
Dünyada 
örne!i olmayan 
darbe giri"imi: 
15 temmuz

MURAT GÜZEL
Sayfa 5’te

!HSAN AKTA"
Sayfa 4’te

Barbarlık, 
siyaset ve 

Hamlet

19 TEMMUZ 2020 PAZAR - SAYI: 694

Basının 
toplumsal 

sorumluluk ilkesi

#fade özgürlü!ü 
ve sınırları 
üzerine 
bir tespitDR. HÜSEY!N AYDIN Sayfa 3’te

Zeynep Bayramo#lu
Gazeteci- Yazar

Medya, insanların zihinlerini dizayn eden en etki-
li araçlardan birisidir. Çe"itlenen haber kaynakla-

rı ile birlikte insanların zihin dünyalarındaki anlam-
lar sürekli yer de!i"tirmekte ve zaman zaman kök-
ten de!i"imlere u!ramaktadır. Medyanın insan zih-
nine sundu!u bu anlam çe"itli!i, haber çerçeveleri-

nin getirisi olarak görülmektedir. Haber çerçeveleri, 
haber metninde vurgulanan anahtar kelimeler, me-
taforlar, kavramlar, semboller ve görsel imgelerden 
olu"urlar. Bu çerçevelerin sıklıkla tekrarlanması in-
sanların zihninde belli etiketlerin meydana gelmesi-
ne neden olur. Haber çerçevesi için “haberin pake-
ti” benzetmesi de yapılabilir. #lk defa Kanadalı ant-
ropolog ve toplumbilimci Erving Goffman tarafın-
dan ortaya atılan “Çerçeveleme Teorisi” haber ara-
cılı!ıyla olu"turulan çerçevelerin enformasyon al-
gısına etkisini göstermektedir. Bu bilgiler ı"ı!ında 
Suriye iç sava"ı özelinde YPG özneli haberler in-

celendi!inde belli çerçevelemeler ortaya çıkmakta-
dır. Bu yazıda öne çıkan çerçevelemeler ve nedenle-

ri üzerinde durulacaktır.
#lk olarak YPG örgütünün ve örgüt mensup-

larının nasıl çerçevelendi!i göze çarpmaktadır. 
Haberlerde YPG terör örgütü, a!ırlıklı olarak Kürt 
milisler veya Kürt kuvvetler olarak tanımlanmakta, 
örgüt üyeleri ise a!ırlıklı olarak Kürt sava"çılar ve-

ya Kürt milisler olarak anılmaktadır. Foto!raf kulla-
nımlarında örgüt ve örgüt üyelerine dair negatif hiç-
bir imge olmaması dikkat çekicidir. Özellikle biyog-
rafi nitelikli kahramanlık hikayesi anlatan haberlerde 
kullanılan örgüt üyelerinin foto!rafları oldukça sem-

patiktir. YPG ile ilgili ortak "emalardan biri DAE$ 
ile mücadeledir. YPG, DAE$ ile mücadelede strate-

jik ortaktır, gönüllüdür ve korkusuz kahramandır.

Yabancı sava$çı romantizmi
Suriyeli Kürtler üst ba"lıklı bir yazının detayını 

okudu!unuzda aslında konu"an ki"inin bir YPG mi-
litanı oldu!unuzu görebilirsiniz. Yapılan haberlerde 

Kürtler YPG ile e"le"mi" durumdadır. (3 Ekim 2014 
The Guardian) Öldürülen yabancı sava"çıların hayatı-
nı anlatan haberlerde aile üyelerinin veya örgüt men-
suplarının ki"ilerle ilgili romantik ve kahramanla"tırı-
cı ifadeler ile anlatılması ayrıca özendirici niteliktedir. 

DEA$’ın Süryani Hıristiyanlara yönelik yaptı!ı insan-
lık dı"ı muamelenin haberle"tirilmesinde, Süryanilerin 

bir soykırım ile kar"ı kar"ıya oldu!u belirtilmekte-
dir. Bir ki"inin a!zından verilen bu açıklamanın al-

tında habere konu olan Haseke, yakla"ık 100 yıl ön-
ce Osmanlı soykırımından ve 1930’larda Irak krallı!ı-
nın katliamlarından kaçan Asur azınlı!ına ev sahipli!i 
yapan bir yer olarak tanımlanmakta ve (26 $ubat 2015 

The Guardian), satırarası bir soykırım suçlaması ya-
pılmaktadır. Ba"ka bir haberde de Hıristiyan azınlı!ın 
önünde iki seçenek oldu!u söylenir, ya kaçacaklardır, 

ya da Kürtlere (YPG’ye) katılacaklardır. Özellikle ken-
di ülkelerine giri"lerde tutuklanan YPG militanları için 
ele"tirel haberler göze çarpmakta, bu durum ikiyüzlü-

lük olarak nitelendirilmektedir.

