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SON KIRK YILIN SERENCÂMI: CENGİZ AYDOĞDU 

Türkiye yaşayan ama yazamayan bir ülke. Bilgiyle yazıyla kağıtla kalemle pek başımız 

hoş değil. Anlatmayı severiz ama her şeyi de anlatmayız. Hepimiz az-çok çarıklı erkan-ı harp 

olduğumuz için tasnife tâbi tutar pek çok şeyi kendimize saklarız. Şimdi ben de bir tahkiye 

denemesi yapacağım.   

11 Eylül 1980 Perşembe günü Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine kaydımı 

yaptırdım. Aynı gün memleketim olan Aksaray’a geçtim ve o sabah Dedemin gözyaşları ile 

uyandım. ‘Ne oldu dede’ dedim. ‘Sabah namazına camiye gidemedim. Askerler sokak 

başlarına tutmuşlar. Amca inkılap oldu ordu idareye el koydu evine git amca dediler. Devlet 

düşmüş oğlum’ dedi. Aynen bu kelimelerle; ‘devlet düşmüş’.  

O yıl Eylül’de başlamadı yükseköğrenim. Ekim-kasım gibi okullar açılmaya başladı. 

Darbenin en büyük gerekçesi üniversiteler ile alakalıydı. Oralara girmeyeceğim. Siyasal 

Bilgiler Fakültesindeki ilk derslerden birinden bahsedeceğim.  

Okul açıldı. 1. Sınıfa başladık. O dönemde Ankara Siyasal’da bütün öğrenciler ilk iki 

sene aynı dersleri gördük. Üçüncü seneye başlarken sınav veya tercihle bölümler üçe ayrılırdı. 

Siyaset-idare, iktisat-maliye ve hariciye gibi bölümler vardı. Ben zamanı geldiğinde iktisat-

maliyeyi seçecektim.   

1980 yılının galiba Ekiminin ilk derslerinden anlatacağım size. Büyük amfisi vardı ve 

oldukça kalabalıktı. Siyasal geçmişte kavganın gürültünün en çok olduğu okul olmasına 

rağmen o sene huzurla açılıyordu. Bir sıkıntı yoktu. Çünkü sıkıyönetim vardı memlekette… 

Henüz yükseköğrenimlerde tutuklanmalara başlanmamıştı. Ama ortalık sakindi.  

Amfide büyük bir alkış tufanı herkes ayağa kalktı alkışlıyor. Uzun bir ceket, çiçekli bir 

kravat ile bir hoca kürsüye geldi ve sahneye koşarak çıktı herkesi selamladı. Yıkılıyor amfi. 

Bülent Daver. Susturdu herkesi. ‘Bumblebee ne’ dedi. Ben daha önce duymadım.  İngilizce 

yaban arısı demekmiş. ‘Bilen var mı’ dedi. Sınıf döküldü yaban arısı diyenler oldu bal arısı 

diyenler oldu. Robert kolejinde filan gelenler var çünkü. ‘Bilir misiniz Bumblebee eğer 

aerodinamik kanunlarını ve uçuş sistemini bilseydi uçamazdı’ dedi. Arıların uçuş sistemi bu 

uçuşun fiziki kurallarına tersmiş. Uçağı uçuran sistem arıda işlemiyor arı farklı uçuyormuş. 

Ve oradan şöyle bağladı. ‘Siyaset bilimini iyi bilenler pek iyi siyaset yapamaz. Tıpkı 

bumblebee gibi.’ Tabii biz şaşırdık. ‘Siyaset bilgisizlikle yapılır’ gibi bir şey söyledi Hoca. 

Tabi bana ters geldi az çok okumuş birisi olarak. Ciddiye almadım.  
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Daha sonra Mehmet Harmancı çevirmiş Parkinson’un ‘Siyasal Düşüncenin Evrimi’ diye 

bir kitap. Bence hala kıymetli bir eser. Siyaset bilimine ilgisi olan arkadaşlara hararetle 

tavsiye ederim.  Tercümesi de çok iyidir. Piyasada da vardır. Parkinson şu ‘Parkinson 

Kanunları’na ismini veren şahıs, ilginç bir adam. Kitabın galiba giriş kısmında ‘hala Aristo’yu 

heceleme sürecindeyiz. Siyasi düşüncede teknik bilimlerde ki gibi ilerleme yoktur. 

