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DÜNDEN BUGÜNE 
TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI 

 
 
Namık Kemal Zeybek’in 05.04.2012 tarihinde gerçekleştirdiği konferans 
metnidir.  
 
1944 yılında Bayburt’ta dünyaya gelen Namık Kemal Zeybek, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesini bitirdi. Toprak Reformu Müsteşarlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşarlığı ve Bakanlık Müşavirliği, Özel Sektör 
Yöneticiliği, Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı, Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, 18. ve 20. dönem İstanbul Milletvekilliği ile 
Kültür ve Devlet Bakanlıkları görevlerinde bulunan Zeybek Ahmet Yesevi Vakfı 
Başkanlığını sürdürmektedir. Bilgi, Sevgi, Hoşgörü, Ülkü Yolu, Milli Kültür Meselemiz, 
Türk Olmak, Çağı Yakalamak, Ahmet Yesevi Yolu ve Hikmetler, Türk’üm ve Işığa 
Doğru adıyla yayınlanmış kitapları bulunmaktadır. Sayın Namık Kemal Zeybek’i 
kürsüye davet ediyorum.  
 
Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek: Türkiye’nin Dış Politikası 
diyoruz tabii Türkiye dediğimiz coğrafya bugün bizim üstünde oturduğumuz alan konu 
bir kavramdır daralır ve genişler, yani çok sabit bir kavram değildir, Türkiye vaktiyle 
daha genişti. Balkanlarda yerlerimiz vardı, güneyde biraz daha geniştik kuzeyde de 
taraftan biraz daha geniştik ama sonunda işte bütün bunların adı Türkiye’dir. Bize 
yani üzerinde yaşadığımız bu coğrafyaya Türkiye adını da bizler verdik, meseleye 
buradan başlayalım. Başkaları bize Türkiye dediler Avrupalılar, Asyalılar, Güneyliler, 
Kuzeyliler, Doğulular yani komşularımız bizim üzerinde yaşadığımız coğrafyaya 
Türkiye dediler bizde bunu benimsedik ve Türkiye Devleti yeniden kurulurken adı 
Türkiye Cumhuriyeti olarak kuruldu. Türkiye Devleti yani bizim olan Türkiye Devleti 
bildiğiniz gibi Selçuklular, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyetinin arka arkaya birbirini 
tamamlayarak oluşturduğu bu devletin adı Türkiye Devletidir. Türkiye Devleti bir 
devlettir sanıldığı gibi üç devlet değildir. Yani “Selçuklu başka devletti, Osmanlı başka 
devletti, Türkiye Cumhuriyeti başka devlettir” sözü ilmi olarak yanlıştır, hukuki olarak 
da doğru değildir veya ayrı devlet olsalar idi biz Türkiye Cumhuriyeti olarak mesela 
Osmanlı’nın borçlarını niye ödeyecektik ki ayrıcada uluslararası birtakım anlaşmazlık 
alanlarında Osmanlıların hukukunu ileri sürerek biz o zaman bu bizimdir diyebilir 
miydik hem uluslararası hukuk bakımından hem tarihi gerçek bakımından aslında 
Türkiye Devleti bir devlettir. Selçuklu bir hanedandı. Selçuklu hanedanından sonra 
Türkiye devletini Osmanlılar devam ettirdi. Sonra Osmanlılar ortadan kalkınca da 
Türkiye Devleti bir Cumhuriyet haline geldi ve devam etmedi. Yani hanedan ve rejim 
değişmeleri vardır ama devlet bir devlettir. Dolayısıyla ben söylemimi bu kapsamda 
geliştirmeye çalışacağım, onun dışına çıkmayacağım. Yani Türklerin Türkiye’den 
önceki ve Türkiye dışındaki tarihlerinden ve orada olagelen işlerden söz etmek bizim 
konumuz değildir. Çünkü siz beni sınırlandırdınız Türkiye dediniz. Türkiye bu ve 
Türkiye bu peki Türkiye dışında yaşayan Türkler onlar vaktiyle Türkistan’dı, 
Kafkasya’ydı. Şimdi her birinin kendi adı var; Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, 
Özbekistan, Azerbaycan vs deniliyor yani onlar bizim konumuz olan Türkiye 
kavramının dışında orada düşünülmesi gereken ülkeler. Şunu ifade ederim ki insanlık 
tarihini incelerken hanedanlar ve devletler, hanedanlar ve devletlerarası mücadeleler 
şeklinde incelemek, savaşlar, barışlar, antlaşmalar, anlaşmazlıklar şeklinde 
incelemek bir bakış açısıdır ve doğru bir bakış açısıdır.  
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Ancak insanlık tarihinin ya da insanlık tarihi içindeki herhangi bir ülkenin derin tarihini 
doğru anlamak için başka bir gerçeği de hiç göz önünden uzak tutmamak lazım. O da 
nedir? O da şudur ki üretim ilişkileri ve üretim biçimi her zaman ülkeleri ve ülkeler 
arası ilişkileri etkilemiştir, bunu da gözden uzak tutmamak lazım. Yani ne demek 
istiyorum, insanlar bu yeryüzünde yaşarken binlerce yıl tabi ihtiyaçlarını neyle 
kazanıyorlardı, gideriyorlardı? Nedir tabi ihtiyaç? Yani fizyolojik ihtiyaçlar; yemek, 
giyinmek, barınmak ihtiyaçlarını başkada var ama esas olan bunlar. Neyle 
karşılıyorlardı? Daha Sanayi Devrimi gerçekleşmemişti yoldaşlar. Daha o zaman bilgi 
çağı da gelmemişti. Tarım Devrimi de daha olmamıştı. O insanların binlerce yıllık 
tarihinde halk topluluklarının birbiriyle ilişkilerini belirleyen temel mesele neydi? 
İnsanlar avcılıkla, toplayıcılıkla geçinirlerdi. Dolayısıyla insan topluluklarının, klanların 
av alanları konusu o toplulukların ilişkileri belirlerdi. Barışsa barışır, savaşsa savaşır. 
