard›r iyi
yönetilememiﬂ ve do¤al olarak e¤itim sistemi de sorunlar›ndan
ar›nd›r›l›p tam anlam›yla etkin, ça¤daﬂ ve ulusal bir e¤itim sistemi
haline getirilememiﬂtir. Siyasetin ve ideolojik görüﬂlerin e¤itim sistemi
üzerinde hakimiyet kurma çabalar› ise, sorunlar› daha da derinleﬂtirmekte, çözümü o ölçüde güçleﬂtirmektedir diye düﬂünüyorum.
‹çinde bulundu¤umuz süreçte tabii ki daha farkl› boyutta kayg›lar
ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu koﬂullarda hakikaten köklü bir bak›ﬂ de¤iﬂikli¤i,
köklü bir politika de¤iﬂikli¤i olmad›kça bu kayg›lar›n ortadan
kalkabilece¤ine ben ﬂahsen kani de¤ilim. Ancak arz etti¤im gibi çok
köklü bir de¤iﬂimle, bak›ﬂ de¤iﬂimiyle çözümler mümkün olabilecektir.
E¤er siz e¤itim alan›n› da sadece devletin bir kurumu olarak görüp,
“ben devleti yönetmek için halk›n oylar›yla iktidara gelmiﬂ, iktidar
olmuﬂ siyasi örgüt devletin tüm kurumlar›n› diledi¤im ﬂekle sokar›m”
düﬂüncesiyle yola ç›km›ﬂsan›z, elbette e¤itim sistemine siyaseti
sokmakta sak›nca görmez, aksine, kendi siyasi hesaplar›n›z aç›s›ndan
büyük yarar görürsünüz. Konuﬂmamda da siyasetin dört alana
girmemesi, elini sokmamas› gerekti¤i inanc›m› ifade etmiﬂ, ilk s›rada da
“e¤itim kurumu”nu saym›ﬂt›m.
KEMAL YÖRÜKO⁄LU (Baﬂkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararas› ‹liﬂkiler Ö¤rencisi)- Paﬂam, hoﬂ geldiniz. Milli güvenlik
için önemli olan unsurlardan jeopolitik konumun Türkiye’ye nas›l
fayda sa¤layaca¤›, nas›l zarar vermeyece¤i hakk›ndaki bilgilerinizi
ö¤renmek istiyorum.
Bir de bunun d›ﬂ›nda bir konu daha var, e¤er cevapland›r›rsan›z
sevinirim: Son 25 y›ld›r Türkiye’nin terörle ilgili problemleri oldu¤unu
biliyoruz, yaln›z son 10 y›ll›k süreç içerisinde Türkiye’yi tehdit edecek
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unsurlar›n terörün yan› s›ra ﬂeriat oldu¤unu da görüyoruz. ﬁahsi
görüﬂümü söylemek istiyorum; ﬂeriat konusunun terör konusunun
önüne geçti¤ini, daha do¤rusu önem s›ralamas› yaparsak, toplum
içerisinde ﬂeriat tehdidinin terör tehdidinin daha önüne geçti¤ini
görüyorum. Bu yads›ma m›d›r, yoksa normalleﬂme sürecinin bir
baﬂlang›c› m›d›r? Teﬂekkür ederim.
ED‹P BAﬁER- Önce birinci sorunuza cevap vereyim müsaade
ederseniz. Bir ülkenin co¤rafi konumunun, yani dünya co¤rafyas›nda
iﬂgal etti¤i yerin politikalar›na sa¤lad›¤› olumlu katk› ve etkiler o
ülkenin jeopolitik gücünü oluﬂturur. Co¤rafi konumun olumlu etkileri
olabildi¤i gibi, olumsuzluklar› da olabilir. Türkiye çok önemli bir
co¤rafya parças›nda yer almaktad›r. Gerçekten Türkiye, dünyada çok
az ülkenin sahip oldu¤u bir jeopolitik öneme sahip. Do¤u-Bat›
ekseninde, Asya-Avrupa aras›nda bir geçiﬂ köprüsü niteli¤inde.
Denizlere bakt›¤›n›zda, Karadeniz’i Akdeniz’e ba¤layan su yollar›n›
elinde tutan, kontrol eden bir konumda. Öte yandan Türkiye,
dünyan›n enerji kaynaklar›n›n yo¤un olarak yer ald›¤› Avrasya ve
Ortado¤u’nun hemen yan› baﬂ›nda yer almakta. Bu konumu ile,
sözkonusu kaynaklara hâkim olmak isteyen güçlerin mutlaka dost
olarak yan›nda tutmak ya da kendisine ba¤›ml› ve her istedi¤ini yapar
hale getirmek ihtiyac›n› duyaca¤› bir ülke.