Başladığımız noktadayız. Bu itibarla bu konuda yazılanları hepsini okumakla beraber yeni bir 

düşünce ileri sürmek için bütün öğrendiklerimizi unutup masanın üzerini silip düşünmeye 

başlamak zorundayız’ gibi bir şeyler söyler.  

Siyasetin bu yönünü, yani bilgi ile irtibatını kaymakamlığa başlayınca gördüm. Soyut 

doğrularda çok çabuk ittifak ederiz.  İnsan hakları, adalet, açıklık, yönetimde şeffaflık, vs. 

Fakat bunlar hayata geçmeye başladığında teorileri ortaya koyanlar dahi çok farklı 

uygulamaları ortaya koyabilirler. O zaman fark ediyorsunuz uygulamayı görmeden, içinde 

olmadan Bülent Hoca ve Parkinson gibilerinin ne derece doğru söylediklerinin 

anlaşılmayacağını.  

O yıllarda Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde güzel bir uygulama vardır şimdi yok galiba. 

Aslında olması lazım. Siyasala uygulamadan, icrada görev alanların içinden, yani siyasetten 

bürokrasiden, valiliklerden, meclisten, maliyeden, siyasi partilerden uygulayıcı insanlarımız 

gelirdi ve derslerde bulunurlardı. Buna tecrübe paylaşımı denirdi. Zannediyorum 1983 yılına 

kadar devam edildi sonra terkedildi. Siyaset gibi iktisat gibi hatta hukuk gibi lisans 

programlarının, bir şekilde uygulandığı yerlerle, okullarda öğretilen bilgilerin uygulandığı 

sahaların yani memleketimin, sorunlarının, uygulanan çözüm yollarının ve en mühimi 

memleketimin insanlarının bir şekilde irtibatının kurulması çok elzemdir.  

Teorinin nasıl pratize edildiğini sizin bu okullarda okuduğunuz sıralarda görmeniz 

lazım. Ki o zaman öğrenmeniz yönlenir. Yalnızca sınav için değil başka şeyler içinde 

öğrenmeye başlarsınız. Öğrenme merakı denilen şey sınavlara hazırlanma gayretinin dışında 

bir şeydir ve asıl öğrenme odur. Merak olursa öğrenilir.  

Bizler zamanında üçüncü sınıfa kadar bunu yaptık. Hatta Vural Arıkan’ın dersini çok 

beğendiğimiz için ısrar ettik ve birkaç defa daha geldi. Daha sonra rahmetli Özal’ın maliye 

bakanı oldu ve başarılı bir maliye bakanıydı aslında. 

1982 yılında üniversitelerimizde YÖK kuruluş arifesinde 1402 Sayılı Sıkıyönetim 

kanunu çerçevesinde ‘temizlik’ yapıldı. Ondan sonra Siyasal değişti. Siyasaldan 140’a yakın 
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hoca gitti. Okul boşaldı adeta. Bugünkü Siyasal hala o sarsıntının etkisindedir. Ve biz o 

hocalardan sonra yeni YÖK sistemine bir sarsıntıyla başladık.  

İktisat-maliyeden öğrendiklerim şimdi düşünüyorum kamu yönetiminin olmazsa 

olmazları. Anglosakson ülkelerinde sosyal bilgilerden önce hukuk alt yapısı veriliyordu. 

Bizde de iktisadın ve hukukun temel bilgileri bütün sosyal bilim eğitimi için bir başlangıç 

olarak verilebilir.  

Maliyede Bedri Gürsoy hocamız bize daha sonra çok etki edecek bir sözle başlamıştı 

dersine: ‘yönetmek harcamaktır’. Siyaset biliminin çok geç fark ettiği ama yönetim biliminin 

daha başlarken fark ettiği şeydir. Mesela parlamentolar ilk kuruluş sebebi kanun yapmak için 

değildi. Başlangıçta harcamak içindi harcamaları düzenlemek içindi. X. XI. yy gittiğimiz 

zaman parlamentolara başlangıç teşkil eden kurulların kralın emrinde ülkenin nimetlerini 

ülkenin ileri gelenleri ile birlikte bölüşmek ve paylaşmak üzere toplandığı yer olarak 

görüyoruz. Bugün parlamento dediğimizde kanun yapılan yer olarak aklımıza geliyor. 