Av alanları için klanlar birbirleriyle dövüşürlerdi. İşte insanlar arası, topluluklar arası, 
insan cemiyetler arası ilişkiler demek ki o dönemde alanların paylaşımından 
kaynaklanmıştır. Gerçek ne, henüz tam olarak bilmiyoruz. Ancak bundan 7 bin yıldan 
beri Sümerlerin yazıyı icat ettiği söylenilir. Evet, bugünkü bilgiye göre bu doğrudur, 
yarın değişebilir, bugünkü bilgiden bahsediyoruz. Benim konuşmamda bu tür sözlere 
rastlarsınız, rastlayacaksınız. Buna alışmanızı salık veririm. Çünkü bilim zihniyeti 
denilen şey tamda budur, bildiğimiz her şey yanlış olabilir. Burada değerli bilginler var 
İşletme profesörleri var, Edebiyat profesörleri var. Dünyada değerli bilginler var, bu 
bilginlerimizin söylediği her şey doğru olabilir, tamamı da doğru olabilir, tamamı da 
yanlış olabilir, bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış olabilir. İşte bilim zihniyeti tamda 
budur. Ne yapacağız? Siz bilginlerimizin öğrettiklerini öğreneceksiniz, sonrada acaba 
bunların hepsi doğru mu yanlışlar var mı bu yanlışları düzeltmek için ben ne 
yapabilirim diye ilmi araştırma yapacaksınız. Düzeltme işini sağdan soldan 
duyduğunuz kulaktan dolma şeyler değil, bilimin yöntemleriyle yani araştırmayla, 
incelemeyle, gözlemle. Bilindik yöntemle yaparsanız yaptığınız işin değeri olur ve 
bizim bilim zihniyetine ulaşmamız lazım ve iddiayla söylüyorum, bizim en çok muhtaç 
olduğumuz şey bilim zihniyetidir ve bizde en az olan bilim zihniyetidir. Çünkü bizde 
bilimin önünü kesen çok yol kesenler vardır, ideolojiler bilimin önünü keserler, dini 
inançlar bilimin önünü keserler. Hatta bizatihi biz bilimin kendisini bile bilimin önüne 
engel haline getirmeyi de başaran toplumlardan birisiyiz. Yani bilim fetişizmi denilen 
hadise vardır ki bilim ortaya koyduğu şeylere yani tarihte bunlardan biri en azından 
bilgi dağıtır. Tarih bilim olarak kabul etmeseniz bile bilgi dağıtır. Bilim zihniyeti Karl 
Popper’in meraklısı için söylüyorum. Karl Popper’in Bilim Zihniyeti adlı kitabını alıp 
okursanız, benim ne dediğimi tamda anlarsınız ve ben Karl Popper’in kitabını ya da 
Bilim Zihniyeti diye bir ders kitabını bütün üniversitelerde okutulmasını hatta 
liselerden başlayarak okutulmasını isterdim. Evet, bilimleri öğrenmemiz lazım tamam. 
Ama hepsinden önemlisi bilim zihniyetine ulaşmamız lazım. Benim saydığım bilimin 
önünü kesen kavramlara karşı olduğumu zannetmeyin. Ben ideolojilere falan karşı 
değilim. İdeolojilerde lazım, ideoloji demek fikriyat demektir. Yani bir belli esasa 
dayalı fikirler manzumesi demektir. Lazım. Ama din başka bir alanın meselesidir, 
bilim başka bir alanın meselesidir. Siz bilimin yaptığı herhangi bir araştırmaya dini 
inançlarınızı ve dogmalarınızı eğer yol kesen olarak koyarsanız işte o zaman bilim 
zihniyetinden mahrumsunuz demektir. Dolayısıyla yani belki bu sohbetimizde asla 
aklınızdan çıkarmamanızı istediğim temel kavram budur. Bizim bilim zihniyetine 
ihtiyacımız vardır, her şeyden çok ve eksiğimizde budur. O yüzden patentlerde, 
araştırmalarda bilim üretiminde çok gerilerdeyiz. Bilim zihniyeti olmazsa bilimi nasıl 
üreteceğiz. Yok yoldaşlar. Bugünkü tarih bilimi tarih Sümer’de başlar diyor, bugün 
yarın başka şey söylenebilir, ama bugün böyle deniyor.  
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Niye çünkü bugünkü bilimimize göre yazıyı Sümerler buldu. Bize yazılı tabletler kaldı, 
biz o tabletleri okuyarak ondan sonra yazı devam etti. Yazılı belgeleri okuyarak tarih 
bilimini geliştirebiliyoruz. Binlerce yıl insanlar yani belki 10 bin yıl insanlar otladılar, 
avladılar. Yani ağaçlardan yabani yemişleri topladılar, yerden yenilebilecek otları 
yoldular, onlarla geçindiler. Hayvanları avladılar, etlerini yediler, derilerini kullandılar. 
Binlerce yıllık atalarımız böyle yaşadı. Sonra tarım bulundu. Tarım bulunması demek 
ne demektir? Yani tohumun o yabani olarak bulunan tohumun iyilerinin seçilip, 
toprağa gömülmesi, onun başında beklenilmesi zamanı gelince de yolunup ya da 
kesilip biçilip onların tohumlarının depolanıp yenilmesi ve o avlanan hayvanlarında 
yine ehlileştirilmesi ve ata binmenin keşfedilmesi o kadar muazzam bir keşiftir ki ata 
binmenin keşfedilmesi insanlık tarihinin coğrafyasını dönüştürmüş ve değiştirmiştir. 
Böylece iki koldan bitkiler ve hayvanların kolundan tarım uygarlıkları ortaya çıktı. Her 
şeyi değiştirdi; aile biçimini değiştirdi, yaşama biçimini değiştirdi, barışların ve 
savaşların sebeplerini değiştirdi vs. Peki bizim Türkiye’yle bunun ne ilgisi var? 
Bundan 3. asır öncesine kadar Türkiye’de biz tarım toplumuna dayalı bir ülkeydik ve 
tarım toplumunun tarım uygarlıklarının yaşadığı binlerce yıl boyunca bizim milletimiz 
yani Türkiye Türkçesi konuşanlara biz bugün Türk diyoruz. Ama geçmişte Türkçe 
konuşan herkese Türk denilirdi. Türkçe konuşanlar alanına girenler Türk olurdu, o 
alanlardan çıkanlar nereye gitmişlerse o milletten olurlardı, halada öyle. Nuh (A.S) 
işte oğlu varmış, Yasef’miş onun oğlu varmış Türk’müş ondan çoğalan Türk demişler 
bunlar masaldır. Nuh (A.S) dediğiniz peygamber döneminde olan tufanda sanıldığı 
gibi dünyada yaşayan insanları ve hayvanları yok eden değil, Mezopotamya 
Bölgesinde bir tufandır ve tarihen de olmuştur. Dolayısıyla Nuh (A.S) kavmi yanlış 
yaptı diye yaratıcı niye bütün insanları yok etsin canım. Olan ne? Evet, Nuh Tufanı 
olmuştur. Nuh (A.S) Çocukları çoğalmışlardır. Ama başka yerde insanlar zaten 
yaşıyorlar. Dolayısıyla milleti de böyle algılamayın. Millet ırk birliği filan değildir, 
dünyada ırk birliği diye de hiçbir şey de yoktur. Kültür meselesidir. Hangi kültür içinde 
yaşıyorsanız, benimsiyorsanız o kültürün tayin ettiği milletten olursunuz. Bizim 
milletimiz tarih içinde tarım uygarlıkları döneminde öncül milletlerden biri olduğu için 
değil. Konu şu Selçuklu Devlet büyük devlettir, Osmanlı Devleti Kanuni Sultan 
Süleyman Döneminde Osmanlı doruğa çıkmıştır. Babasından başlayarak Kanuni 
döneminde Osmanlı bilimden ve bilim zihniyetinden kopmuştur. Çünkü dünya görüşü 
hayata bakış dönüşmüştür. Çünkü Mısır’dan getirilen eşari nakilcilerin etkisiyle felsefe 
ortadan kalkmıştır. Katip Çelebi’nin Mizan ül Hak adlı kitabında yana yakıla bunu 
anlatır. Yani nerede Fatih dönemindeki bilimlerdeki, sanatta doruğa çıkan Osmanlı, 
nerede Ebu Suud’ların Osmanlısı diyelim geçelim. Ama konumuz bakımından önemli 
olduğu için söylüyorum. Yavuz ve Kanuni Dönemi, Yavuz’da başladı Kanuni’de 
doruğa çıktı. Bilim zihniyetinden uzaklaşan bir toplum sonra ne hale geldi bu şu hale 
geldi. IV. Mehmet ve IV. Murat zamanında geldiğimiz zaman İstanbul’da bir 
Kadızadeler Hareketi başladı ki aman Allah’ım nasıl bir felaket. Nerede Fatih nerede 
Kadızadeliler nerede bak nerede. Kadızadelilerin iddiası Kadızadeli Mehmet adındaki 
bir zat Ayasofya Caminin o zaman cami vaizci iyi bir hatip tam teşekküllü bir yobaz 
hiçbir eksiği yok. Sanat, edebiyat, musiki, tasavvuf, bilim hepsi dine karşı aykırı 
okullarda akıl bilimi okutmak bitaptır ve kaldırılmalıdır diyen bir adam. Ne olmuş bir 
adam? Hayır bir adam değil. O adam bütün İstanbul’un sultan camilerinin vaizlerini 
de yanına alır. Öyle bir hareket meydana getirdi ki İstanbul’da mesela Sufilerin 
yaptığı zikirleri basıp öldürmeye başladılar. Camilerin minarelerini bitaptır yıkılmalıdır 
dediler. Ama benim konum bakımından önemli olan okullardan kaldırıldı. Akıl bilimleri 
kim ne? Fizik, Kimya, Matematik bunlar bitaptır dediler, kaldırılmalıdır. Dediler ve 
kaldırıldı.  