Hayvan sevgisi
Küçük rollerde oynayan bir #ngiliz aktö-

rün YPG saflarına katılması “Hollywood’a sırtı-
nı döndü” ba"lı!ı ile verilmekte, Amerikalı bir ga-

zetecinin kafasının kesildi!ini gördükten sonra 
DEA$’a kar"ı insanlık için sava"maya karar veren 
ve YPG üyesi olan ki"i romantize edilmektedir. (2 
Haziran 2015,The Guardian) bir ba"ka YPG üyesi 

Amerikalı ise Abdullah Öcalan’dan ve fikirlerinden 
çok etkilenmi"tir. (5 Eylül 2015, The WSJ) yine bu 
ki"iye göre örgütte, üyeler birbirlerine küfür etme-

mekte, kadınlar arkada" ve e"it statüde görülmekte-
dir. Öldürülen ba"ka bir YPG teröristi bomba tuzak-
lanan binaya giren iki çocu!u kurtarmak için binaya 
girmi" ve hayatını kaybetmi"tir. (5 Aralık 2017, The 
Guardian) Hayatını kaybeden örgüt üyeleri çocukla-
rı ve hayvanları çok sevmekte, dünyayı daha iyi bir 
yer yapmak için YPG saflarında sava"makta ve da-
ha özgür bir ya"am için hayatlarını feda etmektedir.

Haberlerde kritik bilgilerin kayna!ı, neden-
se isimi verilmeyen bir ki"idir. Bir dı"i"leri yetkili-
si, bir Pentagon yetkilisi sıkça kar"ımıza çıkan fa-
ili meçhullerdir. 1997 yılında terör örgütleri liste-

sine alınan PKK ile organik ili"kisi defalarca ispat 
edilen YPG, 2012 yılında Washington DC’de büro 

açmı"tır. Amerika Birle"ik Devletlerinin YPG’ye 
yaptı!ı aleni yardımlar Türkiye ile ili"kilerdeki kriz 

nedenlerinden biridir.

YPG’nin 
uluslararası 

medya deste!i

DEVAMI 5’TE

AYASOFYA 
JEOPOL!T!"!

TÜRKiYE MERKEZLi DÜ!ÜNMENiN ADIMI

Dünya sistemi Hobbes’un sözüne geldi, 
“herkesin herkese kar$ı sava$”tı!ı, yeni 
birlikteliklerin, ayrılıkların, dengelerin, 
oligopollerin, üretim sahalarının, siyasi 
üslerin, so!uk ve sıcak çatı"maların 
e"i!indeki dünyada Ayasofya’nın 
kurdu!u “tekinsiz denge” 
#mparatorluk döneminden 
gelen bilkuvve de!erleri 
Türkiye’nin yeni küresel 
statükoda elini 
güçlendirecek.

Koronavirüs "imdilik meseleleri 
dondurucuya kaldırdı, akabinde 

Suriye, Kıbrıs, Do!u Akdeniz, 
Libya, Çin etkisi, Afrika’nın 
üretime katkısı ile çatı"malar 

yeniden alevlenecek, bu süreçte 
Türkiye’nin Ayasofya 

ile gösterdi!i 
“irade beyanı” 

etkili olacak.

Türkiye kendi içine kapanamayacak 
kadar dünyaya ba!lı, ba!ımlı, en-
tegre bir ülkedir. Türkiye’de meyda-
na gelen olayların bir tarafında mut-
laka küresel düzen ile irtibat bulu-
nur. Sadece co!rafya açısından de-

!il, #mparatorluk geçmi"i, hinterlandı, dini-etnik kim-
li!i, ümmet gerçekli!i, ontolojisine içkin küresel id-
dia içeren “ila’yı Kelimetullah gibi” ideolojik ve ide-

alist tezleri nedeniyle bu ülke en zayıf döneminde bi-
le bölgesel kontrol çabasını gütmü"tür.

Me$ruiyet kayna#ı
Türkiye’yi dünyayla irtibatlı kılacak o derece 

güçlü potansiyel mevcut ki… Belki de Karlofça’dan 
bu yana “kendili!inden” kurulan geriye gidi" ve beka 
kaygısı septik bir siyasal alanı in"a ederken imparator-
luk mekanizmasının çok yönlü argüman, mensubiyet 

ve me"ruiyet kayna!ı üretmesine neden oldu.
Kimi zaman öne atılan kimi zaman ricatla sonuç-

lanan çabalar dünya sistemi kar"ısında ço!unlukla ba-
"arı getirmedi. Cumhuriyet idaresinin inkılapları, ya-
sakları, tasfiyeleri Batı’ya, #ngiliz dünya sistemine 
“jest” gibi sunulurken bir tarafıyla Osmanlı’yı bitiren 
anla"maların sonucu biçiminde gösterildi. Ayasofya ve 
ezan “evrensel” ve #slami kimli!e içkin i"levleri arka 
plana atılacak tarzda “yerel”le"tirilerek etkisiz kılındı.