Yasama dediğimiz şey XVII. Yüzyıllarda bugünkü hüviyetine doğru evrilen bir şeydir. Bu 

açıdan yönetmek harcamaktır.   

1984’te mezun olduk. Şimdi KPSS var; önce oraya giriyorsunuz sonra kurumlar sınav 

açtığında müracaat ediyorsunuz. O dönemde her kurum kendi sınavını yapıyordu. Her 

kurumun sınavına ayrı çalışılırdı. Maliye en zor sınavdı. Hesap uzmanlığı en prestijli 

girilebilecek meslekti.  

Siyasal da şöyle bir gelenek vardı. Birinci sınıfa gelen kaymakam olur. İkinci sınıfta 

vazgeçer maliye müfettişi filan olur. Üçüncü sınıfta da iş arar. Başladığınızda rağbette olan 

mesleğe yönelirsiniz ama sonra öğrendiklerinize göre değişir. Bu hâlâ böyle. Şu an 

Türkiye’de okullar ve meslekler açısından sizin önünüzü aydınlatacak sistematik bir bilgi 

birikimi oluşmuş değil. Bunlar ülke olarak bizim eksiklerimiz.  

Ben ortaokuldan beri okuma, yazma, şiir, edebiyat ile uğraştım. Yazmak en büyük 

hedefimdi. Okuldan sonra TRT sınav açtı ve on sekiz bin kişi arasından iyi bir derece ile 

kazandım. TRT’de başladım aslında mesleki hazırlık ve kuruma intibak kabilinden yedi-sekiz 

başlangıç yaptım. Ama annem, amcam, dedem beni bırakmadılar; artist mi olacaksın dediler 

ve kaymakamlığa geçtim. Kaymakamlıkta ilk 2 sene ayrılırım diyerek çalıştım. Üçüncü sene 

devlet bizi yurtdışına gönderdi. Rahmetli Özal ilk valiler kararnamesini çıkarıyor. Kendince 

iyi valilik yapacağına inandığı kişileri seçiyor ve bunlara yemek veriyor. Tabi orada valiler 
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kendilerini tanıtıyor. Bazı valileri eksik görüyor. O zaman Özal, Galip Demir’e ‘böyle olmaz 

biz iyi devlet adamı yetiştiremiyoruz. İyi yetiştirelim.’  

III. Selim’den beri iyi yetiştirme denilince yurtdışına göndermek akla gelir. İlk biz 

gönderildik bu dönemde. 1987’de İngiltere’ye gittik. Bize bir senet imzalattılar. Dönünce 5 

yıl devlette çalışacaksın dediler. Ben yurtdışına çıktığımda 29 yaşındaydım. Bizim 

zamanımızda çok zordu yurtdışına çıkmak. Yurtdışından döndüğümde bir şey fark ettim, 

milliyetçiliğin ancak kıyas etmekle mümkün olduğu fark ettim.  Bir başka ülkeyi, tarzı, 

kültürü, hayatı tetkik etmeyen bir başka kültürün nasıl hayata geçtiğini görmeyen kendi 

kültürünün milliyetçisi olamaz olursa yanlış olur. Oraları görünce anladık Türkiye’nin ve şuan 

ki halimizin ne kadar muhteşem olduğunu ne kadar hürmete layık olduğunu. III. Selim’den 

beri bütün mürekkep yalamış aydınlarımızda batıya karşı bir mahcubiyet kendi değerlerine 

karşı da uzak duruş bir mesafeli tavır.  

İngiltere’ye gidince gördük ki İngiltere dünyanın en milliyetçi ülkesidir. Milliyetçi bile 

değildir şövanisttir ve bir Türk ile kıyaslanamaz. Sokaktaki Fransız’ı ikinci Almanı üçüncü 

sınıf görürler; Müslümanı görmezler bile. Ve bunu da çok tabii yaparlar. Onlara nüfuz 

etmeniz zaman alır. Adnan Adıvar’ın bununla ilgili bir anısı var. Bir İngiliz’le konuşurken 

Adnan Bey patlıyor ‘ama azizim bu ırkçılık’ diyor o da ‘hayır sadece İngiliz’im’ diyor.  

