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I
  fabrika’nın Haziran ayında da bir sayısı çıkacaktı. 
Tamamen bize, mutfağa ait nedenlerle o sayının ağırlığı 
da bu sayıya eklendi. Elinizde bulunan fabrika bu yüz-
den, Haziran sayısı gibi değil; tam olarak Eylül sayısı 
gibi değil ve elbette sayfa sayısından dolayı ikisinin 
toplamı gibi de değil. Ancak Aralık sayısında normal-
leşebilmeyi umuyoruz. 

Kapaktaki değişim farkedilmeyecek gibi değil. 
Biraz dikkatli bakanların hemen göreceği üzere, içer-
de de düzeltmeler, iyileştirmeler var,  Bu güzellikler 
için Uğur Alparslan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. 
Kendisinden fabrika için zaman ayırma sözünü, şimdi-
lerde 3. sayısı yayımlanmış olan HUMANİTE dergisi-
nin ilk sayısının yayımlandığı gün almıştık. 

Kendisine teşekkür ediyoruz.

II

1970’lerde, 1980’lerde Sovyetler Birliği’nde her ne 
var ise, sosyalizm olarak sadece onun sadık savunucu-
ları olan ve o “şeyi” marksist ölçüler içinde eleştirmek 
isteyen herkesi de “anti-sovyetizm”le ve aynı anlama 
gelmek üzere “antkomünizm”le eleştirenler; 1980’lerin 
sonu 1990’ların başında, “yeni politik kültür”, “milita-
rist olmayan emperyalizm olabilir mi?” ve benzeri zır-
valardan oluşan, bir dizi “yeni açılım”la ilerici hareketin 
gündemini işgal altına almışlardı. Hatırlatması ayıp, tam 
da Reagan’ın ABD’nin başkanı olduğu ve Soğuk Savaşı, 
tam da o esnada emperyalizmin zaferiyle sonuçlandırdı-
ğı sırada bu tartışmalar yapılmaktaydı.

“Militarist olmayan bir emperyalizm olabilir mi?” 
Esaslı soru, buydu. Bu zevzekliklere nerelerde, kimler 
nereleriyle gülmüştür, kimbilir. Ancak TKP ve TİP 
birlikte, TSİP kendi “imkanlarıyla”,  bu zevzeklikler 
arasında likide edildiler. Bu ilk örgütsel yıkım değildi. 
Ama öncekilerde, “militarist olmayan bir emperyalizm” 
ihtimali üzerine tartışılmadığı için, parti her defasında 
yeniden toparlanmayı başarmıştı. Önceki toparlanma-
ların “ince hastalığı” ise, “Kemalizmin ilericiliği”ni 
ve “anti-emperyalistliği”ni reddedememekten kaynak-
lanan, pis, bulaşıcı hastalıktı. Kuşaktan kuşağa bulaş-
mıştır. Günümüzde etraf, programatik olarak “veremli” 
soldan geçilmiyor. Bu hastalık nedeniyle kendilerini 
nihayet MGK’nın Toplumla İlişkiler Başkanlığı’nın 
kollarına atmış olanlar bile var. Mihri Belli, bu haberleri 
okudukça, Türkiye sosyalist hareketine armağan ettiği 
“proleter devrimci” Doğu Perinçekle iftihar ediyordur.

Şimdilerde de “ABD yönetimini ele geçirmiş bir 
grup, çoğu Yahudi, ruh hastası entellektüel  yeni muhafa-
zakarın” önce Afganistan’a, şimdi Irak’a saldırdığı; aynı 

zamanda Suudi Arabistan, İran ve Kuzey Kore’ye savaş 
ilan etmenin hazırlığını yürüttüğünü düşünen zevzekler 
ortalarda dolanıyor. ABD kurumları arasındaki; ABD 
siyasi partileri arasındaki, ABD yönetiminde Pentagon 
ve Dışişleri Bakanlıkları arasındaki farklılıklara dair 
bilgilerini bir tür teoloji haline getirmiş; bu ayrıntılara 
takılmaktan ABD emperyalizminin kendisini göremez 
hale gelmiş “uzman”cıklar gazete köşelerinde, televiz-
yonlarda, üniversitelerde, her an karşımıza çıkıyorlar.

Yeni muhafazakarların 3 Haziran 1997 tarihli 
“İlkeler Bildirgesi” adlı tek sayfalık metni neredey-
se herkesin ezberinde. Temel referans metni olduğu 
için bildirgeyi ve aynı ekibin  Eylül 2000 tarihli ve 
“Amerikan Savunmasının Yeniden İnşası, Yeni Bir 
Yüzyıl İçin Strateji, Güçler ve Kaynaklar” başlıklı, Yeni 
Amerikan Yüzyılı Projesi Raporunu birlikte yayımlı-
yoruz. İkincisi yaklaşık 60 sayfalık bir metin olduğu 
için, tamamını değil; yarısını bu sayıya koyduk. İki 
metnin birarada çok açıklayıcı ve ufuk açıcı olduğunu 
düşünüyoruz. Çok net bir dünya tasarımıdır. Bir ekibe 
veya eğilime veya partiye değil; ABD emperyalizmine; 
sisteme ait bir programdır ve hasımlarından da bir prog-
ram talep etmektedir. Komünistlerin böyle bir program 
karşısında, “özelleştirmeye hayır Keynesciliği” ile veya 
“ulus devleti savunma anti-emperyalistliğiyle” etkisiz-
liğin hangi dehlizlerine çekileceği, belki bu metinler 
okunurken daha iyi görülebilir.

Metinlere ilişkin yazıları; okuyuculardan gelenlerle 
birlikte önümüzdeki sayıda yayınlamaya başlayacağız.

Orhan Gökdemir’in “Komple Komplo” yazısı, 
emperyalist programın oluşum süreçlerini; emperya-
lizmin, devletten ve kolluk güçlerinden değil;  dünya 
halklarından “gizli” çalışan örgütlerini; bu örgütlerin 
Türkiye’deki uzantılarını anlatarak, tartışmaya ve aynı 
anlama gelmek üzere “yüksek siyasete” giriş yapıyor.

III

Savaşın bir aşaması bitti. Saddam rejimi yenildi. 
Türkiye de savaşın bir diğer mağlubu oldu. Galipler 
ve Türkiye’deki uzantılarınca yenilginin bütün fatu-
rası TSK’ya, Cumhurbaşkanı’na ve CHP’ye çıkarıldı. 
Böylece sermayenin (TÜSİAD)’ın yanısıra, havuçla 
siyasal islamın (AKP’nin) ve sopanın ucu gösterilerek 
ordunun, ABD ile uyum içinde çalışacak koalisyonu 
şekillendirildi. Esasen bu üç unsur arasında anti-
Amerikan bir unsur yoktu. Ancak ordunun bir “özgü-
ven sorunu” ortaya çıkmış gibi görünüyordu. Ve ABD 
ile uluslararası planda yürütülen ilişkilerin; anti-komü-
nist, anti-radikalislamcı tutum ortaklıklarının ittifakın 
devamı için, dün olduğu gibi, bugün de yeterli olaca-
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ğına inanan ve Türkiye’deki sistemin eskiden olduğu 
gibi işletilebileceğinden kuşku duymayan emekli veya 
muvazzaf paşalar, yüksek yargı mensupları vardı. 
Savaşın ilk aşamasının son bulmasıyla birlikte ABD 
Türkiye’deki uzantılarıyla birlikte cephesini Türkiyeye 
doğru döndü ve ölümle tehdit ederek sıtmaya razı etti. 
Artık herkes hizadadır ve Irak’a asker göndermede 
“vizyon sahipleri arasında” bir tereddüt yoktur. Tereddüt 
sahiplerinin bazıları emekli edilmiş; bazılarının cesareti 
kırılmış, sesi kısılmıştır. Aynı zamanda ordunun siyasi 
rejim içindeki pozisyonunu uzun vadede çok gerilete-
bilecek düzenlemeler de “sıtmaya rıza” çerçevesinde 
anayasal ve yasal çerçeveye oturtulmuştur. 