DEVAMI 4’TE

Ercan Yıldırım
Yazar
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Ezanın aslından uzakla!tırılması üm-
metle, dinin kendisiyle, "slam ta-
rihiyle otantik ba#ları kopardı; 
Ayasofya’nın müzeye dönü!türül-
mesi biz Türklerin ve "slam’ın fe-

tih damarını kesti, Türkiye’yi ayrıcalıklı kılan üs-
tün ve öncü yönü törpüledi. Ayasofya’nın mü-
ze yapılması Türk ve "slam kimliklerini pasif, id-
diasız, kapana kısılmı! bir kültür birimine evrilt-
ti. Osmanlı zaten “hasta adam”dı ama Türkiye 
uzuvları kesilmi! yahut felçli bir beyin gibi uzan-
mı! yatıyordu artık. Dünya sistemi Mondros 
ile "mparatorlu#u öldürdü ama yerine sa#lık-
lı bir ulus devlet do#urmadı. Eski simgeler, ku-
rumlar, zihniyet yıkıldı yerine yenileri in!a edil-
di. Ayasofya’nın müze yapılması Türkiye’nin ar-
tık dünya sisteminin “do#rudan kontrolü”ne girdi-
#inin, bilkuvve kimli#ini harekete geçirmeyecek, 
öngörülemez adımlar atamayacak bir ülke olmayı 
kabullendi#inin göstergesiydi.

‘Ayasofya olayı’na tepkiler
Ayasofya’nın aslına rücu etmesi son yıllar-

da ya!adı#ımız en ciddi “olay”ların ba!ında gelir. 
Olay, çünkü buradan bir “olu!”a geçmek müm-
kün. Ayasofya’nın aslına dönmesinin kendisi son 
derece kıymetliyken esasında daha da de#erli olan 
“o iradeyi” gösterebilmekte yatar. Ayasofya’yı aç-
ma iradesi biz Türklerin hala “canlılık emaresi” 
gösterdi#ini, Türkiye merkezli dü!ünmeyi olaya 
evriltebildi#ini, tekinsiz karakter sergileyebilece#i-
ni de belirginle!tiriyor. Ayasofya’nın camiye dön-
mesi olup bitmi! bir hadiseden çok yeni bir süre-
cin “i!aret fi!e#i”, ba!langıcı mesabesinde. $u an-
da bu olayla herhangi bir mevzi kazanmı! sayıl-
mayız, esas büyük hasılamız neler yapabilece#i-
mizi “kendimize” de hatırlatmakta yatıyor.

“Ayasofya aslına rücu etti” haberini alan 
dindar-muhafazakar-milliyetçi-"slamcılardan 
bazılarının morali bozuldu, canı sıkıldı; tamam 
kabul, “ekonomimizi düzeltme-
di, zenginle!me getirmedi”, ha-
yat standartlarımızı yükseltmedi, 
sorunlarımıza çare bulamadı… 
Müzeden camiye dönmenin 
zaten iktisadi refahla ba#lan-
tısını kurma çabası bile abes! 
Tam tersine hayatı yalnız eko-
nomik getirilerle bir gören 
zihnin ne derece yabancıla!tı-
#ını, "slami kesimin bile na-
sıl dünyevile!ti#ini Ayasofya 
örne#inde tecrübe ettik.

“Ne gere#i vardı”, lafzının altında bu ba-
!arının Cumhurba!kanı Erdo#an’a yazılmasının 
üzüntüsü var muhakkak; i!te temel meselemiz de 
olayın kendisine, anlama odaklanmaktan çok ba!a-
rının kime yazılaca#ının pe!ine dü!mek, skor der-
diyle aslolanı kaybetmekte yatıyor. Gündeme gel-
di#inden bu yana sürekli menfi geli!melerle bir-
likte anıldı Ayasofya’nın açılması… Seçim için 
koz, gerekçesi devamlı tekrarlandı ama açıkla-
nan tarihin seçime uzaklı#ı Ayasofya üzerinde-
ki her tür angajmanı, kirletme çabasını, araçsalla!-
tırma giri!imini bo!a dü!ürdü. Seçim malzemesi-
ne dönü!meyece#inin anla!ılması “üzüntü”yü ar-
tırdı, çünkü Cami’nin me!ruiyetini daha da katla-
dı. “Halk ekme#e bakar Ayasofya’ya de#il” argü-
manını sıralarken bunun muhalefetin i!ine yaraya-
ca#ı halde niçin tasa edildi#ini de açıklıyor, aslın-
da kederlenme müzeden camiye çevirmenin do#-
rudan kendine… Büyük bir ekonomik kriz gele-
ce#i ön alındı#ı, bir darbe giri!imi gerçekle!ece-
#i bunun Ayasofya’ya ba#lanaca#ı, iktidarın za-
yıflı#ı, özgüvensizli#ini kapatmak için adım attı-
#ı, ruhban okulunun açılaca#ı gibi komploya da 
varan iddialar “Ayasofya olayı”nın mahiyetini an-
lamamanın da sonucu. Kabul etmek gerekir ki 
Cumhurba!kanı Erdo#an AK Parti’den do#an ye-
ni partilerin hele ki Gelecek Partisi’nin “ideolojik 
zeminleri”ni ellerinden aldı. Bazıları “duygu poli-
tikası”nı hatırlatıp gençlik rüyalarının hayata geçi-
rildi#ini, bir anlamda ütopyanın gerçeklik sahasına 
indirildi#ini belirtirken 70’lerde donan arkaik-radi-
kal “bazı” "slamcıların “mühim olanın mekan de-
#il Müslümanca dü!ünmeyi gerçekle!tirmek” gibi 
klasik ezber ve hazır kalıp izahları piyasaya sürme-
leri vaka-i adiyeden. Hele insansız, de#ersiz, ilkesiz 
bir devletçili#i neoliberal siyasallıkla bütünle!tiren-
lerin “cami ile kilise birlikte açılsaydı” teklifi; den-
geci, ABD-Rusya-AB ne der korkusunu rasyonel-
lik diye pazarlayanların ipli#ini de pazara çıkardı.