Türkiye’nin, bu jeopolitik özelli¤inden ve avantaj›ndan baﬂta güvenlik
olmak üzere, uluslararas› siyasi, kültürel ve ekonomik iliﬂkilerinde
etkin ﬂekilde yararlanmas› beklenir. Ülke politikalar›n› yönlendirenlerin bu co¤rafyan›n sa¤lad›¤› jeopolitik gücü kullanabilme becerisini
gösterebilmelerinin ön koﬂullar› vard›r. Ülkeyi yönetenler her ﬂeyden
önce bu gücün fark›nda olacaklar. Bununla beraber o gücü sadece
bugün için de¤il, yar›nlar için de en etkili biçimde nas›l kullanacaklar›n› çok iyi öngörebilecek yetene¤e sahip olacaklar.
Müsaade ederseniz özet olarak ﬂunu söyleyeyim: Bana göre, e¤er bir
ülkeyi yönetenler, Büyük Atatürk’ün söyledi¤i gibi, ak›l ve bilimi öne
koymam›ﬂlarsa, e¤er ülke için düﬂündükleri politikalar, öngördükleri
politikalar akla, bilime uygun ve gerçekçi de¤il ise, bu takdirde o
jeopolitik önem ne kadar büyük olursa olsun, o ülkenin ondan
yararlanabilmesi, herhangi bir ﬂekilde onu etkin bir biçimde kendi
21

ç›karlar› istikametinde kullanabilmesi mümkün de¤ildir. Onun için
bütün mesele gördü¤ünüz gibi ülkeyi yönetenlerde gelip tak›l›yor.
Yar›n o yönetenler sizler olacaks›n›z.
Burada çok önemli gördü¤üm “akl›n kullan›lmas›” konusunda da
sizlere söylemek istedi¤im bir husus var: Sevgili gençler, art›k
günümüzde bireysel ak›l de¤il, ortak akl›n kullan›lmas› çok önemli.
Ortak akl› kullanabilen liderler bugün art›k dünyada lider konumunda
oturabilir, durabilir. “Ben her ﬂeyi bilirim” havas›ndaki bir kiﬂinin
ça¤daﬂ bir lider olma ﬂans› yoktur. Bir kiﬂinin herﬂeyi bilmesi do¤a
yasalar›na da uymaz. O kiﬂi ne kadar zeki, ne kadar ak›ll› olursa olsun,
kendisini ne kadar öyle görürse görsün, bilgi üretiminin bu kadar
yo¤un, bilgi ak›ﬂ›n›n bu kadar h›zl› ve iliﬂkilerin bu kadar karmaﬂ›k
hale geldi¤i bugünün dünyas›nda, ortak akl› kullanmadan bir ülkeyi
yönetme ﬂans›na sahip olamazs›n›z. Ortak akl› kullanmada, ülkeyi
yönetenler kimlerden en çok yararlanmal›d›r? Tabii ki öncelikle
akademisyenler, o ülkenin ayd›n insanlar›, sivil toplum ve düﬂünce
kuruluﬂlar› ilk akla gelenlerdir. Ak›ll› yönetim kadrolar››n, o ülkenin
düﬂünce üretim merkezleri konumundaki üniversitelerinden çok
yo¤un bir biçimde yararlanmas› beklenir. Bunun için de uygun
mekanizmalar›n var olmas› gerekir.
‹kinci sorunuz terör ve ﬂeriat dedi¤imiz tehdit diyorsunuz. Ona ﬂeriat
demeyelim, irtica tehdidi diyelim isterseniz. ‹rtica tehdidi, günümüzde
hakikaten bir ﬂekliyle sanki öbürünün, bölücü terörün önüne geçmiﬂ
gibi bir hali var. Fakat bana göre bunlar›n biri önde, biri arkada diye
s›ralamaktan ziyade ikisini de bu ülke için öncelikli tehdit olarak
nitelemek ve ikisini de ön planda, birinci s›rada kabul etmek daha
ak›ll›ca olur.
ASLI KARA (Kanal B)- Merhaba efendim, biraz önce “çok fazla
ayr›nt›ya girmek istemiyorum” dediniz, ama ben bunu sormak
durumunday›m. Terörle Mücadele Özel Temsilcili¤i döneminde terör
örgütüyle masaya oturmak, el s›k›ﬂmak tarz›nda birtak›m ﬂeyler
istendi¤ini söylediniz anlad›¤›m kadar›yla.
