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Prof. Dr. Numan Kurtulmuş:
‘Türkiye’nin yükselişine tüm insanlık

şahitlik edecektir’

Röportaj

Şehir ve Siyaset: İkinci Dünya Savaşından 
sonra kurulan Dünya Düzeninin bugün 
geldiği noktayı nasıl görüyorsunuz?

Numan Kurtulmuş: İkinci Dünya savaşından 
sonra uluslararası politikayı şekillendiren, Soğuk 
Savaş kurallarıydı. Bu bağlamda şekillenen 
iki kutuplu bir dünya düzeni vardı; Doğu Blo-
ku Sovyetler Birliği etrafında şekillenirken, Batı 
Blokunda ABD VE NATO ülkeleri vardı. 1979’da 
İran’daki İslam Devrimi ve aynı yıl Sovyetlerin 
Afganistan’ı işgali ile, yeni bir dünya düzeni-
nin ilk sinyalleri geliyordu aslında, her iki olay 
da büyük bir tedirginlik ve şaşkınlık yaratmış-
tı. Ama asıl şaşkınlık 1985’te gelecekti, 
Sovyetlerin aldığı ‘’glasnost’’ karar-
larıyla, Sovyet bloku çözülünce, bu 
durum Batı’nın veya liberalizmin 
büyük başarısı olarak hatta ‘’ta-
rihin sonu’’ olarak adlandırıldı. İki 
kutuplu dünya son bulmuştu böy-
lece. Doğu-Batı cepheleşmesi 
ortadan kalkmış, Sovyetler Birliği 
dağılmış, Doğu Avrupa 
ve Balkanlardaki 
demir perde re-
jimleri devrilmiş 
ve 1990’daki ilk 
Körfez Kriziy-

le birlikte, artık yeni karşıtlık, Batı/Doğu değil, 
Batı/İslam haline getirilmişti. 11 Eylül 2001’deki 
İkiz Kuleler faciasıyla birlikte ABD’nin ‘’şer ekse-
ni’’ olarak tanımladığı bir hat oluşturuldu; Ku-
zey Kore ve Küba’nın yanı sıra, İran, Irak, Suriye, 
Afganistan, o zamanların Birmanya’sı, Belarus, 
Zimbabve gibi ülkeler vardı bu eksende. O ta-
rihten sonra bu ülkeler ya işgal ve savaş veya 
ciddi iş karışıklıklar ve ağır sonuçlu iç darbelere 
maruz kaldılar. Özetle, bugün geldiğimiz nok-
tada dünya düzeninden daha çok düzensizli-
ğinden bahsedebiliriz. Dünya küresel salgınla 
birlikte ciddi bir insanlık krizinden geçerken, 

insanlığın selametinin daha fazla 
savaş ve çatışamalarla değil 

de daha fazla dayanışma ve 
ortak kabullerden geçtiğini 
farkına varmak zorundayız. 
Dünyamızı tehdit eden küre-

sel krizler hakkında çatışmacı 
tezlerden çok, yapıcı ve birleş-

tici tezlere ihtiyacımız olduğu 
gayet açıktır. 

Şehir ve Siyaset: Cumhurbaş-
kanımızın “Dünya Beşten Bü-

yüktür” söylemi ile dile getirmeye 
çalıştığı temel sorunlar nelerdir?

Numan Kurtulmuş: Dünyanın en 
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büyük ihtiyacı olan adaleti hem küresel si-
yasal mimaride hem küresel ekonomik mi-
maride sağlamak zorundayız. Birleşmiş Mil-
letler, artık milletlerarası sorunlarda çözüm 
üretemiyor ne yazık ki. Zira veto hakkı olan 
5 ülke, kendilerini sınırlayacak hiçbir kararı 
BM’den geçirtmiyorlar. BM’deki adalet krizi 
hat safhada, hatta BM, veto hakkı olan bu 5 
ülkeden ibarettir bile diyebiliriz. Artık küresel 
krizlere cevap veremeyen bu köhne yapının 
değişmesi icap ediyor. Sömürgecilik dönemi 
geride kaldı derken bir bakıyorsunuz Fransa 
Nijer’i hala sömürmeye devam ediyor. İşgal 
devleti İsrail’in Filistinde işlediği insanlık suç-
larını içeren dosyalar üstüste dizilse gökyü-
züne ulaşır ama yine bir çare yok, çünkü ABD, 
BM’de İsrail ile ilgili somut bir adım atılmasını 
her seferinde engelliyor. Ramazan ayının son 
günlerinde Siyonist rejimin Mescidi Aksa ve 
Filistin’e karşı topyekün saldırısı bırakın dur-
durmayı mevcut küresel sistem tarafından 
özendiriliyor. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözü işte 
bu koşullarda söylenmiş, tüm dünya ülkeleri-

nin özellikle mazlum coğrafyaların ortak sesi 
olan bir başkaldırıdır.