Post Kemalizm
Camiye dönü!me Kemalistlerin Türkiye’nin 

istikametine yerle!tirdikleri Avrupa’yı, dünya sis-
temini mutlu etme tarzının, paradigmasının da 
son buldu#unu gösterir. Mecburiyetler dünya sis-
temi içinde kaçınılmaz ama “jest” bir siyaset tarzı-
nın, tercihin sonucu. Sol liberallerin, Türkiye’nin 
Batı ile ili!kileri kopardı#ı dahası sekülerizmden 
vazgeçti#i, sanki varmı! ve aktifmi! gibi AB’den 
de facto ayrıldı#ı ithamları da kendi içinde de-
rin çeli!kiler içeriyor. Ayasofya’yı siyasetin gün-
deminden çıkarıp kültürün konusu yapmaya ça-
lı!anlar Batı’nın Türkiye’ye müdahilli#i için ge-
rekçe hazırlıyor, ihbarda ve ça#rıda bulunuyor! 
Burada enteresan tutumlardan biri “ulusalcıların” 
müzeden ricat edi!i desteklemeleri; üstelik sürecin 
“post kemalizm” gibi sunulmasına ra#men. Do#u 
Perinçek’in erken Kemalizmi “tarihselle!tiren” 
açıklamaları hem Tek Parti’yi vazifesini ba!arıy-
la yerine getirdi#i ve üst konuma yerle!tirdi#i hem 
tarihe gömdü#ü için anlamlı.

Ayasofya’nın açılı!ı aynı zamanda yeni dö-
nemin izlerini veren bir “olay”… buna “milli-yerli 
rejimin in!ası” diyenler de post Kemalizmi kanık-
samı! görünüyor! Fakat Erdo#an muhaliflerinin de 
kabullendi#i iki husus; darbe yapılsa bile bir daha 
kimsenin Ayasofya’yı müze ya da kiliseye çevire-

meyece#i, hiçbir !ey yapmasa bile Cumhurba!kanı 
Erdo#an’ın Ayasofya’yı açan ki!i payesini elde et-
mesi… artık yeni statükoyu belirledi!

Sistemdeki yarıkları kullanmak
Ayasofya küresel sistem tıkandı#ında, neo-

liberal ekonomi çıkmaza girdi#inde, kapitalizmin 
merkez ülkelerinin, AB’nin derin krizinde, irili 
ufaklı ülkelerin hepsinde sınır, güvenlik, çatı!ma, 
gelir kaybı gerçekle!ti#inde en önemlisi de koro-
na virüs salgını yüzünden devlet mekanizmaları-
nın, toplumların, bireylerin buhranlar geçirdi#i bir 
evrede camiye çevrildi. Burada belirtmek gere-
kir ki Cumhurba!kanı Erdo#an Suriye’ye gerçek-
le!tirilen harekatlarda, Do#u Akdeniz’deki petrol 
aramalarında, Libya’daki müdahilli#inde oldu#u 
gibi dünya sistemindeki “yarıkları” çok iyi de#er-
lendirerek Ayasofya’yı camiye çevirdi.

Çin’in merkez ülkeler arasına katılması, 
ulus devletlerle küresel !irketlerin ve toplumla-
rın birbirine girmesi, dünyanın pek çok yerin-
deki sıcak çatı!maların bir türlü yerli yerine otu-
ramaması, Arap Baharı sürecinin kapanmama-
sı siyasi afazinin devamlılı#ı Ayasofya’nın iba-
detin ötesinde siyasal meselelerde öncülük ya-
pabilece#i bir zemini kurmu! oldu. Dünya siste-
mi Hobbes’un sözüne geldi, “herkesin herkese 
kar!ı sava!”tı#ı, yeni birlikteliklerin, ayrılıkların, 
dengelerin, oligopollerin, üretim sahalarının, si-
yasi üslerin, so#uk ve sıcak çatı!maların e!i#in-
deki dünyada Ayasofya’nın kurdu#u “tekinsiz 
denge” "mparatorluk döneminden gelen bilkuv-
ve de#erleri Türkiye’nin yeni küresel statükoda 
elini güçlendirecek.