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IV. Murat’ı düşünün ki büyük bir hükümdar efendim o zaman kahve ve tütün girmeye 
başlamış. Amerika’dan gelmiş Türkiye’ye girmeye başlamış. Tartışmalar IV. Murat 
bunları yasaklamak istiyor, bunları zararlı buluyor ve Efendi Hazretlerine soruyor 
“Efendi Hazretleri tütün ve kahve haram mıdır?”. Padişahımız siz yasakladıktan sonra 
helal mi olurmuş tabii ki haramdır diyor filan padişahın hoşuna gidecek laflar ediyor 
ve amacına ulaşıyor. Osmanlı’da bilimler kaldırılmıştır. Kaldırılınca ne olur? 
Kaldırılınca şu olur biz bilimden, araştırmadan uzaklaştık ama karanlıklar içinde 
yaşayan Orta Çağ karanlığı ve karanlıkçığı içinde “Karanlık ve Karanlıkçılık” bunlar 
ayrı kavramlar içinde yaşayan Avrupa ise Aydınlanma Çağına girdi. İslam 
Medeniyetinin hem Endülüs’ten hem Mezopotamya’dan hem Türkistan’dan yaptığı 
etkiler bilhassa Endülüs’ün etkisi çok keskindir. Etkiler sonucunda biz karanlığa 
gömülürken Avrupa aydınlığa doğru açıldı, bilime ve bilim zihniyetine açıldı. Kolay mı 
yok çok sıkıntı çektiler. Bunun sonucunda Reform, Rönesans, Aydınlanma Çağı 
bunların hepsi bildiğiniz şeyler ve sonunda da Endüstri Devrimi gerçekleşti. Nerede 
başladı? İngiltere’de başladı. İngiltere’de Endüstri Devriminin gerçekleşmesi ne 
demek, şu demek İngiltere’de bilhassa tekstil alanında bol, çok ucuz üretim yapılıyor 
demek, bol bol kumaş üretiyor. İnce güzel kumaşlar fabrikalarda üretiyorlar. Kendi 
emeğini sömürüyor. Çocuklar çalıştırılıyor. Büyükler uzun saatler çalıştırılıyor. Az 
maaş veriliyor. Bol bir üretim yapılıyor. Şimdi İşletme dersinden ya da hayattan 
hepimiz biliriz ki eğer bir üretim alanı, bir üretim yeri ya da üreten bir toplum, bir ülke 
ürettiklerini satmasa ne olur? Biter ürettiklerini satmazsın fabrikalar kapanır vs’ler 
kendi üstüne çullanır, iflaslar şunlar bunlar devrim tersine döner. O zaman İngiltere’ye 
ne lazım? Pazar lazım. Başka ne lazım? Üretim için tabii tekstille kalmadı yani 
sanayinin diğer alanlarına da yayıldı. Pazar için hammadde lazım, iki şey lazım 
hammadde ve pazar. Bu kelimeleri bir yere yazın şifreyi buldunuz demektir. Sanayi 
Devrimi ve sonraki dönemlerde bütün uluslararası büyük ilişkiler ve çatışmaların 
sebebi bu iki kelimedir. Sanayileşmiş kapitalist ülkelerin kendilerine yani sanayilerine, 
endüstrilerine hammadde ucuz hatta gerekirse parasız hammadde bulmak ve 
ürettiklerine pazar aramak mücadelesinden başka bir şey yok. I. Dünya Savaşı bu 
yüzden çıkmıştır, II. Dünya Savaş bu yüzden çıkmıştır. III. Dünya Savaşı çıkacaksa 
bu yüzden çıkacak. Peki bizim yerimiz ne? Biz hani Türkiye’den bahsediyoruz. Yani 
sanki dış siyasetten bahsediyormuşum gibi yapıyorum, ama dış siyasetin içinde iç 
siyaset de var, ekonomik siyaset de var, kültürel siyaset de var, hepsi var. Peki, bizim 
yerimiz ne? Biz Osmanlıyız, sistemimiz var, büyük bir coğrafyadayız. Öyle güçlüyüz 
ki Avrupa imparatorları ve kralları, padişahımızla protokol da aynı seviyede olmayı 
hayal bile edemezlerdi. 1699 Karlofça’da ancak bunu elde edebildiler. Sadrazam ile 
aynı seviyeye geldikleri zaman sevinirlerdi. Öyle bir özgüven bizim her şeyimiz 
mükemmel, biz dünyanın efendiyiz. Kanuni ne diyor “Ben ki” diye başlıyor 30–40 tane 
ülke sayıyor “Sen ki Fransa Kralı Francesco’sun. Nesin sen” filan gibi bir söz bu yani. 
Şimdi bu özgüven, kendine güven her şeyim doğru anlayışı sonunda ne oldu? 
Avrupa’daki büyük gelişme görülemedi. Tam tersine bu gelişmeyi sağlayacak olan 
birimlerdeki eğitim ve üretim de durdu ve böylece adım adım 19. yüzyılın başlarına 
gelindiğimiz zaman biz hala dünyanın en büyük güçlerinden biriyiz. Ama bir şeyler 
görünüyor. Yani bu Avrupalılar çok güçlendiler. Bazen de bizi yener hale geldiler. 