ED‹P BAﬁER- Hay›r, direkt olarak terör örgütüyle de¤il, ama Irak’›n
kuzeyindeki yönetimle örne¤in, terör örgütüyle o zaman iç içe olan 22

halen de öyle ya- terör örgütünü sürekli olarak bölgesinde bar›nd›ran,
ona sürekli olarak lojistik destek sa¤layan, bölgesindeki tüm imkânlar›
terör örgütü mensuplar›n›n kullan›m›na açm›ﬂ bir yönetimin baﬂ›yla
görüﬂmem talep edildi. Örne¤in, Amerikal›lardan çok yo¤un olarak bu
istek geldi. Kendi yönetimimizden de bu yönde düﬂünceler ifade
edenler oldu, ama ben kiﬂisel olarak o dönemde -halen bugün için de
ayn› ﬂeyi düﬂünüyorum, yani bugün de orada olsam ayn› ﬂeyi
söyleyecektim- böyle bir durumdaki insanlarla terörü sonland›rma
konusunda çözümler tart›ﬂman›n, ben ﬂahsen fazlaca bir mant›¤› ve
anlam› oldu¤unu düﬂünmüyorum. Çünkü bir eliyle teröristin elini tutan
veya beline sar›lm›ﬂ olan bir kiﬂinin gidip öbür elini s›karak hadi gel ﬂu
terörü beraberce ortadan kald›ral›m demenin bir anlam› yok.
Müsaade ederseniz, ben size ﬂöyle bir an›m› anlatay›m: Çok ilginçtir,
Amerikal› komutan, benim muhatab›m olan General Ralston, ilk
Ankara ziyaretinde bana “buradan Ba¤dat’a, oradan da Irak’›n
kuzeyine gidece¤ini, o malum ﬂah›sla görüﬂece¤ini” söyledi¤inde, ben
kendisine, “oraya kadar hiç yorulmana gerek yok, ben sana onun ne
söyleyece¤ini söylerim” demiﬂtim ve baz› ﬂeyler söylemiﬂtim. Daha
sonraki görüﬂmemizde “bana söylediklerini aynen dinledim” dedi. Biz
30 senedir o insan› tan›yoruz, hatta 30 seneden fazla bir zamand›r
tan›yoruz. Dolay›s›yla, bu insan›n bugün içinde bulundu¤u koﬂullar,
ABD’nin bölgede varl›¤›n›n ve kendilerine deste¤inin yaratt›¤›
psikolojik ortamda yapt›¤› tehdit edici beyanlar ve benzer tav›rlar›na
bakt›¤›n›zda güvenilirlik bak›m›ndan notunuzu kolayl›kla verirsiniz.
Bana göre bu not s›f›r’dan yüksek de¤il. Türkiye’nin bugün en önemli
ve öncelikli sorunlar›ndan biri olan bölücü terörün sonland›r›lmas›n›n,
güvenilirli¤i hayli tart›ﬂmal› kiﬂi ya da gruplarla görüﬂerek mümkün
olabilece¤ini düﬂünmüyorum. Fakat ben yan›l›yor olmay› çok arzu
ederim; ülkemin iyili¤ine olacak her konuda ben yan›l›yor olmay› çok
çok arzu ederim.
ASLI KARA- O dönemde sizin görevden ayr›l›ﬂ›n›z da herhalde
bununla m› ba¤lant›l›?
ED‹P BAﬁER- Hay›r, o tamamen baﬂka bir tart›ﬂma meselesiydi; ona
girmeyelim ﬂimdi.
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ASLI KARA- Teﬂekkür ederim.
AYFER YILMAZ (Eski Devlet Bakan› ve Baﬂkent Üniversitesi
Stratejik Araﬂt›rmalar Merkezi Genel Sekreteri)- Tekrar hoﬂ
geldiniz. Bütün aç›klamalar›n›zda belki toparlay›c› bir soru olacak, ama
belki k›sa bir yan›t olacak. “Ak›l” dediniz, “bilim” dediniz, “gerçeklik”
dediniz, bölgeyi biliyorsunuz, bugün yakalanan tarihi f›rsat› görebiliyor
musunuz?
ED‹P BAﬁER- Öyle bir f›rsat m› varm›ﬂ? Herhalde cevap oldu de¤il mi
efendim? Benim gördü¤üm öyle bir f›rsat maalesef yok, keﬂke
olabilseydi, ama aç›kland›¤› zaman belki deriz ki “bak bunu biz
görememiﬂiz.”