Koronavirüs !imdilik meseleleri dondu-
rucuya kaldırdı, akabinde Suriye, Kıbrıs, Do#u 
Akdeniz, Libya, Çin etkisi, Afrika’nın üretime 
katkısı ile çatı!malar yeniden alevlenecek, bu sü-
reçte Türkiye’nin Ayasofya ile gösterdi#i “tekin-
siz bilinç ve irade beyanı” etkili olacak. Putin ye-

ni anayasa ile ülkesinin “da#ılma”sına yol 
veren hukuki kanalları kapattı; Türkiye 
gibi Rusya, ABD, "spanya, "talya gi-
bi ülkeler siyasi ve toplumsal bütünlük, 
beka kaygısı çekiyor. Rusya’nın yal-
nız askeri ve enerji sanayii ekonomisi-
ni zorlarken Merkel’in “Avrupa’nın tari-
hinin en zor döneminde bulundu#u” iti-
rafı, ABD’nin Çin kar!ısında psikolo-
jik bir çıkmaza girmesi yeni sistem ara-
yı!ını tetikliyor. ABD, batı Avrupa ve 
Japonya’dan olu!an merkezde Çin’i ka-
bullenmek zorunda Batı. Bu yarı çevre-
yi a!amayan Rusya’yı da tedirgin ediyor 

elbette. Bu amaçla Rusya-Fransa-Almanya ara-
sında i!birli#i “yeni Avrupa”yı yükseltmeye dö-
nük i!liyor. $u anda Avrasya, potansiyel Avrupa 
ve ABD arasındaki dünya sistemi ana ta!ıyıcıla-
rının sarsıntılara dayanıklılı#ını test ediyor; siste-
min sa#lı#ı için destek bloklarının dikilmesi ge-
rekir. Bu da yarı çevrenin öncü ülkeleriyle müm-
kün. Çünkü artık Çin’e ba#ımlı bir küreselle!me 
sistemin beka korkusu haline geldi. Mutlaka yeni 
üretim üsleri, siyasal güç merkezleri de kurulması 
lazım. Türkiye bu bloklar arasındaki en iyi ta!ıyı-
cı konumunda; iki dünya sava!ı sonrasında da ko-
münist-Avrasya blokuyla Trans-Atlantik arasında 
tampon vazifesi görmü!tü.

Medeniyet açı!ını kapatmak
Ayasofya gibi evrenselli#in, Katolik-

Protestan ayrımının, ümmetin, "mparatorlu#un-
Roma-Osmanlı devir tesliminin simgesinin aslı-
na döndürülmesi Türkiye’nin Avrasya ve Trans-
Atlantik arasında denge ve tampon i!levinin öte-
sinde bilhassa "slam ülkelerinin merkezi hatta 
Afrika’nın anahtarı konumuna talib oldu#unu ira-
de etmi!tir. Açıkçası Dünya Sisteminin Do#ası ki-
tabımdaki Osmanlı Hayaleti yazısında dile getir-
di#im gibi dünya sisteminin Türkiye’yi daha fazla 
görme, öne çıkarma, bölgede "mparatorluk meka-
nizmasını i!letmeye ihtiyacı var; Ayasofya’nın as-
lına rücu etmesi, dünyadan çelimsiz tepkilerin gel-
mesi bu durumun ikrarı mahiyetindedir. Türkiye 
bu bo!lu#u ve imkanı iyi de#erlendirmek mecbu-
riyetinde. Ayasofya’dan sonra yeni bir “hilafet tar-
tı!ması” illa ki gündeme gelece#i gibi, orta vade-
de dünya sisteminin siyasal yapısının da Türkiye 
merkezli bir hilafeti icbar edece#i muhakkak gö-
züküyor! Suud-Mısır hattındaki selefi yorumla $ii 
Hilali’nin "slam ülkelerini birbirine dü!man eden 
tutumlarından arınmanın yolu Ayasofya’nın tem-
sil etti#i Türkiye merkezli dü!ünmeden… "slam 
dı!ını “öteki” görmekten, gaza metodundan, ön-
görülmemeyi, sınırlandırılmaya kar!ı çıkmayı içe-
ren tekinsizlikten geçer. Rusya gibi Türkiye bir ya-
rı çevre ülke olarak belli ba!lı bazı meseleleri çöz-
mesi gerekiyor. Öncelikle ekonomi… Devlet me-
kanizması neoliberal siyasallıktan sonra güçlen-
se de ekonomi buna e!lik edemedi. Aynı zamanda 
neoliberal kültürün açtı#ı bo!luklar, yeni ku!aklar-
daki zihniyet sendromları da ciddi bir sorun. Hem 
yarı merkez olarak verili çarklar içinde daha ötesi-
ne geçilemedi#inden hem bizatihi sistemin kendi-
sinin kötülü#ü alternatifi zorluyor. Bu da yeni bir 
iktisadi, toplumsal, devlet anlayı!ının yerle!tirilme-
sini gerektiriyor. Tekelci, faizci, rantçı kapitalist ik-
tisadın yüz geri edilmesi, ekonomik doygunluk, 
kültürel özdekli#in-gündelik hayatın "slamili#inin 
sa#lanması, güçlü-varolu!a uygun tarım, çok çe-
!itli sanayi, nomos dı!ı LBGT gibi akımlara kar!ı 
iradeli, dirençli tutum, temsil-katılım-e!itlik-adalet 
merkezli yeni bir siyasal alan in!ası, mimarlıktan 
çevreye kadar emsal te!kil edici modelleri haya-
ta geçirebilmeliyiz. Ayasofya’nın aslına dönmesi 
yalnız post Kemalist evreyi de#il Müslümanları da 
derleyip toparlayacak, yöneticilerle halk arasındaki 
farklılıklara seslenecek “medeniyet açı#ı”nı kapat-
maya mündemiç adımların ba!langıcı olabilir.