Allah Allah nasıl olur bu, bunun bir sebebi olması lazım ve risaleler yazıldı vs. Bu 
arada 1826’da bir padişahımız var II. Mahmut bazıları çok överler onu. Bunun da bir 
sadrazamı var. Sadrazam büyük başkan demek yani. Adama sadrazam demek 
yetmemiş birde koca demişler Koca Reşit Paşa. Şimdi biz bu durumdayız. İngiltere 
ne? İngiltere kendisine mallarını satacak pazar arıyor. Mallarını satacak pazar 
ararken Almanya’yı zorladı.  
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Almanya dedi ki “Aç dedi” “Aç kapılarını çünkü biz liberalizm sayesinde bu hale 
geldik. Sizde liberalizm uygularsanız, sizde bizim gibi olursunuz.” Almanya bunu 
yutmadı. Friedrich List diye bir adam çıktı Milli İktisat Teorisini geliştirdi. Dedi ki “Hayır 
ben eğer senin düzeyine gelirsem o zaman kapılarımı açarım.” Dolayısıyla koruma 
altında Alman Sanayi gelişti ve Almanya’ya mal satamaz. Yani Avrupa’ya mal 
satamaz oldu. Kendi müstemlekelerin de yeterli birikim yok, kendisine bir pazar 
lazım. Kurtarın şu İngiltere’yi ne olur yazık değil mi canım bu büyük muazzam devleti 
kurtarmak lazım. Nasıl kurtarmak lazım? Bir pazar hazır asırların biriktirdiği 
zenginlikleri olan ve zenginleri olan bir ülke var Osmanlı. Ama Osmanlı’da bazı 
sıkıntılar var. Nedir bu sıkıntılar? 1- Osmanlı yabancıların kendi sınırları içinde ticaret 
yapmasına izin vermiyor. Başka? Osmanlı’da Yed-i Vahit Sistemi var Yedi tane Vahit. 
İçinizde Vahit var mı hepiniz vahitsiniz çünkü hepiniz teksiniz. Yed-i Vahit dediği 
Tekel monopol tekel sistemi var, Yed-i Vahit yedi tane vahit değil. Yed-i Vahit Sistemi 
var üretim böyle düzenleniyor. Çok ilginçtir Osmanlı Yapısı. İyi kullanılsaydı, bugün 
Japonya’dan falan Amerika’dan da daha ileri olunabilirdi tuzağa düşülmese. Başka? 
Başka şu gümrükler çok ağır dahası birde iç gümrükler var Osmanlı’da Eyalet Sistemi 
vardır. Mesela İngiltere malları diyelim ki yola çıktılar. İşte ya da denizyoluyla yola 
çıktılar. Önce bir vilayete girecekler. İstanbul’a gelirlerse Dersaadete Gümrüğü sonra 
Bursa’ya gelecekler Hüdavendigar Gümrüğü sonra Ankara’ya geleceklerse o zaman 
Ankara Gümrüğü gümrük gümrük mal artık alınamaz hale geliyor. Peki, ne olması 
lazım? Öyle bir antlaşma olmalı ki bu antlaşma sayesinde İngiltere mallarını 
Osmanlı’ya rahat satabilmeli ki kurtulsun. Ama antlaşma yetmez bunun birde kültürel 
dokusunu hazırlamak lazım. Neden? Çünkü bizde o zamanki kültüre göre zabitlerin 
ve katip subayların ve memurların ve halkın giyim kuşamını sağlayacak atölyeler var, 
kendimize göre üretiyoruz, kumaşlar biraz kaba ama dayanıklı. O zaman ne lazım 
kılık kıyafet devrimi yapıldı 1826’da. Mantık şuydu mademki bu Avrupalılar çok 
gelişmiş bizde onlara benzersek dış görünüşümüzde bizde gelişebiliriz. Kılık kıyafet 
devriminde getirilen neydi? Bundan sonra redingot ceket, kolalı gömlek ve ütülü 
pantolon giyecekler. Kanun çıktı ve başa da fes geçirilecek. O fesi kabul ettirmek için 
de II. Mahmut kan akıttı. Sonra festen kurtulmak için de çok eziyet çektiler. Niye? 
Çünkü “Gavur padişah” dediler II. Mahmut’a “Bize gavur başlığı giydiriyor.” dediler. 
Başlığın gavuru Müslüman’ı mı olur? Ama halk zihniyetinde vardır böyle şeyler ve ne 
oldu peki olsun ne kötü bir şey mi daha düzgün kıyafet hemen bir destek bir halk 
türküsü yayıldı İstanbul’da ve bütün Türkiye’de bu devrime destek vermek üzere. 
“Katibim” şarkısı bir İskoç Halk Şarkısına dönemin ruhuna uygun sözler geçirilerek 
üretilmiş bir musiki eseridir ve yaygınlaştı “Katibime kokalı gömlek ne güzel yaraşır. 
Redingot ceket, ütülü pantolon” falan filan “Katibim”’de budur. Bugün baktığımız 
zaman ne güzel değil mi? Hayır bugünün mantığıyla bakmayalım. O gün bunun 
amacı neydi ona bakalım. Amaç neydi? Osmanlı’ya bunu sevdirmekti. Tabii zabitler 
ve katipler zorunlu olarak giydi. Halkta onlara benzemek için aramaya başladı ama 
pahalı. Yok. 1826-38’e kadar bu böyle gitti. 38’de Türk İngiliz Balta Limanı 
Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma son derece önemlidir Osmanlı’yı bitiren yalnız 
sömürge haline getiren antlaşmadır. Bu antlaşma Osmanlı’yı yarı sömürge haline 
getirdi. Ne getiriyordu bu antlaşma? 1- İngilizlere ticaret serbest. 2- Gümrükler %3. 3- 
İç gümrükler kaldırılmıştır. Kim için? İngiliz tüccarı için iç gümrük kalktı. Ama Osmanlı 
tüccarı için devam ediyor. Nasıl rekabet edecek Osmanlı? Netice İstanbul’daki 1750 
Dokuma Atölyesi kapandı. Yani dokuma 30’a düştü. Yani Osmanlı’da Dokuma 
Sanayi öldü, Bursa’nın İpek Sanayi öldü. Şam’ın Bıçak Sanayi öldü. Dünyaca 
meşhurdur bunlar bilhassa Bursa’nın İpek Sanayi ve Bıçak Sanayi öldü. Sonra ne 
oldu?  
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Sonra Osmanlı ölsün ne olacak hazır geliyor birikmişten alıyoruz veriyoruz ne güzel 
yaşıyoruz. Diyeceksin o zaman biz bunu niye anlatıyoruz yani tarih olsun diye mi 
anlatıyoruz biz bugünü anlatıyorum ve yarını anlatıyorum. Bunun için anlatıyoruz. 
Değerli Bakanımız açıklama yapıyor. Çağlayan ithalat kalemlerini anlatırken ilk defa 
duydum demek ki Türkiye’de ithalat varmış. Halbuki biz sadece ihracat var 
zannediyorduk çünkü hep ihracattan bahsediliyordu. İthalat kalemlerini anlatırken 
dedi ki 1 milyar 700 milyon dolar 11 ayda cep telefonlarına gitmiş, hayırlı uğurlu olsun 
vatana millete geçmişlerimize ve geleceklerimize. İşte o zaman da geliyor alıyor. 