AK‹F ERG‹N (E¤itim Fakültesi Ö¤retim Üyesi)- Öncelikle gelip
bizlere konferans verdi¤iniz için çok teﬂekkür ediyorum. Önce bize
tehdidi, tehlikeyi aç›klad›n›z ve tehdit unsurlar›ndan söz ettiniz, ama
Türkiye’nin gerçek tehlikesini pek dile getirmediniz diye düﬂünüyorum ve ald›¤›n›z görevler nedeniyle, yapt›¤›n›z çok de¤erli görevler
nedeniyle diplomatça yan›ndan geçtiniz. ‹yi yönetememeyi tehdit
olarak söylediniz, ama tehlike olarak söylemediniz. E¤itimi, daha
do¤rusu e¤itememeyi, çünkü do¤ru bilgilendirelim dediniz, onun
arkas›ndaki aç›klama “e¤itimde yanl›ﬂ bilgi verilmemeli” türünden bir
aç›klama olacak. Onu da tehlike olarak söylemediniz. Terör ve irtica
konusunda genç arkadaﬂ›ma da cevap verirken irticay› da önemli bir
tehdit olarak söylediniz, ama Tevhid-i Tedrisat’tan bahsetmediniz, tabii
onlar gizli, söylemlerinizde onlar var, yaln›z ﬂunu paylaﬂmak istiyorum
ve gerçek tehlike bunlar m› diye sormak istiyorum, belki de bu cevab›
almak istiyorum. Gerçek tehlike bu; iyi yönetememek, do¤ru bilgi
vermemek, Tevhid-i Tedrisat’› iyi yorumlayamamak. Tevhid-i Tedrisat,
ö¤retim birli¤i deniliyor, sanki Milli E¤itim Bakanl›¤› ﬂemsiyesinin
alt›na hem ‹mam Hatipleri, Kuran Kurslar›n›, hem de laik e¤itim
düzenini almakla ö¤retim birli¤i sa¤lanm›ﬂ oluyor. “Birlik” sözü alt›na
bu al›n›yor belki, ama birlik de¤il, ö¤retimin tekli¤inden söz ediyoruz,
Tevhid-i Tedrisat burada ö¤retim tekli¤idir, laik e¤itim düzenidir; onu
kastediyoruz. Atatürkçü çizgiden uzaklaﬂt›kça biz de e¤itimden ödün
veriyoruz.
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Bugün sabah televizyonda dinlerken bir kanalda spiker “130 üniversite
var” dedi. Maalesef niteliksiz üniversiteler aç›yoruz, daha do¤rusu Say›n Büyükelçim de söylediler; içeri¤ini dolduram›yoruz. Verdiklerimiz
ne? Verdiklerimiz yanl›ﬂ bilgiler ya da eksik bilgiler oluyor. ‹ngilizlerin
güzel bir sözü var “eksik bilgi vererek yalan söylemek” ﬂeklinde.
E¤itimle yalan söylüyoruz, yapmac›k insanlar yetiﬂtiriyoruz. Tümüyle
kat›l›yorum size, sorun büyük, paradigmalar›m›z› de¤iﬂtirmeliyiz.
Köklü de¤iﬂiklikler derken bak›ﬂlar›m›z› de¤iﬂtirmeliyiz.
Efendim, tekrar somuta dönersem, tehlike ne? ‹yi yönetememek mi,
Milli E¤itimde mi tehlike, tümüyle hükümette mi tehlike, iyi
yönetememeyle mi karﬂ› karﬂ›yay›z ki ben buna evet diyorum. ‹kincisi
de e¤itimde yanl›ﬂ bilgilendirme ki buna devlet diyorum ve buradaki
ortam›n güzelli¤i d›ﬂar›da yok, ﬂu ortam›n güzelli¤i, ﬂu ortam›n
samimiyetini de d›ﬂar›da bulam›yorum. Sayg›lar sunuyorum, teﬂekkür
ederim.
ED‹P BAﬁER- Hocam, teﬂekkür ederim. Zaten zat›âliniz aç›klad›n›z
olay›, ben de konuﬂmamda -buyurdu¤unuz gibi- izninizle biraz fazlaca
açmadan bir ﬂeyler söylemeye çal›ﬂm›ﬂt›m. Tabii üzerinde önemle
durdu¤um iki konu; cehalet ve kötü yönetim ikilisiydi; onu arz ettim.
Bu ikili gerçekten bugün ülkemiz için en önemli tehdit ve en önemli
tehlike konumunda. Bunun yan›nda tabii ki bu cehaletin ve kötü
yönetimin do¤al sonucu olan, önlenemeyen birçok ﬂeyler var.
Örne¤in, terör, genç arkadaﬂ›m›n dile getirdi¤i irtica, bölücü terör,
bunlar›n hepsi cehaletten ve kötü yönetimin almas› gereken önlemleri
zaman›nda alamay›ﬂ›ndan, uygun politikalar› zaman›nda üretip
zaman›nda uygulamaya koyamay›ﬂ›ndan kaynaklanan geliﬂmelerin
sonuçlar›. Dolay›s›yla, tabii as›l tehlike olarak görmemiz gereken ﬂey
buyurdu¤unuz o iki konu, cehaletle kötü yönetim.