Bu durumun ordu içinde fay hatları yaratabilmesi 
mümkündür. Ancak bunun geçmişe dönüşe yolu aça-
cak bir müdahale hamlesi üretmesi mümkün değildir. 
Uluslararası şartlar, bu tür bir girişimin başarı şansını 
sıfırlamıştır. Bu tarz bir girişim, tasfiyesine girişilmiş 
bulunan “rolün” daha hızlı tasfiyesinden başka bir 
sonuç vermez.

Tasfiyeyi yürütenler ABD ve Türkiye’deki 
ABD’dir. 

Ancak bu durum TSK’yı anti-Amerikan bir 
güç olarak tanımlayan ve Amerikancılara karşı 
Genelkurmayın sözcülüğüne soyunan maskaraları 
haklı çıkarmaz. Türkiye’de ABD ile en içli-dışlı ve en 
istikrarlı ilişkilere sahip olan kurumdur ordu. Şimdi 
kendisine saldıran Amerikancı güç odakları da, TSK 
eliyle gerçekleşmiş darbelerin güçlendirdiği veya bes-
lediği odaklardır. 

Komünistler, elbette  “iki saftan birini seçme” ve o 
safa eklemlenme durumunda değildirler. Aynı şekilde 
“ne o ne bu” ile; başka bir deyişle, itiraz edilenlerin 
ortaklığını gözden kaçıran ve itirazcılıkla yetinen bir 
apolitizmle yetinemezler. Ordunun rejim içindeki pozis-
yonunu gerileten her hamle, sebep olanların ne oldu-
ğundan bağımsız olarak, bir demokratikleşme imkanı 
yaratır. Bunun gerçek bir demokratikleşme adımına 
dönüşmesi ise, içinin halk güçleri tarafından, eylemli 
doldurulmasıyla mümkün olabilecektir.

Zeki Tombak, çeşitli yönleriyle savaşı yazdı. 

IV

Zeynel Abidin Kızılyaprak, denemelerini sürdü-
rüyor. Bu defa “Bir Kürdün Jimnastik Denemesi”ni 
yazdı. Yazı, Mayıs başında elimizdeydi. Abidin kar-
deş, Irak istilasının Kürt hareketi üzerine etkilerinin 
boyutunu ve yönünü çözümlemek gibi, ağır ve yoğun 
bir siyasi konuyu ele alırken; daha önceki "denemeler"
de olduğu gibi bir edebiyat ürününü önümüze koydu. 
Yayımlanmasındaki gecikme yazıyı kusurlu kılmıyor. 
Kusur bizdedir.

ABD ve İngiltere’nin Irak’ı işgali’nin bir başka yönü 
ise, bu savaşın bir büyük kültür ve tarih coğrafyasında 
gerçekleşmiş oluşudur. İşgal nedeniyle Mezopotamya 
tarihi üzerine,  Avukat Muharrem Uğurlu’nun kaleme 
aldığı bir yazımız var. Muharrem Uğurlu’nun ilk yazısı-
nın girişinde, bir küçük biyografi yeralıyor. Umuyoruz, 
12 Eylül’ün en büyük davalarından Devrimci Yol Ana 
Davası’nın da avukatlarından olan Muharrem “abi”nin 
başka yazılarını da okuyacağız. Gecikmeyle ilgili 
özrümüzü Muharrem Uğurlu’nun yazısı için de tek-
rarlıyoruz.

V

Cengiz Özdemir’in yazılarının tiryakileri olduğunu 
biliyoruz. Bu defa, öncekilerden daha uzun ve yoğun bir 
yazısını yayınlıyoruz. Ve umuyoruz ki, yakın zamanda, 
üzerinde Cengiz Özdemir adı bulunan bir kitabı da eli-
mizde tutabileceğiz.

Sevda, 4 CD’lik bir albümü tanıttı. Elbette gelenek-
sel müziğimiz üzerine... Mevzu ağır, yazının ağırlığını 
da garanti edelim diye, CD’nin yanında verilen kitaptan 
Bülent AKSOY’un yazısını iktibas ettik. Bilgi dolu bir 
yazı. Övgüler içeride.

Doğan Varol’un  “Profesyonel Sendikacıların 
Vatanseverliği, Milli Solun Keynesçiliği” başlıklı 
yazısını çok önemli bulduğumuzu belirtiyoruz. Hak 
verileceğini umuyoruz.

H.R. Kavuştu’nun Ortadoğu için önerdiği “Yol 
Haritası” yazısı, Filistin sorununun çözümüne dair 
fabrika’nın berraklığını bir kere daha, sonuna gelinmiş 
olan yol haritası sürecinin somutunda üretiyor. Zihin 
açıcı bir yazıdır. 

VI

Arif Sacit Şair’in öfkeli ve ironik üslubunun seven-
leri çoğalıyor. Sevenlerini sevindiriyor. 

Aralık’ta buluşmak üzere...

    fabrika

 ....fabrika’dan fabrika’dan fabrika’dan fabrika’dan fabrika’dan fabrika’dan fabrika’dan fabrika’dan ....



Fotoğrafl arın,
Şeftali çiçeklerinden başka
  dayanacak yerleri kalmayınca
geleceğim kıyına.
Sana sızmak için
 gözlerine en çok
 - yağmurlardan ödünç düşlerle -
Ayak parmaklarına uzanacağım.
Kulaklarımda çalıntı bir dalga sesi
Senden çaldığım sevdayı sana taşıyacağım.
Seni seviyorum.

     Haldun

6 Ağustos 1993

Ahmet Haldun Demirel
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Bilderberg, Hollanda’nın Oosterbeek kentinde 
bulunan bir otelin adı.  Bu oteli önemli kılan ise 
1954’te bu otelde yapılan bir toplantı. O günden 
bugüne anılan adıyla “Bilderberg Toplantıları”na 
adını vermiş bu otel, herhalde ileride “kapitalizmin 
kabesi” olmaya hak kazanacak: Eğer işler, kapita-
lizmin baronlarının o toplantılarda planladıkları 
gibi giderse. 

Şimdi konumuz “planlar” değil, o Fabrika’nın 
bu sayısında uzunca anlatılıyor. Herhalde önü-
müzdeki on yıl için bir önsözdür; en azından 
kapitalist enternasyonal için. Kanlı bir çarpışma-
ya hazırlandıkları bellidir ve bu kan Doğu Asya 
ile Ortadoğu’da akıtılacaktır. Biz şimdi burada 
“baronlar”dan başlıyoruz. Konumuz güçlü baron-
lar ve onların adamlarıdır. Bilderberg, kuşkusuz 
bir “baronlar” toplantısıdır ve bizdeki adamlarının 
kimliği bu yıl için belli olmuştur.

Bilderberg’in bu yılki katılımcılarının Devlet 
Bakanı Ali Babacan, DYP Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Ali Bayar ve TESEV Vakfı’nın diplomat 
kökenli yöneticisi Özdem Sanberk olduğunu öğren-
dik.  Bu sonuncu isim, örgütün Türkiye’deki ayağı 
açısından önemlidir, çünkü Sanberk’in toplantıya 
bu yıl ikinci defa katıldığı belirtiliyor. Bunun 
anlamı, Bilderberg örgütünün daimi Türkiye koor-
dinatörü Selahattin Beyazıt’ın artık emekliye ayrıl-
dığıdır. Malum dünyada artık işlerin yapılışı biçimi 
değişmiştir. Demek ki Sanberk, bu yeni politikanın 
Türkiye’deki adamı; şahindir. Güvercinleri soru-
yorsanız onlar 11 Eylül’ün ateşinde kızardı.