Şehir ve Siyaset: Pandemi sonrası dünya si-
yasetinde köklü değişimler bekliyor musu-
nuz? Eğer değişim bekliyorsanız, bu deği-
şim ne yönde ve nasıl olacaktır? Özellikle de 
gelişmiş ülkelerin aşıya erişim konusundaki 
bencil tutumlarının insanlık vicdanındaki 
etkisi sizce nasıl olacaktır?

Numan Kurtulmuş: Pandemi sonrasında in-
sani dayanışmanın bir mecburiyet olduğunu 
öğrenecek tüm ülkeler. Bu öyle bir hastalık ki, 
tek başına ülkenizi kurtarmanız yetmiyor, kü-
resel dolaşım bu kadar yoğunken, uluslararası 
öğrenci, işçi, iş insanı, diplomat, göçmen, tu-
rist hareketliliği ortadayken, ilişkiler bu kadar 
griftken, homojenizasyonu nasıl sağlayacak-
sınız. Dünyada steril hiçbir yer kalmamıştır. Yani 
tüm dünyada hastalık kalksa sadece bir ülke-
de devam etse bile hepimiz tehdit altındayız. 
Yani, aynı atmosferi soluyan herkes bugünay-
nı kaderi paylaşmaktadır. Koşullar bizi küresel 
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dayanışmaya zorluyor. İnsanlık için mecburi 
istikamet daha fazla dayanışma, daha fazla 
işbirliği,  daha fazla adalet yönündedir. Açık-
çası küresel barış ve selamet için böyle olmak 
zorundadır.Aşıya erişim konusundaki bencillik-
ten de tüm ülkeler kaçınmalıdır. Aşı milliyetçili-
ği henüz ilk aşamadadır, küresel adaletsizliğin 
yeni bir göstergesi olacaktır. Bunun bir çözüm 
olmayacağını er geç herkes anlayacak ve aşı/
aşı olma hakkı tüm insanlığın ortak hakkı ola-
caktır. 

Şehir ve Siyaset: Pandemi sürecinde ülke-
miz içeride ve dışarıda başarılı bir sınav ve-
rebilmiş midir?

Numan Kurtulmuş: Pandemi sürecinde özel-
likle sağlık çalışanlarımızla ne kadar gurur 
duysak azdır, doktor, hemşire, hastane gö-
revlisi, laborant, eczacı her birisi birer cesaret 
ve fedakarlık abidesi olarak hizmet verdiler, 
vermekteler. Keza Vefa gruplarımız, sosyal an-
lamda, maddi, manevi destekleriyle her an 
yanımızda oldular. Bizim güçlü aile değerle-
rimiz de bu noktada devreye girmiştir, aile ve 
akraba ilişkileri, maddi destek anlamında ilk 
bakışta gözle görülmeyen pek çok yarayı sar-
mıştır. Bir yılı aşkın bu süreçte, ekonomiyi canlı 
tutmak ile tıbbi tedbirleri eksiksiz almak ara-
sında optimum dengeyi koruyarak salgınla 
mücadeleyi sürdürüyoruz. Hastalığın 2. en yük-
sek seviyelere ulaştıktan sonra kontrol altına 
alınmaya çalışıldığı şu günlerde milletimiz sa-
bırla tedbirlere uymaya devam ediyor, bu sa-
bır için medyunu şükranız milletimize diyorum.  
 
Şehir ve Siyaset: Ülkemizde 2018 yılından 
beri uygulanmaya başlanan Cumhurbaş-
kanlığı Yönetim Sistemini, 3 yıla yaklaşan 
uygulamaları da göz önüne aldığınızda na-
sıl değerlendiriyorsunuz?

Numan Kurtulmuş: Küresel salgınla birlikte bir 
kez daha gördük ki, Başkanlık sistemi, yeniden 
güçlü, Büyük Türkiye ideali için en uygun olan 

sistemdir. Hızlı karar alma ve hızlı organize 
olabilme yeteneğiyle Başkanlık sistemi, iler-
leme hedeflerine odaklanmada ve başarı-
lı politikalar sürdürmekte Türkiye’mizin hızına 
hız, gücüne güç katmıştır. Doğu Akdeniz’deki 
etkinliğimiz, savunma sanayiindeki atılımla-
rımız, denizlerimizdeki doğalgaz keşiflerimiz, 
milli otomobil ve milli enerji politikalarımız, 
Başkanlık Sistemi’nin sağladığı yönetsel hız 
imkanlarıyla yakından ilgilidir. Kaldı ki, milleti-
miz cumhurbaşkanlığı sistemine sebepsiz yere 
geçmemiş, eski dönemlerdeki parlamenter 
sistemin dezavantajlarını geride bırakmış, o 
dönemlerde yaşanan kısa ömürlü, istikrarsız 
koalisyonları ve kaoslu günlerin tecrübesi ile 
cumhurbaşkanlığı sistemine karar vermiştir.

 
Şehir ve Siyaset: Yakın gelecekte Türkiye’nin 
dünya dengelerinde konumu hakkında ön-
görüleriniz nelerdir?