Tabii ifade buyurdu¤unuz o bilgi çarp›tma (dezenformasyon) meselesi
çok önemli. Biliyorsunuz yanl›ﬂ bilgilendirme psikolojik harekât›n çok
önemli bir boyutudur. Yanl›ﬂ bilgilendirme suretiyle halk›n dikkati esas
konudan baﬂka tarafa çekilir. Dikkat ederseniz her gün gündemi
de¤iﬂtirecek baz› ﬂeyler ortaya ç›k›yor. Kamuoyu, tam ulusal bir
meseleye yo¤unlaﬂmak üzereyken, oradan çok tali bir konuda bir
geliﬂme gündeme getiriliyor ve ortal›k birbirine kar›ﬂ›yor. Medyan›n
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maalesef o konularda fazla dikkatli oldu¤unu söyleyemiyorum. En
az›ndan bir k›s›m medyan›n, âdet oldu¤u üzere ben de o deyimi
kullanay›m; bir k›s›m medyan›n ulusal meselelerde yeteri kadar duyarl›
oldu¤unu düﬂünmüyorum. Maksatl› yay›nlarla yarat›lan bilgi kirlili¤i
içinde, bir yandan halk›n temel konulara odaklanmas› ve bu konular›
tart›ﬂmas› önlenirken, di¤er yandan, baz› gruplar›n siyasi ve ticari
ç›karlar›na katk›s› olacak bir karmaﬂa ortam› yarat›lmaya çal›ﬂ›lmakta,
bunda da baﬂar›l› olunmaktad›r. Sonuçta kaybeden yine ülke, yine
Türk ulusu oluyor.
Tabii bunlar çok konuﬂulacak ﬂeyler sevgili hocam, ama müsaade
ederseniz sevgili gençler de buradayken, belki biraz zamanlar›n›
al›yorum, ama bir noktay› daha arz etmeden geçmeyeyim; o da ﬂu:
Kendi aram›zda hep sorunlardan söz ederiz, hep otururuz, “ﬂu ﬂöyle
yanl›ﬂ gidiyor, bu böyle yanl›ﬂ gidiyor, o hainlik yap›yor, bu ﬂöyle hata
yap›yor” gibi konuﬂmalar yapar›z. ‹yi güzel de sevgili gençler, çözüm
ne? Çözüme iliﬂkin düﬂünceler üretmeye de çal›ﬂmam›z laz›m, sadece
dertleri ortaya koymak de¤il. Evet, dertleri ortaya koyal›m, ama bu
arada az evvel arz etti¤im o üç temel noktay› gözden kaç›rmadan, yani
ak›lc›l›k, bilime dayal› olmak ve gerçekçilik unsurlar›n› gözden kaç›rmadan çözüm ne olabilir diye ona da kafa yormak mecburiyetindeyiz.
Sözlerimi bitirmeden önce sabr›n›za s›¤›narak bir di¤er ulusal
s›k›nt›m›zdan daha söz etmek istiyorum; o da ﬂu: Aynaya bakmak
kültürünü geliﬂtirmemiz laz›m. Her konuda mutlaka çevremizde bir
suçlu, bir sorumlu ar›yoruz. ‹yi güzel, arayal›m kim bunun sorumlusu
diye, ama bunu yapmadan önce aynaya bakal›m. Bizde bir yanl›ﬂ var
m›? Kravat›m›z kaym›ﬂ olabilir, dü¤memiz kopmuﬂ olabilir, ceketimizin
omzu düﬂmüﬂ olabilir mi acaba? Bizden kaynaklanan, bizim kendimizi
düzelterek veya bizim müdahale ederek düzeltece¤imiz herhangi bir
yanl›ﬂl›k var m›? Biz vatandaﬂl›k görev ve sorumluluklar›m›z› yerine
getiriyor muyuz ? Sorunlar›m›z nedeniyle baﬂkalar›n› suçlamadan önce
bu sorular›n yan›t›n› vermemiz gerekiyor. Sadece Amerika’n›n K›br›s
politikas›n›n aleyhimize oluﬂundan, PKK’ya destek veriﬂinden ﬂikayet
edip oturman›n yarar› yok. Amerika, sevsek de sevmesek de bugün
dünyan›n süper gücü. Elbette politikalar›n› kendi ç›kar hesaplar›na
göre belirleyecek. Gücümüz yetiyorsa bize zarar verecek politikalar
uygulamas›na engel olal›m, gücümüz yetiyorsa misilleme yapal›m.