Evet basbayağı gizli bir örgütten sözediyoruz; 
dışa kapalı, girmek için örgütün onayı gerek; 
elbette sıkı bir hiyerarşi de var. Biz gidenlerden 
birinin Türkiye Cumhuriyeti’nin AKP’li bir bakanı 
olduğunu öğreniyoruz ama demek ki bakanımız 
aynı zamanda bir örgüt adamı. Özdem Sanberk’i 
bir yana bırakıyoruz; iki dinli bir yurttaşımız 
olup olmadığını çabuk öğreniriz. Ama diğer iki 
katılımcının işaret ettiği şey daha önemli. Hem 
Babacan hem de Bayar zaten Amerika’dan ülkemi-

ze gelmişti; orada piştikleri ve görevlerini yapmak 
üzere ülkemize gönderildikleri üzerine tonlarca 
yazı yazıldı. Demek ki Amerikalılar Bilderberg’e 
çağırmak için içeriden birilerini bulamıyor ya da 
bulmak istemiyor artık. Çok ayıp, hem gizli örgüt 
toplantıları yap, hem de oraya yalnızca kendi “ajan-
larını” çağır. 11 Eylül’den sonra gelişen Amerikan 
yüzsüzlüğüne verip geçelim.

Bilderberger Mehmet Ali Bayar bir televizyon 
kanalında bu zamana kadar olmayan birşeyi yapa-
rak toplantı hakkında bazı bilgiler verdi. Verdiği 
bilgileri aktarmadan önce örgüt hakkında çizdiği 
tabloya değinmek gerek. Bayar, bunun bir kulüp 
toplantısı olduğunu, Davos’ta ne konuşuluyorsa 
bu toplantıda onların konuşulduğunu, gizliliğin ise 
davet edenlerle toplantıdan önce yapılan bir cen-
tilmenlik anlaşmasından kaynaklandığını, abar-
tılmaması gerektiğini söyledi.  Ancak biz 1990’ın 
Mayıs ayında yapılanı hatırlıyoruz; o yıl New 
York’a yakın bir sayfiye kasabasında olanlar basına 
da yansımıştı. Bir “seçkinler söyleşisi-buluşması!” 
için olağanüstü önlemler alınmış, üç gün boyun-
ca sayfiye kasabası güvenlik güçleri tarafından 
tamamen kuşatılmış, içeriye davetlilerden başka 
kimsenin girmesine izin verilmemişti. Gazeteciler 
dahil bölgeden kuş uçurtulmuyordu. Öte yandan 
toplantıda katılımcıların not tutmasına, her türlü 
yolla kayıt yapılamasına da izin yoktu. Bu toplantı 
hakkında her zaman olduğu gibi basına hiçbir bilgi 
verilmemiş, katılımcılar toplantı boyunca dışarıya 
çıkarılmamış ve tüm dünyayla ilişkileri kesilmişti. 
Gizliliği abartılmaması söylenen toplantılar işte 
böyle bir havada yapılıyordu.

Görüş alış verişiymiş! O yıl Harison 
Konferans Merkezi’nde örgütten el alanlar arasında 
Türkiye’den Mesut Yılmaz ve Erdal İnönü de vardı. 
Merak edenler bu ikilinin o tarihten sonraki mace-
ralarına baksınlar. Kim ne olmuş, nerelere gelmiş.

Bu yılki katılımcıların farkı yükselmelerini 
Bilderbeg’e borçlu olmamaları. Mehmet Ali Bayar 
cici ambalajlar içinde “sağı toplamak” için malum 

“Bunlar, tarihin tanıdığı en şaşırtıcı imparatorluğun güçlü baronlarıdır.”
                                              Claude Julien-Amerikan İmparatorluğu

Komple Komplo
Orhan Gökdemir.
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merkezlerden ülkemizin üzerine salınmıştı. Ancak 
hesap tutmadı, bir iki başarısız girişimden sonra 
“müthiş” polis şefi Mehmet Ağar’ın baş figuranı 
olarak işe koyuldu. Torpili yüksek yerdendir ve 
Ağar’ı çok uzun olmayan bir zaman içinde tasfiye 
edeceğini tahmin etmek için müneccim olmaya 
gerek yoktur. 

Ali Babacan ise 35 yaşında çok önem-
li bir bakanlığın başına uygun görülmüştür. 
Biyografisinde uluslar arası para kuruluşları ile 
yakınlığı kayıtlıdır; artık Kemal Derviş fiyasko-
sunun alternatifi olduğunu çocuklar bile biliyor. 
Üstelik, Erbakan yetiştirmelerinin kurduğu 
AKP’nin bir temsilcisidir. Daha önce ayni partiden 
bu tür gizli örgütlerin davetlerine katılanlarla birlik-
te bunun ne anlama geldiğini tartışacağız.

Özetle Bildirbeg çemberinden geçenler zaten 
yıldızı parlak olanlar ve bir kez çember geçildikten 
sonra yıldız daha bir parlatılıyor. Bakmayın siz 
bizim Bilderbergçilerin çoğunun düşük olduğu-
na. Onların hepsi yapacaklarını yaptıktan sonra 
düştüler. Yaptıklarının ne olduğunu anlamak için 
ise ülkenin düşürüldüğü hale şöyle bir bakmak 
yeterlidir. 

Evet hep birlikte Bilderbeg mağduruyuz biz; 
abartma değil. Türkiyeyi kimler yönetmiş diye şöyle 
bir bakın. Bilderbegçi olmayan Merkez Bankası 
Başkanı, Sendikacı,  parlatılmış öğretim üyesi, 
parti başkanı var mı? Peki Bilderbegçi olmayan 
başbakanımız olmuş mu hiç? Süleyman Demirel, 
Bülent Ecevit, Tansu Çiller (üst örgüt CFR’e çağı-
rıldı, kadın olduğu için örgütün salonuna alınmadı, 
başka bir salonda ağırlandı), Mesut Yılmaz, Erdal 
İnönü hepsi bu örgütün çemberinden geçtiler. 
Erbakan’ın partisi şiddetli “siyonist düşmanı” görü-
nürken, prenslerinden Abdullah Gül, öğretim üyesi 
Doğu Ergil’in refaketinde Bilderberg’in üst örgütü 
CFR (Council of Foreign Relation)’a çağrılarak 
ifadesi alındı. Kasım 1996’daki o taplantıdan sonra 
Abdullah Gül’ün de yükselişi ivme kazandı. Sonra 
efendim Tayyip Erdoğan henüz kabul edilmedi ama 
o da acısını Rotary Klüp toplantısına katılıp konuş-
ma yaparak çıkardı. Yanında Meclis Başkanımız 
ve şiddetli türban radikali Bülent Arınç da vardı. 
Erbakan hocalarının deyişiyle artık hepsi “siyonist 
işbirlikçisi” olmuştur. 

Bakmayın siz Ertuğrul Özkök’ün konuyu 
sulandırma çabalarına; bu tür örgütlerde eninde 
sonunda “bir siyonist parmağı” vardı, hala var. 
Yoksa, bu merkezlerde alınan kararlar hep İsrail’in 
faşist politikalarının lehine olmazdı. Önemli olan 
ise bu kararların bize ve bizim gibi ülkelere nasıl 

yansıdığıdır. İşte size Türkiye’yi son 40 yılında 
yöneten insanlar, işte Türkiye’nin içinde bulundu-
ğu durum. 