İngiltere’de kısa sürede, Türkiye’de kendi kültürümüze kendi mirasımıza kendi 

değerlerimize ne kadar haksızlık ettiğimizi fark ettik. James Bond müzesini görünce 

hırsımızdan nerdeyse ağlayacaktık. Filmin ilk çevirimi galiba 1961’dir; biz gittiğimizde 

1987’di. 15 yıllık bir film serisine müze yapmışlar. Yani tarihselleştirmişler bunun saçma 

olduğunu söyleyince bir İngiliz ‘bizde tarih günlük bir hayatın parçasıdır. Biliyor musun ünlü 

bir İngiliz düşünür ne demiş geçmiş geçmiş ölü değildir hatta geçmemiştir.’ 

 Ama biz dün yaşadığımızı geçmiş sayarız fakat tarih haline getiremeyiz. Bu da ayrı bir 

hikâyedir. 

TRT Genel Müdürlüğü’nde göreve başlayan yapımcılara 8 ay eğitime alıyorlardı o 

zamanlar. Bize okuma, yazma, diksiyon, Türk halk müziği, kullanılan aletler, türkülerin 

çeşitleri, forumları, Türk sanat müziği ve aletleri, kısa öz iç politika, dış politika, yakın tarih 

dersleri veriyor. Yani TRT tam yetiştirirdi. Bir Ermeni hoca hatırlıyorum. Allah rahmet 

eylesin. Müthiş Türkçeci bir insandı. Rahmetli Turgut Özakman Hoca bizim metin yazarlığı 

hocamızdı.  
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TRT metninin kıymeti neydi? Radyoda televizyonda bir duyduğunuzu ikinciye 

dinleyemezsiniz çünkü yayın akışı var bu yüzden ilk duyuşta zihinde kalmalı kısa ve anlaşılır 

cümleler ile ifade etmeli. O Müthiş Türkçeci dediğim Rahmetli Ermeni hocamız sunuculuk 

eğitimi de veriyordu. Hiç unutmam mikrofon sizin namusunuz 40 milyon ile paylaştığınız bir 

namusunuz asla sululuk yapamazsınız derdi. Mesela karşınızda çocukluk arkadaşınız varsa 

ona küçük adı ile seslenemezsiniz ona Ahmet Bey Mehmet Bey demelisiniz. Bugün ki halini 

görse televizyonların, hocanın kemikleri sızlıyordur.  

Ahmet Hamdi Tanpınar der ki ‘milletlerin birikmiş kudreti nesillerin hataları üzerinden 

atlar.’ Nesiller hata edebilir ama milli hayat devam ederse onu düzeltir. Kaymakamlığa 

başlayınca bunu gördüm. Türkiye’de en iyi yetiştirilen meslek kaymakamlıktır. İlk önce 6 ay 

valinin yanına götürülür. Devletin işleyişini görür. Sonra bir iki Ankara’da devletin 

merkezinde işleyişini görür. Sonra bir kaymakamın yanında daha sonra bir kaymakamlığa 

vekâleten gönderirler. Sonra Ankara’ya alınır hızlandırılmış kurstan sonra yeterlilik sınavı.  

Biz de gittik taşraya. Şunu gördüm devletin işleyişi ile devlet hakkında yazılanların hiç 

alakası yoktur. Milli irade diyoruz seçim sandık bunların sahada işleyişi bildiğiniz gibi değil. 

Şunu ifade edeyim ki, Türkiye’nin geleneksel dokunun asıl kırılması her ne kadar 

Cumhuriyetle beraber başlasa da 1980’den sonra yaşandı.  

1980’den sonraki Türkiye’nin girdiği çizgi, kontrol edilemez bir çizgi oldu. Dünya 

siyaseti ile bütünleşme çabası bu dokuya zarar vermişti. Şuan ne yaparsak yapalım geçmişi 

hatırlayamayız. Çocukluğumu anlatamam size şu an o dünyayı anlatamam. Siz öyle bir bilgi 

nizamı içerisinde geldiniz ki siz hiçbir şeye kıymet vermemeyi öğrendiniz. 12 Eylül’den önce 

çok küçük şeyler için canımızı verirdik.  Ama şu an ki neslin hiçbir konuda iddia sahibi 

olmaması 12 Eylül’den sonra yüceltildi. 12 Eylül’den önce ne söylüyorsak inanıyorduk neye 

inanıyorsak ona söylüyorduk. Haa, doğruydu yanlıştı oralara girmiyorum ama çok sahihti. 