Numan Kurtulmuş: Hiç kuşkusuz yeni bir dün-
ya kuruluyor. Türkiye, geleceğin dünyasında 
hem jeopolitik konumu, hem tarihsel birikimi,  
hem güçlü demokrasisi ile önemli bir yerde 
olacaktır. Önümüzdeki dönemde, yeni güç 
denklemleri içinde bölgesel bir güç ve küre-
sel bir aktör olarak Türkiye’nin yükselişine tüm 
insanlık şahitlik edecektir. Türkiye hakkaniyeti, 
adaleti, insanlığı, vicdanı, insafı temsil eden 
medeniyet değerleri ile tüm mazlumların ön-
cüsü ve sözcüsü olmaya devam edecek. Ge-
lecek, insani dayanışmanın daha çok konuşu-
lacağı bir zaman dilimi olacaktır, dünyadaki 
ekonomik kriz yanı sıra, çevre ve iklim krizlerini 
ve hatta su krizlerini de göz önüne aldığımız-
da size insani olan üzerinden bir cevap vermek 
isterim. Şimdilik ‘’yumuşak güç’’ olarak adlan-
dırılan uluslararası yardım ve destek diploma-
sisi buna dair önemli bir ipucudur. Türkiye’miz 
dünyanın hatırı sayılır ekonomik güce sahip 
pek çok ülkesini geçerek, dış insani yardımlar-
da, dünya üçüncüsü olabilmiştir. İyilik ve insani 
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dayanışmada bu yüksek başarıyı yakalayabi-
len Türkiye, geleceğin dünyasında huzurun ve 
adaletin sözcüsü olacağının en güçlü sinyalle-
rini vermektedir.

 
Şehir ve Siyaset: Ülkemizde yerel yönetim-
ler alanında yeni düzenlemelere ihtiyaç ol-
duğunu düşünüyor musunuz?

Numan Kurtulmuş: Adalet ve Kalkınma Parti-
si, politik tecrübesini ve yükselişini yerel yöne-
timlerdeki başarısıyla kurmuş ve pekiştirmiş bir 
partidir. Yerel yönetimlerdeki hizmet anlayışı 
vatandaşla birebir yüzyüze oluş, bizim siyase-
timizi, halka uzak, tepeden inmeci, biz yaptık 
oldu’cu, insansız ve soğuk bir kamu yönetimi 
olmaktan çıkartıyor. Bizim siyasetimiz ‘’önce 
insan’’ felsefesi üzerinden yükselir. Elbette ye-
rel yönetimlerle ilgili talepleri, hem hizmet hem 
yönetsel açıdan önemsiyoruz, parti genel mer-
kezimizde, il ve ilçe teşkilatlarımızda yerel yö-
netimler, en önemli birimlerimiz içindedir. Tür-
kiyemizin tüm il ve ilçlerinde yerel yönetimlere 
has problemleri ve talepleri değerlendiriyoruz 
ve kendisi de yerel yönetimlerden gelen bir si-
yasetçi olan Cumhurbaşkanımız tarafından, 
uygun görüldüğü şekliyle pratiğe geçiriliyoruz.  
 
Şehir ve Siyaset: Yakın tarihe kadar X Kuşa-
ğından, Y Kuşağından bahsediliyordu. Bu-
gün de Z Kuşağından bahsediliyor. Siz bu 

konuda ne düşünüyorsunuz?

Numan Kurtulmuş: Son Peygamberin üm-
meti olarak bu yapay sosyolojik kamplaş-
maları ve kuşaklar arası çatışmaları doğru 
bulmuyoruz. Her çağın kendine has koşulları 
olur, bu bağlamda vaktin oğluyuz, ama esas 
değerlerimiz hangi yaş veya çağda olursak 
olalım bize ışık tutar. Her çağ için hüsran ve 
hüzün de vardır, kurtuluş ve esenlik de. İnan-
cımız ve İşimizi doğru tuttuğumuzda, başımı-
za bir zorluk geldiğinde sabır ve metanetle 
davrandığımızda, birbirimize doğruyu ve iyili-
ği hatırlatıp dayanışma içinde olduğumuzda, 
kışkırtılan ve köpürtülen kuşak çatışmasının 
içinden selametle çıkacağımıza inanıyorum. 
Özel olarak, z kuşağı olarak isimlendirilen en 
genç insanlarımız ise ülkemizin, ümmetin ve 
insanlığın umudu olduğuna inanıyorum. Kü-
resel adaleti, hakkaniyeti ve esenliği inşa ede-
cek duyarlılığa, fedakarlığa ve gayrete sahip 
olduklarına inanıyorum Z kuşağının.

 
Şehir ve Siyaset: Şehir ve Siyaset Dergisi için 
önerileriniz nelerdir?

Numan Kurtulmuş: Muvaffakıyetler dilerim. 
Yeniden büyük medeniyetimizi ihya ve inşa 
etme çabalarınızda sözünüz kuvvetli, adım-
larınız sağlam, ufkunuz açık, dostlarınız sadık, 
Allah yardımcınız olsun. 