Peki, hazıra dağ dayanmaz bitti. Bitince ne lazım? Bitince bu yeni yaşama biçimine 
göre çünkü redingot ceket evlerde başka şeyler bu arada Mehter Marşını hala 
çalanlar var. Mehter Marşı yasaklandı Donizetti diye bir müzisyen İtalya’dan getirildi. 
Paşa rütbesi verildi. Müzikayı Hümayunu kuruldu. Eskiden bu çürümüş yeniçeriler 
bile Balkanlara doğru çıktığı zaman Mehter’in sesinden Balkan ülkeleri titremeye 
başlarlardı. Ama sonunda ne oldu Balkanlar patır patır bizi yenmeye başladılar. 
Edirne’yi bile aldılar. Edirne’yi aldıkları zaman ırzına geçilmemiş bir kadın bırakılmadı. 
Bunu da bir Fransız yazar yazdı. Her ev talan edildi, Balkan ülkeleri girdikleri zaman 
Edirne’ye. Sonra ne oldu? Sonra efendim 1852’de Padişah Abdülmecit Efendi diye 
bir padişahımız var, geçenlerde bir sempozyumda o büyük padişah anıldı. İstanbul’da 
bir sempozyum yapıldı, II. Mahmut’un oğlu. Niye anıldı? Çok değerli bir padişah bir 
defa yaşamasını biliyormuş adamcağız. Bir meziyeti de Avrupalılara o kadar hayran 
ki Avrupalılar eleştiriyorlar diyorlar ki “Her şeyi değiştirdiniz de şu Türklerin atı ilk defa 
ehlileştiren Türklerin bulduğu bir üzengi atın üzerinde eğer vardır. Bunu niye 
değiştirdiniz? Çünkü Türklerin ki daha kullanışlıydı.” dediler. Ama yok dışardan aldık 
ve 1852’de Dolmabahçe Sarayını bitirmek için ilk defa tarihimizde borç aldık. O saray 
bitirildi. Sonrada 1881 Atatürk’ün doğduğu yıl IMF ya da Duyumu Umumiye diyelim. 
Duyumu Umumiye geldi, Osmanlı ekonomisine el koydu. Osmanlı ekonomisini 
yönetmeye başladı. Mesela Duyumu Umumi’nin el koyduğu işletmelerden birisi Tütün 
Meselesi Tütün Rejisinin korucularına kaçakçılara vurma yetkisi verildi. 1881’de 
Duyumu Umumi geldi, el koydu Osmanlı yarı sömürgelidir. Bir İngilizler, bir 
Fransızlar, bir Almanlar sonunda Almanların eline kaldık. Almanlar bizim girmememiz 
gereken I. Dünya Savaşına soktular. İmparatorluğumuzu dağıttılar. İttihat Terakki 
Mustafa Kemal Atatürk diye bir kudretin bize bir hediyesi olan bir insan çünkü ve 
Osmanlı’nın mülki içinde pırıl pırıl Türkiye Cumhuriyetini ortaya çıkardı. Atatürk 
Döneminde bütün göstergeler bütün işler doğrudur kestirmeden söyleyeyim. Yani 
Marksizmi anlatmak için kapitali okumak lazım, 40 yıl anlatmak lazım yetmez. Ama 
bir cümleyle anlatayım dersen mülkiyet hırsızlık der çıkarsın. Bizde şimdi öyle 
anlatmak zorundayız, onu benimsediğimden değil misal diye söylüyorum. Atatürk 
Döneminde yapılan her şey doğrudur. Atatürk Döneminde bir kuruş borç 
alınmamıştır. Atatürk Döneminde kalkınma hızına bir daha ulaşılamamıştır. Kalkınma 
hızı çok yüksektir, Osmanlı’nın borçları ödenmiştir ve Atatürk Döneminde Atatürk 
kimseye borç olmadığı için ve kartal gibi oturmuştur böyle Çankaya’da hiçbir yere 
gitmemiştir, herkes ona gelmiştir. Sol kanadının altına Balkan Paktını kurdu, 
Sırbistan’ı, Arnavutluk’u efendim Yunanistan’ı, Romanya’yı kendine bağladı. Sağ 
Kanadının altına Sadakat Paktını kurdu, İran’ı, Afganistan’ı, Irak’ı kendisine bağladı. 
Böyle oturdu. Eğer Atatürk Dönemi devam etseydi, biz başka bir ülkede yaşıyor 
olurduk. Ama reva etmedi. Devam etmedi çünkü savaşı döneminde Atatürk’ten sonra 
Türkiye zorunlu bir sapmaya girdi. Çünkü II. Dünya Savaşını kazanan Sovyetler 
Birliğinin başında bulunan ve bugün o ülkede yaşayan birçok insanın bu işi 
konuştuğumuz zaman Stalin’den “Ahmak” diye bahsettiklerine şahit olduğum olay 
gerçekleşti. Stalin ahmağı yaptı bunu dediler. Nedir?  
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Stalin Atatürk Döneminde Atatürk’le Lenin’in yaptığı 25 yıllık Dostluk ve Saldırmazlık 
Antlaşmasını imza etmedi. Saraçoğlu gitti ağırladılar, baleye götürdüler, ziyafetler 
verdiler, opera, tiyatro ama görüşmüyorsa onun da Stalin’le oturdu. Fakat ikna 
edemedi. Stalin Türkiye’den boğazlardan üs istedi. Kars’ı ve Ardahan’ı istedi. O 
zaman Türkiye’nin başında bulunan İsmet Paşa korktu. Niye? Çünkü Sovyetler Birliği 
koskoca bir savaş çıkar diye. Birde arkasına Batı’yı da almış, o dönem. Korktu 
kendisine bir sığınak aradı ve Batı’ya sığındı. Bu soğuk savaşın getirdiği zorunlu 
bakın kimseyi suçlamıyorum. Sizde suçlamayın. Zorunlu tercih yani pompalanan 
komünizm korkusu ve Sovyet tehlikesi sonucunda kendilerine hür dünya diyen 
kapitalist sistemin Çin’de yer almak zarureti doğdu, sığınak arandı yani mecburdular. 
Çünkü Rusya’dan korkuldu, açıktı. O mecburiyet ne getirdi? O mecburiyet Türkiye’nin 
canlanmakta olan sanayiyi ve en önemlisi de ordunun tedarik sisteminin tamamen 
milli esaslara dayanması politikası ortadan kaldırdı. Mesela Atatürk Döneminde 
Türkiye uçak yapıyordu. Danimarka’ya satıyordu. Atatürk Döneminde Atatürk 
Sadabat Paktına ikna etmek için Rıza Şah Şahı Rıza-ı Kebir yani Büyük Rıza 2 metre 
boyu vardı, adamın o yüzden büyüktü herhalde. Büyük Rıza Şaha uçak hediye ettik 
34 metrelik Türkiye’de üretilen bir uçağa şahsına hediye ettik. Öyle bir ülke haline 
gelmişti. Ama NATO’ya girmek sonucunda biz her şeyi size veririz, boş verin ne 
üreteceksiniz. Onun sonucunda ne yazık ki sıkıntılı bir dönem başladı. Menderes 
bundan kurtarmaya çalıştı kendisini bu baskıdan o yüzden 27 Mayıs İhtilali oldu. 