Daha sonra rol yapmayı öğrendi Türk milleti. İddialarından vazgeçmeyi, vazgeçermiş gibi 

yapmayı öğrendik. Adam olmak önemliydi. 1980’den sonra adam olmak değil adamdan 

sayılmak önemli sayıldı.  

Bu anlattıklarım Âdem’den beri değişmeyen şeyler. İlk insan seviyordu haset ediyordu 

inanıyordu reddediyordu. Ve bunun çerçevesinde gerçekleşiyordu. Bir düşünür ‘kapitalizm 

hasetin kurumsallaşması’ diyor. Yani modern dediğimiz birçok zihni oluşumun kökenin çok 

değişmez ama her nesil bunu kendince ifade eder. Her nesil o sorulara cevaplar verir. Batı 

bilgilendirme sistemi içerisinde yaşıyoruz. Her çağın bir ses ve görüntü nizamı oluyor. Her 
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nesil başarılı bir biçimde o soruların cevabını veremezse; yani nasıl millet olunur devlet nedir 

kanun nasıl yapılır tanrı nedir gibi sorularının cevabı verilmiş olsa bile her nesıl bu soruların –

cevabını kendince yeniden vermeli.  

Biz Aristo dönemindeyiz demiştim ya başlarken; Aristo’nun dediği şey Fukuyama’nın 

dediğinden daha doğru olabilir. Çünkü bunlar tarihin her döneminde doğru olabilecek şeyler. 

İnsana dair şeyler çünkü. Büyük dinler ve kitaplar için de bu geçerlidir. Bizim 

duygusallığımız ki duygu ile anlarız duygu ile inşa ederiz hissettiğimiz şeyleri aklileştirip 

hayata geçirmemiz ilk insan da nasılsa şu anda da öyle ama fiziki şartlar ve fiziki âlem 

değişiyor.  

1986’de kaymakamlık stajına başladığımız zamanlarda Türkiye başka bir aleme 

geçiyordu. Tam geçiş süreciydi. 1980 öncesinin değerleri ile Özal döneminin getirmek 

istediği denge ikisi bir arada tam bir geçiş hengamesi yaşanıyordu. Ben stajyer olarak Ağrı’ya 

tayin oldum. Ağrı’ya cumhuriyet dönemi stajyer kaymakam gönderilmemiş. Ağrı valisi bizim 

gelişimiz için yemek verdi. İlin ileri gelenleri vardı. Alkol servisi başladı. Ben kullanmıyorum 

dedim. Birden sessizlik oldu. Vali sen içmiyor musun dedi hayır efendim dedim niye dedi. 

Haram dedim. Masada ölüm sessizliği oldu birden vali bey dedi ki bakın buraya İran yakın 

size örümcek kafalı derler. Bende beni değerlendirecek kişinin kriteri içki ise nazarımda 

hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur dedim. Vali yardımcısı abimize seslendi bunları 

yetiştireceksin dedi içki içmeyen kaymakam olmaz dedi. O günün gerçeği idi kıymet 

atfetmeden anlatıyorum. On beş gün sonra memleketime bir düğün için geldim. 

Akrabalarımın içinde olduğu bir çilingir sofrası gördüm. Daha sonra düşündüm ki o vilayet 

masasında yaşadıklarımla kendi köyümde yaşadıklarımın arasındaki fark kesinlikle realiteyi 

okumakla alakalı. Nurettin Topçu bize en çok lazım olan realitenin hakikatin duygusudur 

dermiş.  

İçinde bulunduğun durumu iyi anlamak. İdeallerle imkânların kesiştiği yerde yaşanıyor 

hayat. Tamamen ideallerle yaşayamazsınız. Ama realitenin kolaycılığına da bırakamayız 

kendimizi. Gayret edeceğiz fakat tabloyu da iyi okuyacağız. Türkiye’de ilim yapan ve maaşlı 

kesimin yaşadığı dram budur.  