Şu “dinci gericiliğin” haline bir bakın; Tayyip 
Erdoğan Rotary’ci, Abdullah Gül CFR’ci, Ali 
Babacan çiçeği burnunda Bilderbergçi. Bülent 
Arınç, herhalde Rotary toplantısına da türbanlı 
eşini götürmüştür; götürmediyse yazık olmuştur. 

Bu kadar çabuk dökülmeleri kim ne derse 
desin şaşırtıcıdır. Şimdi önümde bir gazete küpürü 
var: 14.5.2003 tarihini taşıyor. ABD’nin Irak seferi 
sırasında izlemekten hicap duyduğum için televiz-
yonumdan silmek zorunda kaldığım “HaberTürk” 
adlı “şey”in gazetesinden. Bu bir köşe yazısı, köşe-
de yazar olarak yüzsüz bir adam var. İsmininin 
de isim olmadığı bellidir; Uğur İpekçi imzasını 
taşıyor. Efendim bu “şey” Bülent Arınç’la bir 
söyleşi ayarlamış, aralarından biri de Arınç’a “Siz 
Sabatayist misiniz?” diye sormuş. Tabii Arınç 
sinirlenmiş. Bu yüzsüz Uğur İpekçi, yazısı boyun-
ca Arınç’ın Sabatayist olduğunu ima ediyor. Tabii 
Arınç’ın Sabatayist olup olması önemli değil ama 
bunca zaman neyin üzerine politika yaptıklarını 
düşündüğümüz zaman insan biraz nahoş oluyor. 
Dönmelerin tutuculuğu her zaman korkunçtur. 
Biliyorsunuz bunların bir de “Anchorman”ı vardı; 
geçtiğimiz ay “İslamcı olmadığını” açıkladı. 
İslamcı da değilse peki nedir? Siz karar verin 
artık. Çinliler, birine beddua etmek için “ilginç bir 
dönemde yaşayasın” derlermiş! Bize hangi Çinli 
neden beddua etti anlamıyorum. Bu kadar olur! 
Koca “İslamcı hareket”imizin “sahte” çıktığına 
mı yanayım, bir baş örtüsü yüzünden heba olan 
yıllarımıza mı? 

Özeti kapitalizme bir günde teslim oldular. 
Artık “yahudi dinindendirler”, tanrıları paradır. 
“Onu da satılım, bunu  da satalım, kaynak yara-
talım” tarikatı olmuşlardır. Dolayısıyla “kapitalist 
enternasyonal”e çağrılmalarında hiçbir sakınca 
yoktur.

ENTERNASYONAL’İN AVRUPA 
ŞUBESİ

Peki ne istiyor bu Bilderbeg örgütü. Açık ki 
Bilderbeg toplantıları basit bir fikir teatisi yeri 
değil, görünmeyen bir iktidar odağının icra organı. 
İpleri asıl elinde bulunduran kuruluş ise merkezi 
ABD’de olan CFR. Bilderbeg bu kuruluşa bağlı 
olarak çalışıyor. CFR’e bağlı bir örgüt daha var ki, 
buna “Trilateral” adı veriliyor. İlhamını masonluk-
tan alan bu örgütler, özellikle masonluğun zayıf-
lamasından sonra onun işlevlerini üstlenerek “bir 
dünya hükümetinin kurulması” için çalışıyorlar. 
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CFR’in kuruluş tarihi taa Birinci Dünya 
Savaşı’na dayanıyor. Aslında bir Avrupa iç savaşı 
olan Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yüksek 
finans çevreleri ile birlikte bu tür gizli cemiyetler 
de Avrupa’dan göçüp ABD’de üstlendiler.  1921’de 
banker Morgan’ın girişimiyle Council of Foreign 
Relations (CFR-Dış İlişkiler Konseyi) kuruldu. 
Kuruluşundan sonra ABD’nin tüm başkanları, 
seçilmeden önce CFR üyesi olmuşlardır. Dünya 
tarihi için önemli bir olay olan  Yalta Konferansı’nda 
Amerikan heyeti üyelerinin dörte üçü CFR üyesiy-
di. Günümüzde CFR, ABD hükümetinde, siyaset-
te, iş yaşamında, medyada, gizli servislerde ve din 
alanında en önemli görevlerde bulunan 400 kişiden 
oluşmaktadır.

Bu ilginç örgüte mali kaynak sağlayan kuru-
luşların adları yanyana getirildiğinde tablo tamam-
lanıyor: Ford Vakfı, Carnagie Vakfı, Rockefeller 
Vakfı, IBM, ITT, Standart Oil. CFR hem hükümet, 
hem de iki büyük siyasal parti üzerinde etkili.

İşte, bizim Bilderbeg, bu CFR’in Avrupa için 
oluşturduğu gizli bir örgütün adı. Bu sonuncu-
sunun kuruluş tarihi ise İkinci Dünya Savaşının 
hemen ertesine rastlıyor. Toplantıların amacı, resmi 
açıklamalara göre, ulusal politikaları ve uluslar 
arası ilişkileri etkileyen kişilerin resmi olmayan ve 
kişisel bir ortamda tanışmalarını, ortak sorunlarını 
kendilerini sonradan bağlamayacak bir biçimde 
tartışabilmelerini sağlamak.  Yakın bir zamanda bu 
toplantıların tartışma gündemleri şöyle sıralanmıştı: 
Gümrük duvarlarının kaldırılması, ulusal orduların 
sınırlandırılması ve uluslar arası bir polis gücünün 
oluşturulması, uluslar arası bir parlamentonun 
oluşturulması, BM’ye üye devletlerin egemenlik 
alanlarının sınırlanması. Bu maddeler, bazı çev-
relerce “Bir dünya hükümetinin asgari programı” 
olarak da değerlendirilmişti. Bu değerlendirmede, 
örgüt üyelerinin “sert” açıklamalarının da payı var 
elbette. CFR üyesi Paul Warburg’un açıklaması 
bunun en bilinen örneği. Warburg Amerikan sena-
törlerinin önünde amaçlarını şu veciz sözlerle ifa-
delendirmişti: “Hoş olsun ya da olmasın bir dünya 
hükümetine sahip olacağız. Tek sorun, bunun fetih 
yoluyla mı, yoksa mutabakat yoluyla mı kurulaca-
ğını bilmek.”

“Muhtemel dünya hükümeti”nin organlarından 
biri de Trilateral Commisyon. Trilateral da tıpkı 
diğerleri gibi Amerikan kökenli bir örgüt, merkezi 
de orada. Bilinen adresi şöyle: 345 East 46th Street, 
New York. Bu örgüt bünyesinde çoğu masonluk, 
B’nai B’rith, Bilderberg Grubu, CFR gibi başka 
kuruluşlara da üye önemli kişileri barındırıyor. 
Üyeleri atama yoluyla devşiriliyor; tek kriter örgü-

tün büyük dünya çevresine (mondialiste) hedefini 
kavramaları ve bu amaçla çalışmaya hazır olmaları. 
Üyelerinden hem demokrat, hem de demokrasinin 
yarattığı tehlikelerin bilincinde olmaları isteniyor. 
Şimdi bu bilincin, “demokrat olmanın” önüne geç-
tiği görülüyor.