ercnyldrm1@gmail.com

Ayasofya jeopoliti!i
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Ercan Yıldırım /Birinci sayfadan devam

DÜNYADA ÖRNE!i 
OLMAYAN DARBE GiRi"iMi: 

15 TEMMUZ
Bugün Türkiye’de, Türkiye merkezli dü"ünen bir yönetim vardır. Bu yönetim 

ba"arısı zaman içerisinde kendi paradigmasını olu"turacaktır. Türkiye’nin 
kendisini merkeze alarak dü"ünmesinde FETÖ örgütünün kamunun 

kılcal damarlarından çekilmesinin etkisi büyük olmu"tur.

Dünyadak! bütün devletler 
devletle"me sürec!nde 
b!rçok problemle kar"ı kar-
"ıya kalmı"tır. B!r!nc! dünya 
sava"ı sonrası !mparatorluklar 
modern devletlere dönü"-

mü", b!r yönüyle devlet etme gelene#! 
köklü de#!"!kl!klere u#ramı"tır. Bugün 
Afr!ka ülkeler!nde sık sık asker! darbeler 
yapılmaktadır. Bazı ülkelerde mafya ör-
gütler! devlet!n b!r kısım gel!rler!ne ve bazı 
"eh!rler!n kader!ne el koyab!lmekted!r. 
Lat!n Amer!ka’da bazı ülkelerde uyu"turucu 
baronlarının örgütlenme kapas!tes!n!n ve 
s!lah gücünün b!rçok küçük devletten daha 
güçlü oldu#una da!r b!lg!lerle kar"ıla"ma-
mız b!zler! "a"ırtmamaktadır. Küresel b!r 
güç olan ABD’y! g!zl! güçler!n yönett!#!ne 
da!r komplo teor!ler! h!ç gündemden dü"-
memekted!r. Masonluk, Tapınak $övalyele-
r!, Vat!kan, S!yon!zm g!b! örgütlenmeler!n 
devletler üzer!ndek! g!zl! emeller! ve yıkıcı 
etk!ler! de tartı"ma konularıdır.

Türk!ye’n!n !ç!nde bulundu#u Atlant!k 
Paktı devletler! !ç!nde asker! darbeler, Nato 
Gladyosu !ç!n çalı"an ulus devlet mensubu 
bazı subayların kend! devletler!ne ba#lı 
olmaktan z!yade ABD’n!n hak ve menfaat-
ler!n! ye#led!kler! de b!l!nen b!r gerçek-
l!kt!r. Bu durum NATO konsept! !çer!s!nde 
bulunan bütün ülkeler !ç!n geçerl!d!r. B!r 
yönüyle NATO !çer!s!nde Türk!ye ve Fransa 
dı"ında m!ll! k!ml!k gel!"t!rme kapas!tes!ne 
sah!p ba"ka ülke de yoktur. Salt Türk!ye 
tecrübes!ne yönelecek olursak: Türkler 
b!r!nc! dünya sava"ından sonra ba#ım-
sızlık mücadeles! verm!" ve genç Türk!ye 
Cumhur!yet!n! kurmu"tur. 1950’lere kadar 
tek part! !kt!darı ya"ayan Türk!ye Cumhur!-
yet! tek part!y! tems!l eden CHP’den sonra 
s!yas! hayata katılan Demokrat Part! !le 
b!rl!kte çok part!l! hayata geçm!", Türk!ye 
Cumhur!yet!’nde hükümet etme yetk!s!n! 
on yıllı#ına Demokrat Part! elde etm!"t!r.

#lelebet yönetici güç
Cumhur!yet!n kurucu kadrosu 

kend!ler!n! !lelebet Türk!ye Cumhur!ye-
t!’n! yönetecek güç olarak added!yordu. 
‘’Cumhur!yet! b!z, kurduk b!z ya"ataca#ız’’ 
mottosu tek part! !deoloj!s!n! yansıtan b!r 
tanımlama !d!. 1960 !ht!lal! beklenmed!k 
b!r sebepten geld!. Demokrat Part!’ye 
kar"ı darbe yapan cuntacılar ve b!r yönüyle 
darbeye destek veren CHP’n!n dah! 1960 
!ht!lal!n!n sebeb!n!n farkında olmadıkları 
kanaat!ndey!m. %k!nc! Dünya Sava"ı’ndan 
sonra ABD ma#lup ülkeler!n anayasasını 
b!zzat kend! yazmı"tır. Almanya ve Japonya 
bunun örne#!d!r. Adım adım NATO konsept! 
gel!"!rken b!r yönü !le Türk!ye’y! de asker! 
vesayete ba#lı, Batı otokontrolünde her za-
man denetleneb!l!r b!r poz!syonda tutmak 
!ç!n, Adnan Menderes ve arkada"larının 
!damıyla sonuçlanan darbe g!r!"!m! Batı 
tarafından planlanmı" ve uygulanmı"tır. 
Darbeler küresel s!stem tarafından plan-
lanır !çerde özell!kle ekonom!k cephede 
vesayet!n ayakları vardır. Darbeler!n ne !ç!n 
yapıldı#ını h!çb!r "ek!lde anlama kapas!tes! 
olmayanlar !se darbey! yapan generaller-
d!r. Cuntacılar "oven!zme varan m!ll! b!r 
söylem kullanırlar, gel gör k! her darbeler-
den en çok ülke ve m!llet kayıp görür. Tür-
k!ye’dek! darbe g!r!"!m!n!n arkasındak! güç 