Erol Güngör diyor ki ‘fanatizm bir aydın hastalığıdır. Bir köylü fanatik olmaz.’ Neden 

çünkü fanatizm kendi kendini kandırma becerisidir. Bir köylü seni kandırır ama kendini 

kandıramaz bunun için eğitilmiş olmak lazım. Kaymakamlıkta karşılaştığım birinci şey 

buydu.  
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Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde başladım kaymakamlığa. Siz gidersiniz ilçeye müthiş 

bir hürmet görürsünüz. Bunu hazmetmeniz zor bir şey. Bütün ilçe, siz yürüdüğünüzde ayağa 

kalkıyor ne derseniz hak veriyor. Önce utanırsınız. Azıcık milli kültürden behresi olan o 

sorumluluğu hisseder ve yavaş yavaş ezilir. Ama sonra alışırsınız. İnsan çok çabuk alışır. 

Alışınca da kendinizi büyük zanneder ve sonra ne yaparsanız doğru yapıyorum zannedersiniz. 

Bu duyguya kendinize kaptırmamanız lazım.  

Halkın arasına girmek deniliyor ya bundan kasıt halk olmak değil halkın arasında bizim 

gerçeğimizi görmek. Realitenin duygusunu hissetmek. Bu insanlar benim için ayağa kalkıyor 

Ben bunun hakkını veriyor muyum bunu sormak gerekiyor. Bunu farkında olursanız dünyanın 

en zevkli mesleği. Vatandaşın terazisi yavaş ama iyi tartar. O kaymakam valiyi paçavraya 

çevirir farkında olmazsınız.  

Vatandaşla muhatap olan bir mesleğe sahipseniz şöyle değerlendirmek imkânına, 

basiretine sahipseniz çok kolay iş yaparsanız, karşılaştığınız herkes sizden daha çok bilir 

hepsi haklıdır böyle bir önyargı ile yaklaşırsanız çok başarılı olursunuz. Ha, hepsi öyle midir 

hayır üçkâğıtçı da vardır aralarında.  

1994 yılı Sivas’ta vali yardımcısıyım. Bayburt’ta deprem olmuş çok hasar yok ama bazı 

köylerde hayvanlar telef olmuş. Yaşlı bir kadın ile televizyon röportaj yapıyor. Spiker soruyor 

ne hissediyorsun diye kadın diyor ki Allah’a şükür evlatta uşakta kaybımız yok devletimiz 

geldi aşımızı verdi. Bu soğuk havada Bosna’da Karabağ’da savaşanlara Allah yardım etsin. 

Ben bunu duyunca yerimden fırladım. Bayburtlu bir kadın değil sanki Osmanlı padişahı 

konuşuyordu. Bizim ülkede idarecilik yapan devlet memurluğa yapanın karşılaştığı halk bu. 

Bu malzemenin kitle haline gelmesi ülkemizi bekleyen en büyük tehlike.  

Uzun süre tartıyı elinde tutan kendi ağırlığını unutur diye bir söz var. Bu bürokrasinin 

en tehlikeli özelliği ve zayıf yönüdür. Uzun süre aynı işi yapan adamın ruhi hayatı 

kaybolabilir. Bizde yenilenme denildiğinde Osmanlı’dan beri bir yanlış anlaşılma var 

yenilenme dediğimizde eskiyi terk etme olarak anlıyoruz. Hayır öyle değil. Yenileme eskiyi 

devam ettirmektir. Hayat devam eder. Yahya Kemal devam ederek değişir değişerek devam 

eder der. Hayat devam eder. Cüneyd-i Bağdadi bizim işimiz ezeli olanı zamana bağlı olandan 

ayırmaktır diyordu.  

Yaptığınız işin küçüğü büyüğü yoktur. Ben memurluk yaptım amelelik yaptım tarla 

ölçtüm sonra valiliğe kadar çıktım. Türkiye’de devletin verdiği kamu hizmetlerinin hemen 
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hemen her yerinde bulundum. İşin büyüğü küçüğü yoktur. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. 

Niyetin ebadı kıymeti büyüğü küçüğü olur. Niyetiniz halis olmalı niyetiniz samimi olmalı 

niyetinize sahip çıkmalısınız. Niyetiniz nasibinizdir. 