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Ama gücümüz yetmiyorsa, gerçek buysa, biz de dostluk ve müttefiklik
anlay›ﬂ›n› bir tarafa b›rak›p o’nun can›n› bir ﬂekilde ac›tacak politikalar
üretip uygulayal›m. Kendi kamuoyumuz baﬂta olmak üzere tüm
dünyaya kendimizi, hakl›l›¤›m›z› anlatabilmenin mutlaka bir yolunu
bulal›m.
Hep ﬂikâyet ederiz; “Avrupa Birli¤i Türkiye’yi ikinci s›n›f ülke yerine
koyuyor” diye. Evet, Avrupa Birli¤i baﬂ›ndan beri Türkiye’ye karﬂ›
hakikaten çok riyakâr, çok ikiyüzlü, çok art niyetli bir tutum içinde.
Her hareketlerinden, her söylemlerinden bunu görüyoruz, izliyoruz.
Sonuçta Türkiye’yi üye yapacaklar, yapmayacaklar, o ayr›, herkesin
kendine göre de¤erlendirmesi olabilir. Bana ﬂahsen sorarsan›z
Türkiye’yi tam üye yapmak gibi bir niyetleri yok. Avrupa Birli¤i ile
iliﬂkilerimiz baz›nda bütün olan bitenlerin, bütün kötü giden ﬂeylerin
kabahatini Avrupa Birli¤i’ne yükleyip rahatlamak da uygun hal tarz›
de¤il gibi geliyor bana. Biraz da kendimizi ara s›ra ﬂöyle bir büktürmek
faydal› olur diye de¤erlendiriyorum.
DO⁄AN TUNCER (Ticari Bilimler Fakültesi Ö¤retim Üyesi)Jeopolitikten bahsettik, hep bahsediyoruz. Jeopoliti¤in asl›nda
Türkiye’nin çok önemli bir ﬂans› oldu¤u söyleniyor. Acaba Türkiye’nin
jeopolitik konumu böyle olmasayd› baﬂ› bu kadar dertte olur muydu?
‹kinci nokta ﬂu: “Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle birileri
Türkiye’yi ya hegemonyas› alt›na almak ister ya da yan›nda görmek
ister” diyorsunuz. Ben Avrupa Birli¤i’ne bak›yorum, özellikle ilk
kurucu üyelerden ikisi Fransa ve Almanya Türkiye’yi kesinlikle
istemiyorlar, jeopolitikten onlar›n haberi yok mu? Hatta biraz daha
cehaletler için söyleyeyim; bugün bir gazetede vard›, Olli Rhen’e bir
Avrupa Parlamentosu Üyesi soru sormuﬂ, demiﬂ ki “Türkiye’de k›zlar›n
sünnetinden vazgeçilmeden Avrupa Birli¤i’ne giremeyeceklerini
hat›rlatt›n›z m›?” Bu kadar cahil bir ortamda bu jeopolitik bize zarar
veriyor gibime geliyor. Sizin düﬂünceleriniz nedir? Teﬂekkür ederim.
ED‹P BAﬁER- Evet efendim, tabii iyi yönetemiyorsan›z o jeopolitikten
iyi yararlanabilecek politikalar› üretemiyorsan›z ve ileriye yönelik
öngörü sahibi liderlere e¤er sahip olam›yorsan›z, o liderleri içinizden
ç›karam›yorsan›z, seçemiyorsan›z o zaman tabii ki o jeopolitik bir
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yerde baﬂ›n›za dert olur, bugün Türkiye’nin oldu¤u gibi. Çok
hakl›s›n›z, Türkiye’nin baﬂ›ndaki dert, büyük ölçüde de o jeopolitik
öneminden kaynaklanmakta, ama maalesef biz sorunlar›m›z›n çözümü
alan›nda bugüne kadar onu yeterli düzeyde kullanabilmiﬂ de¤iliz.