Menderes Moskova’ya gitmeseydi. Efendim Rusya’yla bazı sanayileşme çabalarına 
girmeseydi, 27 Mayıs falan olmazdı. Türkiye’de yapılan bütün ihtilaller Batı’nın yani 
Amerika’nın da amacı da konuştum. Amerika’nın tezgahıdır, onu da söyleyeyim yani 
ve tamamen kapitalist zihniyetle yapılmış tanzimler. Bu arada 1955’de yeni bir 
dönüşüm başladı. Şimdi onun içinde yaşıyorsunuz, sıkı durun uçmaya başlıyoruz. 
Kumun içinde Kuvars diye bir maden vardır. Kuvars ile Kuantum Mekaniği Sibernetik 
Biliminin şahitliği altında evlendiler ve bir çocukları oldu. Adına Çip denildi. O öyle bir 
nesne ki Çip insanlık tarihinin üçüncü büyük buluşudur, Tarım Devrimi, Buhar Gücü 
ve Çip. Çip her şeyi değiştirdi. Bu Çip çıktığı zaman Türkiye’de daha Çipin çıktığı yeni 
belli o kundaktan çıkıp da ortalıkta yaramaz yaramaz dolaştığı zaman 1990’da ben 
Kültür Bakanıydım. Saman kağıdın ortasına yapıştırdım, onu. Konferanslarımda 
bakın buna yonga derler diyordum. Türkçesi “Yonga” biliyorsunuz. Yonga derler bu 
her şeyi değiştirecek, dünyayı değiştirecek. Bunun getirdiği çağa girmezsek efendi 
efendi girmezsek köle köle gireceğiz diye bağırdım durdum. Bütün 1990 yılını 
Türkiye’de Bilgi Çağı yılı ilan ettim ki herkes bunu öğrensin. Beni uyardılar bu çok 
tehlikeli bir kavram bundan bahsetme falan diyenler oldu. Ama Özal anladı ne 
dediğimi o dönemde. Yani şimdi ne oldu? İnternette benim makalelerimin olduğu bir 
köşe var. Oraya girerseniz 1990’da yaptığım bir konuşmayı göreceksiniz. 2000 
yılında “Adem Bey’in Hayatından Bir Kesit” diye yani gelişme nereye gidiyor bunu 
anlatmaya çalıştım. Gerçekçi kitaplar çıkmaya başladı John Naisbitt’in kitapları 
“Megatrends Women” vs vs ya da “Pasifik’in Yükselişi” vs karısı Heidi’yle birlikte 
yazdığı “Kadınların Önlenemeyen Yükselişi” diye çevrilen kitap. Ben biraz önce belki 
fark ettiniz. Burada kaç kişi olduğunu saydım, sonra baktım yarısı bayanlardan 
meydana geliyor, ama bizim devirde bu yoktu. Biz şimdi lisede okurken böyle 
bilhassa benim yaşım küçüktü ama yaşı büyük olanlar “Ah bir kız daha gelse” filan 
diye bakarlardı, 50 kişilik sınıfta 2–3 tane kız. Sonra gelecek diye duyunca “Acaba 
güzel mi?” diye kendi aralarında konuşurlardı. Üniversitede okurken 1.000 kişilik 
sınıfta 50 tane kız olurdu. Hukukta 1.000 kişiydik sınıfta. Biz şimdi yarı yarıyı bazı 
yerlerde kadınlar geçer bu bilgi çağının getirdiği dönüşümdür. Bilgi çağı çök güzel 
şeyler getiriyor.  



 8 

Kadınlar gittikçe önem kazanıyor çünkü bilgisayar başında kadınlar daha başarılı 
kestirmeden gidiyor. Bilgisayarın başında kadınlar daha başarılı olduğu için bilişim 
çağında kadınlar öne geçecek. Bunlar şaka gibi geliyor değil mi? 50 sene sonra 
göreceksiniz. Keşke bilgi çağını anlatsaydım, ben bugün sadece bir saati bununla 
meşgul olsaydık ama siz bana ne verdiyseniz ben onu yapmak mecburiyetindeyim. 
Dış Politika dediniz peki. Bütün bunların Dış Politikayla ne ilgisi var? İlgisi şu Bilgi 
Çağı dünyanın büyük endüstri ve finans şirketlerinin dünyayı kapsar hale gelmesine 
sebep oldu, globalizm denen budur ve şirketler birleştiler dev çatılar oluşturdular. 
Dünyaya el koymak kararı verdiler. Dünya devletini kurdular. Bugün dünya devleti 
kurulmuştur. Dünya devleti kurulmuş ve Birleşmiş Milletleri ele geçirmiştir, geniş 
ölçüde. Direnenler var. Güvenlik Konseyini daha ele geçiremediler. IMF onlarındır, 
Dünya Bankası onlarındır, Dünya Ticaret Örgütü onlarındır. Globalizm ideolojisiyle 
hedef ülkelerin bütün insanlığın zihnine bir kalıp dökülmektedir. Dönem globalizm 
çağı milli devletler geçti filan diyerek uyuşturulan zihinlerle ülkeler teslim alınmaktadır. 
Bu laflar televizyonlarda söyleniyor. Saçlı sakallı profesörler çıkıyorlar televizyonlara 
“Efendim Globalizm Çağında ulus devlet mi kaldı” filan gibi masallarla zihniyet 
dünyaları esir alınıyor. Globalizm ideolojisi ahtapotun dördüncü kolu, beşinci kolu 
evanjelizm dini yaygınlaştırılıyor. Çünkü ülkelerde tam teslim olunmuş, alınmış 
insanlar, kalpleri fethedilmiş insanlar meydana getiriliyor. Basın yayın büyük ölçüde 
denetim altına alınmıştır dünyada. Ahtapotun sekiz kolu var, ahtapot şeklinde 
insanlığın üzerine abanmış global kapitalden bahsediyorum. Global Kapitalin iki 
fraksiyonu var birisi endüstri silah ve petrol kapitali, diğeri finans kapitali bunlar 
arasında zaman zaman taktik farkı var, hayırlı uğurlu olsun vatana millete ve 
insanlığa. Bugün insanlık böyle bir belayla karşı karşıyadır. Dolayısıyla bunun dışında 
kalan direnen ve buna teslim olan ülkeler söz konusudur, artık bugün. Yani bu 
sisteme de dahil olanlar bunun adına da Uluslararası Sistem denildi, sevimli bir 
kelime. Uluslararası Sisteme dahil olanlar uluslararası sistem ne isterse onu yapmak 
durumundadırlar. Çünkü ekonomi bu şekilde bağımlı hale getirilir. Kültür bu şekilde 
denetim altına alınır ve o ülkeye bu sisteme itaat edecek olan hükümetler getirilir. Bu 
getirmenin de değişik yolları vardır. 1- O ülkelerin sisteminin içine girilir, insanlar 
peydahlanır. Bu işe gönüllü olan insanlar desteklenir ve ülkenin başına getirilir. İtaat 
ettikleri sürece kalırlar, itaatsizlik gösterirlerse sonu mesela Saddam gibi olabilir. 