Örgütün çalışma alanı Wall Street, Tokyo 
Borsası ve mason localarının merkezi Londra. 
İtalya’da ortaya çıkan “P-2 Locası-Vatikan-Gladio” 
skandalının arkasında da Trilateral Commisyon’un 
varlığı ispatlanmıştı. Trilateral’in ilk başarısı, Beyaz 
Saray’a o güne kadar adı sanı duyulmamış bir üye-
sini, Jimmy Carter’i seçtirmek olmuştu. O da seçi-
lir seçilmez hükümete örgüt üyelerini doldurmuştu. 
İsmi geçenler arasında bir kısım baronların etkileri 
bir hükümetle sınırlanmayacak kadar derindi; 
Walter Mondale, Cyrus Vance, Harold Brown, 
Zbigniev Brzezinski, Samuel P. Huntıgton. Bu 
isimlere Kissinger’ı da eklediğinizde CFR-Trilateral 
şebekesinin gücünü anlamanız mümkündür. Elleri 
kolları uzundur ve çoğu bunu uluslar arası şirketler-
de yaptıkları eksersizlere borçludur.

Bunların kollarının Türkiye’ye uzanmasına 
şaşırmamak gerek. Örneğin eski bir Nazi olduğu 
iddia edilen Kissinger’ın Türkiye’de öğrencileri 
var; en bilineni Bülent Ecevit. Ecevit aynı zaman-
da Bilderberg’in müdavimlerinden. 1975 yılında 
Türkiye’de yapılan Bilderberg toplantısı öğrenci-
nin en parlak dönemine rastlamıştı. 25-27 Nisan 
günlerinde Çeşme Altınyunus Oteli’nde yapılan 
toplantıyı Milliyet gazetesinde Örsan Öymen şöyle 
anlatmıştı: 

“Şu Bilderberg toplantısından sözetmek isti-
yorum. Dünyanın kaderiyle dolaylı dolaysız ilgili 
olan ünlüler... Sermaye çevreleri... Petrol tröstleri-
nin hissedarları... danışmanlar ve gene dünyanın 
önemli kamuoyunu oluşturan yayın organlarının 
büyükleri...

Altınyunus Oteli’nde biraraya geliyorlar. 
Muhterem refikalarından ayrı, büyük bir ‘gizlilik 
havası’ basarak. Ve bir maça hazırlanan futbol takı-
mının ‘kamp hayatı’ görünümü içinde. Avrupa’nın, 
Amerika’nın, Yakın Doğu’nun siyasal gelişmeleri 
konusunda kulis yaparak. Kimi diyor ki bu bir 
‘Farmason’ örgütüdür. Bir başkası Shell şirketinin 
en büyük hissedarı Prens Bernhard ve Amerika’nın 
iki büyük bankasının sahibi David Rockfeller’ın 
öncülüğünü öne sürüyor ve ‘Büyük Sermaye 
Locası’ sıfatını yakıştırıyor, Bilderberg’cilere...

Ve bütün bu savların ardından sorular sorulu-
yor:-Ecevit’in ne işi var büyük sermaye yanında?”
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O günün gazeteleri ise Çeşme’deki Bilderberg 
toplantısına Ecevit’in büyük sermaye çekincesi 
yerine Rahşan Hanım çekincesi koyduğunu yazı-
yor; masonik kökeni nedeniyle kadınların alınma-
dığı toplantıya Rahşan Hanım’la birlikte katılmak 
için direniyor. Bilderberg’in “kadınsız toplantı 
düzeni”ni bozması Kissinger’in yetiştirmesi 
Ecevit’in ilk anti-emperyalist başarısı olarak Örsan 
Öymen tarafından tarihe kaydediliyor.

1975 yılında “sermaye karşıtı” ve Rahşan 
Hanım dolayısıyla anti-emperyalist Ecevit’in de 
katıldığı bu ilginç toplantıya Hollanda, Avusturya, 
Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, 
İzlanda, İrlanda, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre, 
İngiltere, A.B.D. ve elbette Türkiye’den ilginç 
konuklar katılıyor. Prensler, Başkanlar, Uluslar 
arası şirketlerin temsilcileri, Uluslar arası kuruluş-
ların başkanları, ünlü politikacılar Çeşme’de üç gün 
boyunca dünya sorunlarını konuşuyorlar.  Katılan 
isimlerler yan yana dizildiğinde görüntü tamam-
lanıyor: O.E.C.D. Genel Sekreteri Lennep, NATO 
Genel Sekreteri Luns, Dünya Bankası Başkanı 
McNamara, Avrupa Topluluğu Komisyonu 
Başkan Yardımcısı Simonet, İtalya’dan FİAT 
Başkanı Agnelli, İrlanda Dışişleri Bakanı Garret 
Fıtzgerald, Hollanda Prensi Bernhard, Carnegie 
Fakfı Başkanı Johnson, Ünilever Yönetim Kurulu 
Başkanı Goudswaard, İşveç Başbakanı Olof Palme, 
İngiltere’den muhalefet lideri Margaret Thatçer, 
ABD’den Lehman Brothers İşletme Müdürü 
George W. Ball, Trilateral Komisyon Başkanı 
Zbigniev Brzezinski, Avrupa İşleri Devlet Bakan 
Yardımcısı Arthur Hartman, IBM Şirketi Başkan 
Yardımcısı Hubner, Chase Manhattan Bank 
Yönetim Kurulu Başkanı David Rockfeller...

O yıl Çeşme’ye davet edilen yerli 
Bilderberg’çilerimiz de şöyle not ediliyor: Dışişleri 
Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Semih 
Akbil, Şirketler Müdürü ve toplantının Türkiye 
Koordinatörü Kürt kökenli işadamı Selahattin 
Beyazıt-örgütteki kod adıyla “Sela”-, NATO nezdin-
de eski Büyükelçi M. Nuri Birgi, Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil, Başbakan Süleyman 
Demirel, Tıp Profesörü İhsan Doğramacı, CHP 
Genel Başkanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı 
ve CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, Dışişleri 
Bakanlığı İktisadi İşlar Dairesi Başkanı Oğuz 
Gökmen, Profesör Gülten Kazgan, Türk-İş Genel 
Başkanı Halil Tunç, Profesör Memduh Yasa, 
Şirketler Müdürü ve şimdi Yaşar Holding Başkanı 
Selçuk Yaşar.

Altan Öymen’in anlattığına göre 1975 yılında 
Altınyunus Otelin’de o yıl konuşulanlar şöyle: 

Yakın Doğu, Kıbrıs ve Türkiye sorunları. O yıl 
Türkiye’ye Kıbrıs çatışması nedeniyle konulan 
silah ambargosunun kaldırılması da toplantı günde-
mindeymiş. Toplantının yapıldığı ülkenin önemine 
binaen değil, katılımcı silah şirketleri temsilcileri-
nin bastırması nedeniyle. 

Örgüt 1954 yılında kurulduğunda toplantı gün-
demi daha aydınlatıcıydı: “Sovyet yayılmacılığına 
karşı batının birliğini kurmak”

Toplantıyla ilgili haberlerde “masonluk” 
etkisi şiddetle reddediliyor ama örgütün fikir 
babası Polonya Yahudisi Joseph Ratinger İsveç 
Farmasonluğunun yüksek dereceli bir üyesiydi. 
Üstelik bu kimliğiyle çok sayıda diplomatik entri-
kaya katılmış ve müttefiklerin Nazi Almanyası ve 
faşist İtalya’ya karşı zaferini izleyen yıllarda “mon-
dializm”in icadı da ona düşmüştü.

