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Ramazan Bayramı’ndan bugüne, 

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuç-

landı, seçilmiş cumhurbaşkanının 

başkanlığında AKP olağanüstü 

büyük kurultayı yapıldı, AKP 

genel başkanı seçildi. Cumhurbaş-

kanımız yemin ederek göreve 

başladı, yeni hükümet güvenoyu 

aldı, aynı gün Başbakanımız 

Konya’da toplumdan her şartta kendisinin ve görüşlerinin 

destekleneceği sözünü aldı. Gelecek için çözümler sunulmayan 

CHP olağanüstü kurultayı yapıldı. Sonuç olarak, içeride 

ülkenin farklı, “yeni” bir yönetim sistemine geçişine tanık 

oluyoruz. Sınırlarımız dışında NATO Devlet ve Hükümet 

Başkanları Zirvesi toplandı. Doğu Ukrayna’daki sıcak 

çatışma için ayrılıkçılar ile merkezi Kiev hükümeti silahların 

susması ve esir değişimi için anlaşmaya vardı. IŞİD güney 

hududumuza komşu olarak geldi dayandı; 49 konsolosluk 

mensubumuzun rehin durumları sürüyor. Amerika Birleşik 

Devletleri, yeni adıyla ISIL (Islamic State of Iraq and the 

Levant)’a karşı Türkiye’nin içinde bulunmadığı Ortadoğu 

devletleri savunma ve hazırlık paktı yaptı. İngiltere’deki 

anayasa değişikliğinden sonra İskoçya bağımsızlığı için 

referanduma hazırlanıyor, bu hareketten ilham alan 

Katalanlar da İspanya’dan bağımsızlıkları için organize 

oluyorlar ve bu sene içinde kendi sağlam milli iradelerinin 

peşine gitmek istiyorlar. Kıbrıs 

sorunu gene çözümsüzlüğe doğru 

gidiyor. Irak’ta, Şiiler, Sünniler 

ve Kürtlerin içerisinde yer aldığı 

geniş katılımlı Haydar el-İbadi'nin 

kabinesi, parlamentodan aldığı 

güvenoyu ile Irak’ın yeni yönetimi 

oluyor.

Kısa sürede ortaya çıkan bu kritik 

tablonun ne getirdiğini, ne getireceğini irdelediğimizde; NATO 

ve ABD, IŞİD’a karşı başta Türkiye olmak üzere Sünni İslam 

ülkelerinin fikri ve fiili olarak karşı olduklarını göstermelerini, 

bertaraf edilmeleri için koalisyonda yer almalarını istiyor. 

ABD Başkanı Obama, hava saldırıları, IŞİD’le savaşan 

güçlere askeri eğitim, istihbarat ve ekipman ile destek olma, 

terörle mücadele ve insani yardım başlıklarından oluşan dört 

aşamalı stratejilerini anlattı. Fransa hava saldırısına destek 

vereceğini belirtirken, İngiltere IŞİD'e karşı Irak'a silah 

göndereceğini açıkladı. Çekirdek güçte yer almayacağını 

belirten Türkiye ise rehin tutulan vatandaşlarımızın geleceği 

için IŞİD’i terör örgütü olarak dahi göstermiş değil!

Doğu Ukrayna’da ayrılıkçı güçlere yardımı nedeniyle ABD 

ve AB’nin Rusya’ya karşı uyguladığı ekonomik tedbirlere 

karşı olarak Rusya’nın AB bloğundan gıda maddeleri almayı 

kesmesi nedeniyle bize bu pazarların açılmasını bekliyoruz. 

Elmalarımız, yumurtalarımız sıraya girmiş beklerken, istek 
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gelen zeytinyağımızdan ses seda çıkmayınca Tunus Rusya’nın 

ihtiyacını karşılarız beyanatı veriyor!

İskoçya referandumu çok enteresan, kararsızlar durumu 

belirleyecek. İç içe geçmiş, beraber yaşayan iki toplum, 

milliyetçilik zihniyeti ve ekonomik sosyal statünün korunmasını 

tercih edecek görüşlerin dengesi durumu belirleyecek. Ama 

daha önemlisi İspanya gibi ülkelerin bu oylamaya itirazı! 

İngiltere’nin benimsediği “Benimle yaşamak istemeyen 

ayrılsın” görüşünü benimsemeyenlerin hakim olacağı İspanya 

gibi ülkeler, biz dahil, bu referandum ile kucaklarında büyük 

sorun bulacaklardır.

Yurt içi değişimlerin ne getireceğine bakmak, geleceğin 

müzakeresini yapmak için demokrasiye, fikir özgürlüğüne 

ihtiyaç var. Katma değer yaratılmadıkça, inovasyon yoksa, 

ekonomik kalkınma, kıpırdanma bir seviyeye kadar olur. 