İkinci yol renkli devrimler yoludur. Bu Soroz Yöntemidir. Yani Uluslararası Finans 
Kapitalin yöntemidir. Renkli Devrimler oluşturulur. Renkli devrimler sonucunda ülkeler 
dönüştürülür. Gürcistan böyle yapılmıştır, Ukrayna böyle yapılmıştır. Romanya’da 
başlanarak bu işe başlanmıştır, Romanya’dan başlanmıştır. Bütün bunlarla 
yapılamayacak yani renkli devrim yapılamayacak ülkelere ise Pentagon girer, 
NATO’yu da peşinden sürükler. Bugün artık NATO sanıldığı gibi hür dünyayı 
komünizme karşı koruyan mübarek kutsal bir sistem olmaktan çoktan çıkmıştır. O 
zaman böyle miydi, onu da ayrıca tartışmak lazım. NATO’nun görevi global kapitalin 
çıkarları doğrultusunda ülkeleri dövmektir, kestirmeden söylüyorum. NATO kime 
lazım? NATO global kapitale lazım. Global Kapital insanlığın başının büyük belasıdır. 
İnsanlık bundan kurtulmalıdır. Çünkü bu aynı zamanda insanlığın ortak evi olan 
dünyanın şu yeryüzünün şu mavi gezegeninde düşmanıdır. Havamızı kirletirler, 
suyumuzu kirletirler, toprağımızı kirletirler, tohumumuzu kirletirler, GDO’lar şunlar 
bunlar hepsi bu şirketlerin eseri çünkü bunlarda akıl yoktur, vicdan yoktur. Bunlarda 
sadece çıkar vardır. Karşımızda insanlığın düşmanı olan şirketler vardır. Çok açık 
söylüyorum cesaretle söylüyorum, her şeyi de göze alarak söylüyorum. Bakın çok 
açık söylüyorum diyorum. Bunları söylemek de kolay iş değil, evet. Peki ama sen 
bize üç dört kelime söyledin.  
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Biz derinden bir metin istiyoruz derseniz size birkaç kitap getirdim “Bush’un Ajandası 
Dünyanın Ekonomik İstilası” Antonia Juhasz. İşin büyük paradoksal tarafı da büyük 
çelişkisi de biz bu işin bütün gerçeklerini yine Amerikalı vicdanlı yazarlarından 
öğreniyoruz. Evet Antonia Juhasz “Bush’un Ajandası” şu kitabı okursanız benim 
birkaç cümleyle anlattığımın nasıl delili olarak ortaya konulduğunu görürsünüz. Jerry 
Kloby bu tanınmış bir gazeteci Amerikalı itibarlı bir adam. Jerry Kloby 
“Küreselleşmenin Sefaleti” yani şu küreselleşme, globalizasyon, globalizm denilen 
hadisenin iç yüzünü anlatan bir kitaptır. Joseph E. Stiglitz “Küreselleşme Büyük Hayal 
Kırıklığı” ilginçtir Clinton’ın başdanışmanıdır, baş ekonomisti, Dünya Bankasının Baş 
Ekonomistidir. Başkan Yardımcılığı yaptı. Bütün kitaplarını tavsiye ederim, Joseph 
Stiglitz’in. “Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları” evet yani “Ben yaptım” diyor “Ben” “Ben 
yaptım.” nasıl yaptıklarını anlatıyor. Mesela Thierry Meyssan 11 Eylül 2001 
“Pentagon’a Uçak falan düşmedi” diyor, ispat ediyor. 11 Eylül bir tiyatrodur. Hiç öyle 
Usame Bin Ladin falan filan zavallısı şu değil kendileri yaptı bunu aynen Hitlerin 
Alman Parlamentosunu yaktığı gibi. Yaktı önce sonra Yahudiler yaktı diyerek haklılık 
kazandı. Bunlar 11 Eylül’de İkiz Kuleleri patlattılar. Bizim Kulelerimizi patlattılar diye 
cihanı ayağa kaldırdılar. Dünyada böyle şeyler olur, Türkiye’de bir ara böyle çok şey 
yaptı. Ama Türkiye tabii böyle kötü şeyler yapmaz. Yani Atatürk’ün Selanik’teki Evini 
bombalattılar. Ondan sonrada “Vay bu Yunanlılar bizim evi bombaladılar filan 
Atatürk’ün evini bombaladılar.” diye 6–7 Eylül Hadiseleri kışkırtıldı. Sonra 
bombalayan Yunanlı genç önce emniyete girdi, Türkiye’de. Sonra Emniyet Genel 
Müdür Yardımcısı oldu, sonra Vali oldu ama bu kadar işte yani yaptı yapacağımızın 
hepsi bu. Birde Namık Kemal Zeybek’in yazdığı “Bilgi Çağında Globalleşme” diye 
kitap bunu da üniversitenizin kütüphanesine hediye ediyorum. Onu da okursanız 
orada da bilgiler var.  
 
Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Ülker: Bu 
kronolojik bilgiye çok teşekkür ederiz doyurucu. Yalnız benim açımdan bir boş nokta 
kaldı. Hayek İktisatla Siyaseti bir ayıralım bu mümkün değil. 1838 Balta Limanı 
Antlaşmasının arkasından hemen bugünkü ifadeyle bir anayasal düzenleme 1809 ve 
1850 Tanzimat düzenleme. Şimdi 24 Ocak 1980 Kararlarıyla Balta Limanı 
Antlaşmalarının birbirine yakınlığı nedir? Sonuçları itibariyle 24 Ocak Kararlarını 
böyle bir düzenlemeyi gerektirir mi? Benim sorum bu. 
 
Namık Kemal Zeybek: O işi bir iyice incelemek lazım. Şimdi bu arada şunu ifade 
edeyim. Türkiye bilgi çağına girmedi. Ancak tüketerek girmek yetmez. 24 Ocak 
Kararlarından sonra alınması gereken bir kararlar manzumesi de bilgi çağı üreticisi 
ülkeler haline dönüşmekte dışa açık bir ön modeli dediler onun adına. Türkiye artık 
dışa açılabilecek hale geldi denildi. Doğruydu sanayi toplumları anlamında gelmiştik 
ona. Ama bilgi çağı anlamında bilgi çağı kavramıyla ve bilgi çağı bilişim ürünleri 
anlamında bir devrim yapılmalıydı onu da şimdi biz yapmalıyız. Yani çok açık 
söyleyeyim kalanlara eğer siz cep telefonlarınızı, bilgisayarlarınızı, bilişim ürünlerinizi 
kendiniz üretir hale gelmezsen bilgi üretip, bilgi satar hale gelmezseniz. Biz ancak bu 
işlerin sohbetini yapamaya geliriz. Esas olan üretici olmaktır. Üretici olmanın da yolu 
vardır teşvik sistemidir. Biz onu teklif ediyoruz. Ben teklif ediyorum bir gün birileri 
cesaretle yapabilecek ve ferasetle kavrayabilecek hale gelirlerse bu işler 
gerçekleşmiş olur. İç politikada teklifimi de söyleyeyim. İç politikada çağın bize 
getirdiği bir imkan vardı Türk Cumhuriyetleri vardır 7 Türk Cumhuriyeti. Biz hızla 
gecikmeden 7 Cumhuriyeti bir araya getirip birlik kurmalıyız. İran’la ve Rusya’yla evet 
çok yakın işbirliği içinde olmalıyız ve Çin’le, Hindistan’la dünyanın her yeriyle de 
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bütün dengeleri kuracak şekilde ve global kapitalizmin hegemonyasından, 
sultasından kurtulacak şekilde bir dış siyaset yapmalıyız. Atatürk bunu yapmıştı. 