Dahası var: 1976 yılına kadar örgütün başkan-
lığını “büyük sanayicilerin dostu” Prens Bernhard 
de Lippe yürüttü. Başkanlığı terketmesi ise yine bir 
skandala denk geliyor; Prens, Lockhead skandalının 
baş aktörlerinden biriydi ve hakkındaki suçlamaları 
kabul etmek zorunda kalmıştı. Ne varki gerçek pat-
ron, “işbilirliği” ile ün yapmıştı. David Rockefeller, 
üst örgütlerden aldığı güçle skandalları ört bas etti. 
Örgüt o günden bu yana güvenle yürümeye devam 
ediyor. Bir not daha, Çeşme macerası sanıldığı gibi 
Türkiye için bir ilk değil; 1959 yılının Bilderberg 
toplantısının Yeşilköy’de yapıldığı yönünde notlar 
var ancak katılımcılar hakkında henüz sızan bir 
bilgi yok.

MİLLİ DAMADIN İFŞAATLARI
Bilderberg Grubu’nun her toplantısı büyük bir 

gizlilik içinde yapılsa da, kimi gazeteciler zaman 
zaman bilgi vermekten kendini alıkoyamıyor. 
Bunların çoğu da övünmek için yazılanlar; secaat 
arzederken merd-i kıpti sirkatin söyler! İnönü aile-
sinin damadı Metin Toker 1984 yılındaki toplantı 
hakkında yazdıkları bu konudaki ilklerden biri. İşte 
Toker’in anlattıkları:

“Bu hafta Perşembe akşamından beri Norveç 
başkenti Oslo’nun yakınındaki Sandefjord’un Park 
Otel’i tam bir alem. Yorucu bir çalışma gününden 
sonra otelin evvala yemek salonunu, sonra barlarını 
dolduranlar yatılı lise öğrencilerinin havasına bürü-
nüyorlar. Herkes herkesle ahbap, herkes herkesle 
istediği gibi, herhangi birinin tanıştırmasını bek-
lemeden veya buna lüzum görmeden konuşuyor. 
Hitap tarzı genellikle küçük adlarla oluyor. Konular 
bazen önemli, bazen hafif. Hikayeler de anlatılıyor. 
Bazen kapalı, bazen açık.
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Vakit gece yarısına gelmeden etraf tenhalaş-
maya başlıyor. Çünkü ertesi sabah erken yeniden 
toplanmak lazım. O toplantılarda ciddiyet başlıyor. 
Ele alınan konulan dünyayı ilgilendiren konular. 
Katılanlar da olaylara yön verenler. Dün akşamki 
‘Henry’ şimdi Kissinger yazan yerde oturuyor. 
‘David’ ünlü Rockefeller’dir. ‘Walter’ toplantının 
başkanı Federal Almanya eski Cumhurbaşkanı 
Scheel’in küçük adı. ‘Josef’in oturduğu yerdeki 
isim Luns’tur. Ve Bernard NATO Başkomutanı 
General Rogers’tir.

Bir de herkesçe bilinmeyen, fakat dünya finans 
aleminin kralları olanlar da var. ‘Paul’ Amerika 
hazinesini elinde tutan Wolcker’dır. ‘Lars’ İsviçre 
hazinesinin anahtarını üzerinde taşıyan Woalin’dir. 
‘Karl Otto’ Alman hazinesini yönetiyor. Bunların 
yanında özel dünya bankalarının bir numaralı 
adamları: Wallenberg’ler, Baron Lamberg’ler, 
Edison telefonlarının başkanı, IBM Başkanı, 
Philips Başkanı.

Nihayet siyaset adamları, başbakanlar, bakan-
lar ve dünyanın en etkili gazetelerinden gazeteciler, 
Hollanda Kraliçesinin kocası, İskandinavyalı işçi-
den çok işvereni andıran işçi sendikaları yöneticile-
ri. Ama onlar az...

Bilderberg toplantılarının esası ‘İnsanlar konu-
şa konuşa anlaşırlar’ fikrine dayanıyor. Amerika ile 
Avrupa arasında özel, fakat bu seviyede bir diyalo-
gun lüzumunu anlayanlar bundan 30 yıl önce böyle 
bir toplantıyı öngörmüşler.

İlk toplantı Hollanda’da, Bilderberg’de yapıldı-
ğı için fikir örgütleştiğinde örgütün adı Bilderberg 
toplantıları olmuş. Örgütte Türkiye’nin ilk temsil-
cisi Muharrem Nuri Birgi’den görevi Selahattin 
Beyazıt almış. Beyazıt için nasıl Rockefeller 
‘Dawid’ ve Kissinger ‘Henry’ ise onlar için de 
şimdi Beyazıt ‘Sela’dır.  Eski ve inanılır bir dosttur. 
Yüz küsür kimsenin beraber geçirdiği üç günün 
özelliği şu: Toplantı salonunda veya yemek masa-
sında yahut barın başında konuşulanlar, konuşulan 
ne olursa olsun orada, Park Otel’in içinde kalıyor.  
Bundan dolayı da rahat ve serbest konuşuyorlar. 
Fikirler olduğu gibi, arka düşüncesiz söyleniyor. 
Ne propaganda, ne şantaj, ne ifşaat tehlikesi var. 
Bu, centilmenler arasında bir anlaşma.

Ülkelerin birbirleriyle ilişkilerinde böyle top-
lantılar büyük rol oynuyor. Çünkü ona katılanlar, 
bazısı resmi, bazısı mali, bazısı siyasi, bazısı kamu-
oyu oluşturmada kendi ülkelerinde etki sahibi. 
Gerçi her toplantıda çekirdeği aynı, fakat etrafı 
değişik-hep aynı kimseler davet edilmiyor- bir 
kulüp oluşuyor ve bu, o ülkelerin uç solu tarafın-

dan hücum, hatta aleyhte gösteri sebebi sayılıyor, 
ama aslında gelenler farklı eğilimlerin adamları. 
Nitekim Part Otel’in kapısında, beklendiği gibi, 
ve beklenen gün ve saatte birkaç düzine gösterici 
bağırdılar, çağırdılar, neşe içinde dağıldılar.

Bilderberg toplantısında ağırlık işveren çevre-
lerinde ama işçi çevrelerinin de ağırlık taşıdığı bu 
düzeyde ve önemli milletlerarası toplantılar var.

Kültür alanlarında da milletlerarası örgütler bu 
tarz buluşmalar tertipliyorlar. Kendi konularının 
‘Henry’leriyle, ‘Andre’lerini biraraya getiriyorlar.

Bir karar mı alınıyor? Bir özel çıkarın savun-
ması mı yapılıyor? Bir eylem mi hazırlanıyor?

Eğer toplantı militan toplantısı değil de 
Bilderberg toplantıları tabiatındaysa hayır. 
Bilderberg toplantılarından sonra bildiri bile yok. 
İnsanlar birbirleriyle tanışıyorlar, birbirlerini tanı-
yorlar.”