k!m olursa olsun, darbe yapanlar devlet!n 
asker bürokratları oldu#u !ç!n, darbe sonra-
sı yönet!m! hep s!yasete devretme moduna 
geçm!"lerd!r. 1960 !ht!lal! bu konuda !ç 
cunta ve kar"ıt grupların mücadeles!ne 
sahne olduysa da, tüm darbelerden sonra 
yönet!m s!yas!lere devred!lm!"t!r. En son 
ya"anan post-modern darbe g!r!"!m!nde 
dah! s!yaset el de#!"t!rm!", kend!s!ne darbe 
yapılan Refah Part!s! kadar !kt!dara gelen 
part!ler de hayl! baskı ve tehd!t görmü"ler, 
y!ne de f!nalde, devlet! s!v!l s!yaset yönet-
meye devam etm!"t!r.

B!r ülkede mafyavar! suç örgüler!, 
asker! güçler, çeteler, casus te"k!latları 
hep devlet!n dar b!r alanına nüfuz etme 
mücadeles! verm!"lerd!r. 15 Temmuz darbe 
g!r!"!m!nde belk! de dünya tar!h!nde !lk 
kez, b!r casus "ebekes! devlet!n tamamını 
ele geç!rme g!r!"!m!nde bulunmu"tur.  Bu 
"ebeken!n adı FETÖ ele geç!rmeye çalı"tı#ı 
devlet dünyanın en köklü devletler!nden 
b!r! olan Türk!ye Cumhur!yet!’d!r. Ve asker! 
darbec!ler!n gelenekler!n!n aks!ne, b!r gün 
bu !kt!darı bırakma n!yet!nde olmadan bu 
!"e g!r!"m!"lerd!r. %"!n en tehl!kel! tarafı da 
bu casus "ebekes!n!n ba"ka ülke ve ülkeler 
adına bu !hanete kalkı"masıdır. Bu casus 
"ebekes!n!n karakter anal!z!n!n kısaca 
yapmaya çalı"alım.

Dini altyapı
%ng!l!zler H!nd!stan’ı !"gal ett!#!nde, 

H!nd!stan bugünkü Pak!stan ve Bangla-
de"’te ya"ayan Müslümanları sevk ve !dare 
etmek !ç!n, yen! d!n, yen! mezhep, yen! 
tar!katlar kurmu", ve Müslüman b!r val! el! 
!le Müslümanlara zulüm etme deney!mler! 
kazanmı"tı. FETÖ örgütü, !k! yüz yıllık b!r 
deney!m üzer!ne b!na ed!lm!"t!r. Har!c!l!k, 
ha"ha"!l!k, masonluk, tapınak "övalyeler! ve 
dünyanın bütün !st!hbarat b!r!k!mler!nden 
!st!fade ed!lerek olu"turulmu" karma, sof!s-
t!ke ve esrareng!z b!r örgüttür. Örgüt l!der! 
kend!s!n! Mes!h zannetmekted!r. Bazı be-
yanatlarında kend! makamının Hz. %sa’dan 
daha yüksekte oldu#unu !ma etm!"t!r.

Kullanı"lı casus "ebekesi
FETÖ terör örgütü dünya s!stem!n!n 

bütün casus "ebekeler!ne b!lg!, belge 
ta"ıyan b!r örgüttür. Çünkü bu amaçlar !ç!n 
yet!"t!r!lm!"t!r. Devlet!n her türlü kurumu-
na sızan bu örgüt el!ndek! b!lg!ler !t!bar! 
!le !st!hbarat örgütler! nezd!nde kullanı"lı 
ve kıymetl!d!r. Çünkü b!r devlet!n ba"ka 
b!r devletten b!lg!, belge sızdırması hayl! 
mal!yetl! b!r !"t!r. Önceler! Türk!ye !ç!nde 
ve dı"ında d!n! yapılanma, hayır-hasenat 
!"ler!, s!v!l toplum alanından örgütlenen 
"ebeke, her ülken!n el!tler!n!n çocuklarını 
e#!t!m s!stem!ne alarak o ülkeler!n de 
devlet te"k!latlarına sızmayı ba"armı"tır. 
B!r Anadolu gurbetç!s! Avrupa’da küçük b!r 
ba#lantısız ülken!n pol!s te"k!latı !mt!ha-
nına g!rse, "ebeke mensupları gelerek ‘’b!z 

burada te"k!latlanıyoruz, gel!n b!ze katılın’’ 
d!ye tekl!fte bulunuyorlar, ABD’de gey 
ve lezb!yen kulüpler!ne nasıl sızdıklarını 
key!fle etraflarına anlatıyorlar…