Bizde her birimiz bir Atatürk’üz bizde yaparız.  
 
Atılım Üniversitesi İşlete Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
Web ve Teknolojik Koord. Yrd. Doç. Dr. Anıl Çekiç: Sayın Zeybek kısaca 
biliyorum vakit dar ama. Suriye Politikası konusunda birkaç bir şey alabilir miyiz? 
 
Namık Kemal Zeybek: Suriye Politikasını genel kısas ben tabii bir genel bakış 
çerçevesi verdim. Suriye İran’la birlikte direnen ülkelerden yani uluslararası sisteme 
teslim olmayan “Biz teslim olmayız.” esas olan İran tabii burada. İran Petrolü 
yağmalanmak isteniliyor. İran tam anlamıyla bir pazar ülke haline dönüştürülmek 
isteniyor. İran ise kendi kaynaklarını korkunç bir şekilde bilime ve araştırmaya 
yönlendirmiş durumda. Yani biz İran deyip geçiyoruz. Biz İran deyince aklımıza 
sadece kırmızı ya da geçmişte kırmızı başlıklı şimdi siyah ya da beyaz başlıklı 
mollalar geliyor, öyle değil. İran’da çok ciddi bir ilmi araştırma ve bilimin teknolojiye 
uygulanması sistemi var. Nükleer konusunda başka İran’da bir türbeye gittiğiniz 
zaman bizdeki bir türbeye giderseniz gördüklerinizi biliyorsunuz. İran’da mesela 
İmam Rıza’nın Meşrep’teki türbesine gidin Meşrep Türbesi bir akademi haline 
getirilmiş. Kitap yayınları, araştırma merkezleri vs yani İran çok ciddi bir ülke ve hızla 
gelişiyor. Yani bilgi çağına ulaşmak için ne mümkünse yapıyor ve direniyor. Yani 
petrolünü kendi insanının zenginleşmesine değil de ilmi araştırmaya ve silahlanmaya 
harcıyor tabii onun büyük sıkıntısı da o. Suriye’de onun yanında yer alıyor birçok 
sebepten. Şimdi Suriye’nin düşürülmesi lazım ki İran ile Hizbullah diyeceğim bir 
yanlış anlama olacak uzun uzun anlatmak gerekecek. Hizbullah dediğimiz 
Türkiye’deki Hizbullah değil. Hasan Nasrallah diye bir zat var Hizbullah Partisinin 
başında Hasan Nasrallah yani direnen ve İsrail’i yenen adam. İsrail ilk defa tarihinde 
ilk defa Araplara yenildi. Araplara bile değil, hizbe yenildi. Hizbin adı Hizbullah yani 
bir grup müthiş bir adam Hasan Nasrallah. Şimdi böyle bir sistem var bu global 
kapitalizmi zorluyor. Dolayısıyla Suriye’nin aradan çekilmesi gerekiyor. Suriye’de bu 
bakımdan hedef ülkedir, başka hiçbir sebepten değildir. Bu Suriye’deki rejimi 
Suriye’deki adamı övmek filan değildir. Hayır, yani ben orada bir demokrasi olsa ve o 
demokrasi de aynı şekilde direniş cephesinde yer alsa sevinirim. Ama şu anda 
Esat’ın devrilmek istenmesinin sebebi o ülkede demokrasi olmayışı değil, o ülkenin 
teslim olmayışı. Dolayısıyla bizim yani aklıselim sahibi insanların Türkiye’yi düşünen 
insanlığı düşünen herkesin Esat’ın yanında yer alması lazım. Esat’a karşı korkunç bir 
kara propaganda yürütülüyor. Yani sanki Esat işi gücü bırakmış kendi insanlarını 
öldürüyor. Bu yalan gerçek bu değil, gerçeğin bu olmadığını yine vicdan sahibi 
Batılılarda yazıyorlar. Ama onların sesi örtülüyor. Ama gerçeğin bu olmadığını 
biliyoruz. Orada bir isyan var, isyanı bastırmak isteyen bir hükümet var, ikisi arasında 
da iç savaş var. İki taraftan da ölüyor. Bir tarafın ölüleri abartılarak kamuoyuna takdim 
ediliyor, diğer tarafın ölüleri ise örtülüyor, böyle bir hadise. Dolayısıyla İsrail’in 
yanında şu anda Suriye’nin yanında yine yani Suriye yönetiminin yanında yer almak 
şu anda insanlığın yanında yer almaktır. Buna mukabil Esat’ın gitmesi için sabah 
akşam feryat etmek, propaganda yapmak ise global kapitalin çıkarına hizmet 
etmektir. Bu kadar kesin söylüyorum.  
 
Soru: Avrupa Birliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Birde kısa bir soru soracağım 
ama biraz popülist bir soru olacak bu. Size göre Türkiye’yi yönetenlerin sizden ne 
farkı varda siz değil de onlar ülkeyi yönetiyorlar?  
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Kendinize hani bir eleştiri yapmak ya da hani olumlu yönlerini de Demokrat Parti 
yaptıklarını ya da yapmadıkları neler yapıyorlar, seçim çalışmaları hakkında bize bilgi 
vermek ister misiniz diye bir soru soracağım.  
 
Namık Kemal Zeybek: Vallahi sen yüzde yüz haklısın bir siyasi parti Genel Başkanı 
öyle bir kitleyi karşısında bulunca işi gücü bırakmalı partisinin propagandasını 
yapmalı. İşte niye benim başbakan olmadığımı ve Tayyip’in olduğunu başka bir dille 
ihtiyacı yok. Biz gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz, ülkemiz için yararlı olanları 
anlatmaya çalışıyoruz. O da her zaman geçerli olmuyor. Ama böyle söyleyeyim yani 
doğru olan model Atatürk modelidir. Güne getiren dolayısıyla hem ekonomide hem 
dış siyasette hem iç siyasette o modelden gidersek Türkiye önünde durulamaz bir 
güç haline dönüşür. Bugünkü model ise Türkiye’yi sağmal inek halinde yaşatmak 
modelidir. Ne zamana kadar? Kesip eti yenilecek güne gelinceye kadar evet ben öyle 
görüyorum.  
 