Metin Toker’e göre Bildirbergçiler toplantılar-
da sadece koklaşıyor. Bir başka Bilderberger Talat 
Halman’a göre sadece koklaşmakla kalmayıp, ufak 
tefek işleri de arada karara bağlıyorlar. Bu sonun-
cusu biliyorsunuz uluslararası alanda değeri bilinen 
bir gazeteçi. Robert Kolej, Columbia Üniversitesi 
macerasından sonra, 1971’de Kültür Bakanlığı’nı 
kurmuş ve yönetmişti. Halman, ne şekilde hizmet 
ettiyse İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından, 
İngiltere’nin en yüksek ünvanlarından biri olan 
‘Knight Grand Cross’ payesi ile onurlandırldı. 
Herhalde yaptığı çeviriler nedeniyledir. Bu eğer 
neden buysa, İngiliz Kraleçi’nin dolandırıldığı 
anlaşılıyor. Zira, Shakespare çevrilerinin ardın-
dan, muhtemelen “akraba”sı İsmail Cem’e yaz-
dığı “yalama” şiirinden sonra şiirden ne anladığı 
da geniş bir kamuoyuna malum olmuştu. Ancak 
Halman asıl ününü boşboğazlığıyla daha önce 
yapmıştı. Herhalde bu söz en çok ona yakışıyor: 
Şecaat arzederken merd-i kıpti sirkatin söyler! 3 
Mayıs 1993 tarihli Milliyet gazetesindeki yazısında 
şunları anlatıyor:

“1993 toplantısı, geçen hafta Atina’da yapıl-
dı. Katılanlar arasında Hollanda Kraliçesi, İsveç 
Başbakanı Karl Bildt, Belçika Prensi Philippe, 
NATO Genel Sekreteri Manfred Wörner, Clinton’ın 
sağ kolu Vernon Jordan, Yugoslavya arabulucusu 
İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Lord Owen, 
NATO eski Genel Sekreteri Bilderberg Başkanı 
Lord Carington, Avusturya Devlet Başkanı Franz 
Vranitzky, Dav Rockefeller, birkaç ülkeden bakan-
lar, büyükelçiler, eski başbakanlar ve bakanlar 
vardı. Türkiye grubunda Selahattin Beyazıt, Atina 
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Büyükelçimiz Hüseyin Çelen, Rüştü Saraçoğlu ve 
ben... Rüştü Saraçoğlu, kısa güzel felsefi bir konuş-
ma yaptı. Ben de üç kere söz aldım. Bilderberg top-
lantılarında yüz kişi, ABD-Avrupa ilişkilerini, eski 
Yugoslavya sorunlarını, dünyada liderlik bunalı-
mını, ABD’nin iç ve dış politikalarını, Japon eko-
nomisini, İtalya olaylarını, NATO’ya ilişkin sorun-
ları tartıştı. Bilderberg Türkiye’deki sesleri dikkatle 
dinleyen seçkin bir siyasal topluluk.” Halman’ın 
toplantının içeriğiyle ilgili verdiği bilgileri takip 
edin; ABD-Avrupa ilişkileri o tarihten sonra hızla 
değişti, eski Yugoslavya sorunları içinden çıkılmaz 
bir halde ve yeniden kanamak üzere bekliyor, dün-
yadaki liderlik bunalımı Amerikan şiddetiyle halle-
dilmeye çalışılıyor, Japon ekonomisi bildiğiniz gibi, 
İtalya olayları dediği herhalde Vatikan-Gladio-P2 
olsa gerek-sahi ne oldu o iş?- NATO biliyorsunuz 
artık fiilen yok.

Türkiye’den Bilderberg toplantılarına en çok 
katılan kişi Selahattin Beyazıt’dı. Onun da İngiltere 
Kraliçesinin “dostları” arasında yer aldığını biliyo-
ruz. Ancak Sela, bir çevirmen değil, köşe yazarı 
hiç değil. Bilderberg toplantılarına göre şirketler 
müdürü ama hangi şirketlerin müdürü olduğu da 
belli değil. Muhtemelen burdaki “şirket” lafı çağ-
rıştırdığı şey değil. En zengin 100 Türk listelerinin 
değişmez Kürt işadamı aynı zamanda Galatasaray 
Spor Kulübü çevresinden. Sela’dan sonraki daimi 
katılımcılar arasında Nejat F. Eczacıbaşı ve M. 
Nuri Birgi ismine rastlıyoruz. 1985 yılından son-
raki toplantıların katılımcıları arasında ismi geçen-
lerden bazıları şöyle: Jak V. Kamhi, Osman Okay, 
Mesut Yılmaz, Erdal İnönü, Hüseyin Çelen, Rüştü 
Saraçoğlu, Talat Halman, Lice’li Hikmet Çetin, 
Amerikalı Şerif Mardin, devrimci Cem Boyner. 
Toplantılarda mutlaka temsil edilen kuruluşları 
da sıralayalım: OECD, IMF, EEC, NATO, IBRD, 
GATT, AT. Bilderberg’in kapsama alanındaki ülke-
ler ise şöyle: Belçika (NATO ve Kontrgerillanın 
Avrupa Merkezi), Kanada, Danimarka, Finlandiya 
Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İsveç, 
İsviçre, Türkiye, İngiltere, ABD, Avusturya, 
Avusturalya, Yunanistan, İzlanda, Yeni Zelanda, 
Pakistan, Portekiz, İrlanda. Bu ülkeler listesi aynı 
zamanda Süper NATO’nun da örgüt haritasını 
gösteriyor.

Fetih ya da mutabakat; dedik ya mutabakatçı 
güvercinler çoktan 11 Eylül ateşinde kızardı. Şimdi 
fetihçilerin zamanındayız.

DİŞLİ İŞADAMLARI ÖRGÜTÜ
Bu tabir, bugünlerde Bilderberg tartışmalarının 

tarafı gibi görünen İslamcı gazeteci Fehmi Koru’ya 

ait.  Koru, 1985 Nisanında Çiller’in ABD gezisine 
katılmış, izlenimlerini de uzun uzun yazmıştı. Bu 
yazılardan Çiller’in ABD’ye değil CFR’e davetli 
olduğunu da öğrenmiştik. Bu örgüt Çiller’i ta 
Amerikalara kadar götürmüş ama herhalde muha-
taplarının bir kadın olmasından dolayı tanışma-
koklaşma seansınının yapılacağı salonu örgütün 
dışında bir yerde ayarlamıştı. Dünyayı yönetme 
iddiasındaki bu ilginç örgüt çatısı altında bir kadın 
görmeye tahammül edemiyordu yani.  Fehmi Koru 
gezi dönüşü 19 Nisan’daki Zaman gazetesindeki 
köşesini CFR’e ayırdı. İzleyelim:

“New York ‘Council of Foreing Relations’ 
ABD’nin en iyi bilinen ‘güç odağı’... Başkanlığını 
uzun yıllar Banker David Rockefeller yapmıştı, 
şimdiki başkanı ise Leslie Gelb... İkinci Dünya 
Savaşı sonrası ‘yeni dünya düzeni’, kısaca CFR 
diye de bilinen bu örgütün dişli ve ünlü üyelerinin 
çabalarıyla oluşmuştu. IMF, Dünya Bankası gibi 
finansal kuruluşlar, CFR üyesi bankerlere ilham 
ve ter borçlu. Birleşmiş Milletler’in ebeliğini yapan 
San Francisko Konferansı’nı da CFR toplamıştı. 

Bir özelliklerini daha kaydedeyim; ABD yöne-
timi, özellikle en önemli makamlarını, bu örgütün 
üyelerine terkederken gönül rahatlığı duyuyor. 
Cumhuriyetçiler iktidara geldiğinde, dışişleri, 
hazine ve savunma gibi bakanlıklara CFR’in 
Cumhuriyetçi bilinen üyeleri geliyor ve kadrolarını 
aynı titri taşıyan kişilerden oluşturuyor; İktidarı 
Demokratlar devraldığında da aynı durum bu 
defa onlar için tekrarlanıyor: Bill Clinton, Warren 
Chiristopher ve Wiliam Perry de CFR üyeleri...”

Böylece ABD yönetiminin bütünüyle CFR 
demek olduğunu öğrendikten sonra geliyoruz 
Tansu Çiller’in ABD gezisine. Fehmi Koru bo 
konuda da şunları yazıyor:

“Buraya yolu düşen her ‘önemli yabancı’ New 
York’taki CFR binasında düzenlenen bir toplantıda 
sınanır. Bülent Ecevit’ten Turgut Özal’a bir çok 
siyasetçi-bazısı siyasete atılmadan önce- ABD ile 
ilk resmi temaslarını o binada yapmışlardı. Özal, 
ABD ziyaretlerinde, bu örgütün ilgisini hep üze-
rinde hissetti. Gazetecilerin içeri alınmadığı kapalı 
kapılar ardındaki toplantılarda neler konuşulduğu-
nu belki bir gün öğreniriz. 