Avrupa Birli¤i bu jeopoliti¤i görmüyor mu, Fransa’s›, Almanya’s›
vesairesi? Çok iyi görüyorlar hocam, ama dikkat ederseniz “Türkiye’yi
üye olarak almayal›m” diyorlar, ama Türkiye ile özel statüde bir
iﬂbirli¤ini de mutlaka öngörüyorlar. Sonuçta Türkiye tam üye olmas›n
diyorlar, tam üye olmas›n› içlerine sindiremiyorlar, çünkü kendilerine
göre baz› hesaplar› var. Öte yandan baz›lar› Avrupa Birli¤i’nin bu
çekimser tutumunu din farkl›l›¤› nedenine, yani Avrupa Birli¤i’ni bir
H›ristiyan kulübü olarak görmelerine ba¤l›yor. Baz›lar›na göre ise
Türkiye’nin kültürel farkl›l›klar›ndan kaynaklanan “Avrupa toplumuna
uyum sa¤layamaz” endiﬂeleri a¤›r bas›yor. Avrupa Birli¤i üyesi
ülkelerin ço¤u y›llard›r önemli say›daki Türk vatandaﬂlar›na ev
sahipli¤i yap›yor. K›sacas› Türkleri tan›yorlar. Elbette iyilerin yan›nda
birçok olumsuzluklar› da gördüler. Bunun sonucunda o ülkelerin
kamuoylar›nda Türkiye hakk›nda, Türk insan› hakk›nda baz› yanl›ﬂ
genellemeler hâs›l oldu, onu da biliyoruz. Bütün bunlara karﬂ›n son
tahlilde Türkiye’yi bütünüyle d›ﬂlamak iﬂlerine gelmedi¤inden, Türkiye
ile ba¤lar› kopar›p “Türkiye gitsin baﬂ›m›zdan, ne yaparsa yaps›n” da
diyemiyorlar, “Türkiye’ye özel statü verelim, o ﬂekilde ba¤layal›m”
diyorlar.
Türkiye’yi zaten ba¤lam›ﬂlar. Ne zaman? 1970’lerde. Hatta daha erken
tarihlerde, meﬂhur ticaret anlaﬂmas›yla, ticaret birli¤iyle, arkas›ndan
Gümrük Birli¤i Anlaﬂmas›’yla zaten çok daha öncesinden ba¤lam›ﬂlar
Türkiye’yi. Birçok koﬂullar› hakikaten çok enteresan bir ﬂekilde kabul
ettirmiﬂler, ba¤lam›ﬂlar, ﬂimdi onlar› daha da böyle ﬂekillendirip, süsleyip Türkiye’yi sürekli onlardan al›ﬂveriﬂ yapmaya mecbur edecek,
ekonomik bak›mdan Türkiye’nin baﬂka yerlere de¤il de onlara ba¤›ml›
olmas›n› sürekli k›lacak önlemleri içerecek paketlerle Türkiye’nin
karﬂ›s›na ç›kacaklar, bak biz sana özel hediye haz›rlad›k, sen bu paketi
al›p git ve evinde oyna, diye gönderecekler gibi geliyor bana. Burada
Avrupal›lar Türkiye’nin mevkiinden, o stratejik öneminden haberdar
de¤il demekten ziyade, haberdarlar ama Türkiye’yi kendi içlerinde
görmeyi de içlerine sindiremiyorlar demek bana daha uygun olur gibi
geliyor.
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Bir konu daha var; Türkiye’de son zamanda hep söylenegelen bir ﬂey
var, Türkiye’nin en yetkili a¤›zlar›ndan dahi bunlar› duyuyoruz, sizler
de baz›lar›n›z o kanaatte olabilirler, onu bilemem. Türkiye’de bir “Kürt
sorunu’nun varl›¤›” söylemi son 10 y›llarda ortaya ç›km›ﬂ bir söylem.
Bu söylemin ilk ortaya ç›k›ﬂ›, daha do¤rusu ilk ortaya ç›karan çevreler
baz› konularda bu ülkenin pek dostu olmayan, daha sonraki süreçte de
zaten bu tav›rlar›n› her vesileyle kan›tlam›ﬂ baz› yazar, çizerlerdi.
Dolay›s›yla, Türkiye’nin gündemine ilk olarak onlar bu söylemi
taﬂ›d›lar. Türkiye’de hakikaten bir “Kürt sorunu” var m›, yok mu
meselesi çok önemli. Benim naçizane kanaatim o ki, Türkiye’de bir
“Kürt sorunu” yok. Türkiye’deki mevcut oldu¤u baz›lar›nca iddia
edilen bu “Kürt sorunu”, di¤er birçok sorunumuz gibi, Bat›l› güçler
taraf›ndan türetilmiﬂ, babas› belirsiz bir çocuk olarak peydahlanm›ﬂ ve
getirilip bizim kap›m›za b›rak›lm›ﬂ bir sorun. Ne gibi? “Ermeni
soyk›r›m” iddialar› gibi. Ne gibi? Ege sorunu gibi. Ne gibi? K›br›s sorunu
gibi. Bütün bu sorunlar, hepiniz çok iyi biliyorsunuz, tarihe birazc›k
geriye do¤ru gitti¤inizde göreceksiniz ki, Bat›l› emperyalist güçlerin,
sömürgeci güçlerin bölgeyle ilgili hesaplar›n›n sonucunda oynan›lan
muhtelif oyunlar›n gere¤i olarak ortaya ç›kar›lm›ﬂ yapay sorunlard›r.