Beraberinde demokratik kalkınma olmazsa, toplumlar 

görüşlerini tahribata gitmeden haykıramıyorsa, yazamıyorsa, 

muhalifler kendilerini emniyet içerisinde hissetmiyorlarsa, 

serbest yaratıcı sürdürülebilir ekonomi olmaz. Partiler yasası, 

seçim yasası ve barajı değişmedikçe demokrasi yoktur. 

Evrensel düzeyde demokrasi olmadan ekonomik kalkınma 

olmaz. İnşaat sektörüne yapılan taraflı, kayırmacılığa dayalı 

toleransın kalkınmayla ilgisi olmadığı gibi, ekonomik sıkıntıda 

büyük sosyal sorunlar doğurmaya adaydır. Toplumu kapsayıcı 

olmayan kararlar kalkınmaya temel olamaz.

Güvenoyu alan hükümetin uygulayıcı politikasında, önceki 

hükümetlere nazaran öne çıkan program değişikliği olarak 

“restorasyon” ve “özgürlüklere ahlaki formasyon” kavramı göze 

çarptı. Gezi Parkı olaylarında Çarşı Grubunun hükümete 

yönelik silahlı müdahalede bulunacağına dair iddianamenin 

kabul edilmesi, suiistimal, rüşvet iddialarını ortaya atan veya 

bu konuda tahkikat başlatan emniyet güçlerinin komplo 

kurmakla suçlanması gibi uygulanmakta olan hukuksal gibi 

gösterilen yapay kavramlar ile yaratılan adalete güvensizliğin 

nasıl bir restorasyon, nasıl bir ahlaki formasyon ile geri 

kazanılacağının açıklanması kaçınılmaz bir beklentidir. 

İhtiyacımız olan, pozitif bilime dayalı eğitim programları da 

umuyoruz bu restorasyon içerisinde yer alır.

Sandık demokrasinin olmazsa olmazıdır. Ama demokrasi 

sadece sandık değildir. Azınlığın hakkının korunmasıdır. Din 

ve ifade özgürlüğüdür. Kuvvetler ayrılığıdır. “Yeni Türkiye”yi 

yaratacak restorasyonun hakiki demokratik kavramlar üzerine 

inşa edileceğini umuyoruz.

“Yeni Türkiye” hukuk kurallarına, hukukun icrasına getirilen 

değişikliklere işaret etme manasına kullanılmıyorsa, evrensel 

çerçevede demokrasinin yerleşmesi müjdecisi olabilir. Başkanlık 

rejimi gelirse veya Cumhurbaşkanlığı makamı beyan edilen 

şekilde kullanılırsa bu bizim için dini ve etnik bazda birleştirici 

mi, yoksa ayrımcılığı arttırıcı mı olacaktır, göreceğiz.

Bayram öncesinde biraz da güzel, onurlandırıcı haberleri 

paylaşmak isterim. Prof. Dr. Murat Akova Avrupa 

Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 

(ESCMID) Başkanlığına, Prof. Dr. Emin Kansu Uluslararası 

Hematoloji Derneği (ISH) Başkanlığına ve Prof. Dr. Tezer 

Kutluk da Uluslararası Kanser Savaş Örgütü (UICC) 

Başkanlığına seçildiler. Farkında olabildiğim talebelerimden, 

arkadaşlarımdan haberi bana ulaşanların başarılarını 

gururlanarak sizlerle paylaşıyorum.

Evrensel hukuk ve liberal demokrasinin yerleşmesi 

beklentisiyle bayramınızı kutlarım.

12 Eylül 2014 tarihinde kaleme alınmıştır.
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➡ 1. sayfadan devam

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün yaptığı 
açıklamada, 1987 tarihli Montreal 
Protokolüne uyulması sayesinde 
stratosferdeki ozon miktarının son 
yıllarda artış eğilimi gösterdiği ve 
ozon deliğinin kapanması için daha 
çok zamana ihtiyaç olmasına rağmen 
her şeyden önemlisi bu büyük olumlu 
gelişmenin bir diplomatik başarı 
örneği olduğu açıklandı. Birleşmiş 

Milletler Çevre Programı'na göre, 
Montreal Protokolü'ne uyulmaya 
devam edilmesi halinde 2030'a 
kadar 2 milyon insanın cilt kanserine 
yakalanması önlenecek ve pek çok 
konuda insanların ve yerkürenin 
yaşadığı riskler azalacak. Bu iyi habere 
rağmen, maalesef atmosferdeki 
karbondioksit miktarının son 30 yılın 
en hızlı artışını kaydettiği, kuzey kutup 

buzlarının da en düşük seviyede 
olduğu haberleri de gündemde. Artışın 
bu hızla devam etmesi halinde, 
dünyanın 2039 yılına kadar yaşanmaz 
bir yer haline gelebileceği uyarısını göz 
önünde bulundurarak bireysel düzeyde 
bile enerji tüketimimizi mümkün 
olduğunca azaltmamız gerektiği 
aşikardır.

Ozon Tabakası Sevindirdi, Karbondioksit Üzdü!
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