Örgüt, g!zl!l!k ve tak!ye kültüründe 
o denl! !ler! g!tm!"t!r k!, namı hesabına 
çalı"tı#ı ülkeler! dah! bu g!zl!l!#! !le ted!rg!n 
edecek noktaya get!rm!"t!r. ABD’de 
bulunan okullarında verg! kaçakçılı#ı, 
ö#retmenler !ç!n yaptı#ı ayrımcılık, !nsan 
kaçakçılı#ı g!b! faal!yetlerden dolayı yerel 
mahkemeler tarafından kovu"turmaya 
u#ramaktadır. Bu örgütün para kayna#ı 
!t!bar! !le Vat!kan, casusluk yönüyle küresel 
!st!hbarat kurulu"ları, bat!n!l!k ve d!n! tec-
rübe kullanımı açısından %ng!l!z deney!m-
ler! üzer!ne !n"a ed!ld!#! gözlenmekted!r. 
Bu casus "ebekes! Türk!ye’de çökert!lm!"t!r. 
Dünyanın bütün devletler!nde faal!yetler!-
ne devam etmekted!r. B!r mafya "ebekes! 
perde arakasında c!nayet, gasp ve adam 
öldürmeye devam eder, fakat örgüt l!der! 
hayır-hasenat, yadım severl!k ve s!v!l top-
lum !"ler!yle !lg!len!r görünmekted!r. Bu 
yönüyle bu örgüt b!r mafya ve suç örgütü 
görüntüsü serg!lemekted!r.

Faili meçhullerin sonu
Bu örgüt kırk yıllık çaba sonunda 

devlet!n tüm kurumlarını ele geç!recek 
sev!yeye gelm!"t!r. Örgütün açık hale gel-
mes! tasf!yes! !ç!n öneml! b!r noktadır. FETÖ 
örgütü benzer suç örgütler! g!b!, daha çok 
örgüt mensubunu suça bula"tırıp, devlete 
dü"man yapmak !stemekted!r. Darbe 
sonrası FETÖ yargılanmalarında Adalet 
Bakanlı#ı, Pol!s te"k!latı ve !st!hbarat 
b!r!mler! öneml! derecede rol üstlenm!"-
t!r. Çok öneml! mesafeler kat ed!lm!"t!r. 
Örgütle mücadelen!n zorlu#u, dünyanın en 
tehl!kel! örgüt üyes! en masum görün-
tüyü ver!rken, y!ne dünyanın en masum 
sandı#ımız örgüt mensubuna en olmadık 
c!nayet!n! !"leteb!lmekted!r. Rusya’nın 
Ankara Büyükelç!s! su!kastını yapan pol!s 
memuru c!nayet önces! herhang! b!r suçu 
olmayan b!r vatanda"tı. Türk!ye’n!n geçm!-
"!nde bu tür c!nayetler fa!ll! meçhul kalırdı. 
Devlet !çer!s!nde önceler! Gladyo yapıları ve 
sonraları FETÖ, perdeleme !"ler!n! ustalıkla 
yaparlardı. Son dönemlerde artık h!çb!r 
c!nayet fa!l! meçhul olarak kalmıyor.

Son yıllarda, Türk!ye’n!n FETÖ ‘nün 
devlet! ele geç!rme çabalarını, darbe g!r!-
"!mler!n! savu"turab!lmes!, Türk!ye Cumhu-
r!yet! devlet!n! tems!l eden hükümet!n ve 
onu tems!l eden Recep Tayy!p Erdo#an’ın 
Türk!ye menfaatler!n! öncelemes!, Batılı 
devletler!n çıkarlarına ters dü"tükçe Tür-
k!ye’ye kar"ı hamleler sıkla"mı"tı. Türk!ye, 
sırasıyla bütün g!zl! yapılarla, FETÖ terör 
örgütü, DEA$ ve bunun g!b! b!r çok örgütle 
çatı"maya g!rm!" ve ba"arılı olmu"tur. Bu-
nun yanı sıra Batı kaynaklı b!r çok hamley! 
ba"arıyla savu"turmayı ba"armı"tır

Bugün Türk!ye’de, Türk!ye merkezl! 
dü"ünen b!r yönet!m vardır. Bu yönet!m 
ba"arısı zaman !çer!s!nde kend! parad!g-
masını olu"turacaktır. Türk!ye’n!n kend!s!n! 
merkeze alarak dü"ünmes!nde FETÖ 
örgütünün kamunun kılcal damarların-
dan çek!lmes!n!n etk!s! büyük olmu"tur. 
“Türk!ye merkezl! dü"ünmek” daha çok 
konu"ulup tartı"ılacak b!r konudur.
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