K›br›s 1500’lerden beri bir Türk adas›, nas›l oluyor da bir Yunan adas›
haline getirilmek isteniyor, nas›l oluyor da bir Rum Cumhuriyeti haline
getiriliyor; bütün bunlar›n hepsini tarihteki o olan bitenlerden görmek
mümkün. Say›n Büyükelçim Bulunç, tabii içinde yaﬂayan insan olarak
çok daha derin bilgiye sahip bu konuda.
Ermeni konusunu dedi¤im gibi ayn› ﬂekilde bütün tarihi belgelerle
ortaya koyuyorsunuz, bütün arﬂivlerinizi bütün dünyaya açt›¤›n›z› ilan
ediyorsunuz. Rus arﬂivlerini de açm›ﬂlar, oralardan da belgeleri getirip
ortaya koyuyorsunuz, ama insanlar hâlâ kendi siyasi mekanizmalar›
içerisinde, siyasi görüﬂlerine uygun olarak bunun bir “Ermeni
soyk›r›m›” oldu¤u yönünde kararlar al›p Türkiye’ye siyasi bask› arac›
olarak bunu kullanmak yolunu seçiyorlar.
Bu anlay›ﬂtaki Bat›l› emperyalist, sömürgeci güçlerin oluﬂturup, daha
do¤rusu peydahlay›p bizim kap›m›za b›rakt›¤› yeni bir sorun da “Kürt
sorunu.” Nas›l bir sorundur ki bu, o ülkede kendisini Kürt olarak kabul
eden, Kürt kökenli olarak kabul eden hiçbir vatandaﬂ›n önünde
Cumhurbaﬂkan› olmas› için dahi bir engel yoktur. Benim en yak›n
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arkadaﬂlar›mdan biri, Diyarbak›rl› Kürt bir arkadaﬂ›m, Yarbay
rütbesindeyken kalp krizinden öldü¤ünde hüngür hüngür a¤lad›¤›m›
çok iyi hat›rl›yorum. Bu nas›l iﬂtir, bu nas›l “Kürt sorunudur” böyle?
Meclis’te Kürt kökenli birçok vatandaﬂ›m›z muhtelif partilerin
içerisinde yer al›yor, oturuyor, Türkiye’nin 100 tane zenginini
say›yorsunuz, bunlar›n içerisinden iﬂadamlar›m›z›n yar›ya yak›n›, belki
yar›s› Kürt kökenli vatandaﬂlar›m›z. Bu nas›l bir “Kürt sorunudur?”
‹stanbul’un diledi¤i yerinde gelip mülk almak, diledi¤i yerinde
oturmak, diledi¤i iﬂi tutmak hakk›na sahip ve benden hiçbir fark›
olmuyor veya di¤er Türk vatandaﬂlar›ndan hiçbir fark› olmayan bu
vatandaﬂlar›m›z›n hangi haktan yoksun oluﬂunu “Kürt sorunu” diye
niteliyorsunuz ? Dili baﬂta olmak üzere etnik kültürünü yaﬂayam›yor
deniyor. Bu da do¤ru de¤il. Hiçbir etnik kökenden gelen vatandaﬂ›n
etnik dilini konuﬂmas›na engel olan yok. Ancak bu ülkenin ulusal dili
bir tanedir ve Türkçedir. E¤itim dili de bir tanedir ve Türkçedir.
Ba¤›ms›z bir devlet olarak var olacak iseniz bundan fedakarl›k
edemezsiniz. “Efendim, o bölgeler ihmal edilmiﬂ.” Anadolu’nun
sadece o bölgesi mi ihmal edilmiﬂ? E¤er Anadolu’nun sadece o
bölgesi, özellikle o bölgede Kürt vatandaﬂlar›m›z yaﬂ›yor diye ihmal
edildi¤ini söyleyen varsa, ben çok aç›k ve net olarak söylüyorum ki
yalan söylüyor. Onu söyleyen kesin ve aç›k olarak yalan söylüyor ve
bu ülkeye, bu ulusa çok büyük iftirada bulunuyor.
Evet, bu ülkede bana göre bir “Kürt sorunu” yoktur, bu ülkede
üretilmiﬂ bir “Kürt sorunu” vard›r, bu ülkede naylon, yapma bir “Kürt
sorunu” vard›r, ama bunu maalesef kendi içimizde bu ülkeyi
yönetenlerden de baz›lar›n›n a¤›zlar›ndan böyle bir sorun olarak
duymak insana ac› veriyor, bana ﬂahsen çok büyük ac› veriyor.
Abdulkadir Hocam, çok zaman›n›z› ald›m. Çok teﬂekkür ederim.
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