Başbakan Tansu Çiller, gezinin ilk çalışma 
gününde Türk-Amerikan Dernekleri ile CFR 
tarafından düzenlenmiş bir toplantıda konuştu. 
Toplantının özelliği, CFR’in adını taşımasına rağ-
men, basına açık olmasıydı. Bunu sağlamak için 
olsa gerek toplantı, örgütün binasında değil, çok 
yakınındaki bir üniversitenin tiyatro salonunda 
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yapıldı. CFR toplantılarına, kadınlar konuşmacı 
olarak da katılamıyorlar mı acaba?

Gözler ister istemez, daha önceden aşina olu-
nan yüzleri arıyor. Salonu dolduranlar arasında pek 
az ‘ünlü’ sima bulunuyordu. CFR Başkanı Gelb, 
konuyu sunma görevini yardımcısına devretmişti. 
Etrafta farkedilen sadece birkaç bildik kişiydi; Prof. 
Bernard Lewis ile ABD’nin Ankara Büyükelçisi 
Marc Grossman.”

Fehmi Koru, düzenleyicilerinin pek önemse-
mediğini ima ettiği toplantıyı şöyle değerlendiriyor: 
“Başbakan’ın, dinleyende ‘müsamere’ çağrışımı 
yapan bir üslubu var. Burada konumunu bir tür 
‘hesap verme’ biçiminde gördüğü için olsa gerek, 
müsamere havası oldukça hissedilir haldeydi.” 
Daha önce provalar yaptığı ve söyleyeceklerinin 
ezberlettirildiği kesindir. Türkiye Cumhuriyeti 
başbakanları artık gelenek olduğu üzere hesabı 
yalnızca CFR türü örgütlere vermektedir.

BİLDERBERG’TE İKİ TÜRK
Ertuğrul Özkök, 1995 yılı içinde yapılan 

Bilderberg toplantısını bu başlık altında vermişti. 
Gerçi katılan kişilerle başlık arasında bir gerilim 
ortaya çıkıyorsa da şimdi konumuz bu değil:  
Özkök’ün yazısında doğruluk ve tutarlılık aran-
maz.  Özkök, Bilderberg’teki iki Türkün Liceli 
Hikmet Çetin ile işadamı Cem Boyner olduğunu 
haber veriyordu.  Hikmet Çetin CHP’nin başınday-
dı, Cem Boyner ise YDH’yı kurmuştu. Yani şim-
diki prensler Ali Babacan ve Mehmet Ali Bayar’ın 
pozisyonunda. Sonrasını biliyorsunuz; onca güce 
ve olanağa rağmen bu kadar başarısızlık.  Özkök 
yazmamasına rağmen, toplantıda iki “Türk”ün 
daha olduğu öğrenildi; Sala ve Amerikalı Şerif 
Mardin. Yazdığına inanacak olursak, Özkök’ün 
“vakit yetersizliği”nden gidemediği toplantının 
birinci oturumunda bakın ne konuşulmuş? “Refah 
devletinin gerçek maliyeti nedir; korumacılık kaçı-
nılmaz bir şey midir? Birleşmiş Milletler barışı sağ-
layabilir mi? Avrupa Birliği, daha ileri bir entegras-
yona gitmeli mi? Herkes için iş var mı?”

Bir gün sonra, Özgür Gündem gazetesi 
Bilderberg toplantısında başka konuların da top-
lantı gündemine geldiğini yazdı; Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, NATO’nun 
saygınlığını yitirmemesi gerektiğini söylemişti. 
İsviçre’nin Zürih kenti yakınlarındaki dağ mer-
kezi Burgenstock kasabasına özel bir helikopterle 
getirilen Çetin, NATO’ya görevlerini hatırlatmıştı. 
Cem Boyner ise ABD’nin Türkiye’nin AB’ye alın-
ması için lobicilik yaptığını haber vermişti. Boyner 
kime güvenmemiz gerektiğini de böylece söylemiş 

oluyordu.  Dahası bu lobi işi ABD’nin AB nezdin-
deki Büyükelçisi Stuart Eizenstat’la Jefi Kamhi’nin 
evinde yenilen yemekte verilmişti. Şimdi bu yazı-
yı, bu bilgilerin hangi noktasından tutup götürelim. 
İşte “Big Brother” işte adamları. Her durumda tek 
bir anafikir çıkıyor: Yönetimler gelir geçer CFR 
baki kalır.

Bütün bunlara karşın karşımıza tıpkı 
Bilderberg’te olduğu gibi oldukça masum görü-
nüşlü bir örgüt çıkıyor. CFR, Amerikan kamuo-
yuna uluslararası bir ruh yaratmaya ve bu yöndeki 
inisiyatifleri eşgüdümlemeye yetenekli diplomasi, 
finans, sanayi, bilim ve iletişim uzmanlarını bira-
raya getiren bir çalışma grubu olarak sunuluyor. Bu 
sunuşun doğru bir yanı da var; günümüzde CFR, 
ABD hükümetinde, siyasette, iş yaşamında, kitle 
iletişim araçlarında, CIA’da ve din alanlarında en 
önemli görevlerde bulunan belli bir sayıda insandan 
oluşuyor. Ford, Carnagie, Rockefeller Vakıfları ve 
IBM-ITT-Standart Oil of New Jersey gibi ulus-
lararası önem taşıyan büyük tröstlerin cömertçe 
desteklediği CFR, ABD hükümeti, Kongre ve iki 
büyük siyasal parti üzerinde önemli bir etki sahibi. 
CFR üyeleri uluslararası ilişkileri sayesinde batılı 
devletler üzerinde doğrudan; Dünya Bankası gibi 
üyelerinin yönettiği uluslararası kuruluşlar aracılı-
ğıyla dolaylı olarak sıkı bir denetim kuruyorlar.

CFR içinde 11 Eylül’e kadar “mutabakatçılar” 
egemendi. Özellikle Lockheed ve Watergate skan-
dalları CFR ve Bilderberg’deki mutabakatçıların 
zaferini perçinlemişti. O kadar ki Nixon ve Prens 
Bernhard de Lippe’in düşüşü de bu olaylardan 
sonra mutabakatçıların kazandığı zafere bağlanı-
yordu. Mutabakat denildiğini bakmayın, bir sürü 
kirli işini içinde bu mutabakatçıların da eli var. 
Çünkü örgüt üyelerinden hem “demokrat, hem 
de demokrasinin yarattığı tehlikelerin bilincinde 
olmasını talep ediyordu. Bu bilinç nedeniyledir 
ki P-2 Mason Locası ve Gladıo ortaklığının arka-
sından Trilateral Commisyon çıktı. Örgütün isim 
ve para babalarından Rockefeller’in sabıkası ise 
daha radikal. Aydınlık yayınları arasında çıkan 
“Kontrgerilla ve MHP” adlı yayından izleye-
lim: “Amerika’nın Kore yenilgisi, emperyalist 
askeri uzmanları derin derin düşündürürken, 
Amerika’nın en büyük tekellerinden Rockefeller 
grubu, 1956 yılında şu öneriyi getirdi: ABD’nin 
çıkarlarına uygun düşmeyen herhangi bir durumu 
düzeltmek için dünyanın neresinde olursa olsun 
derhal müdahale edebilecek yeteneklere sahip özel 
askeri birlikler kurulmalı. Bu özel askeri birlikle-
rin gayet hareketli olması ve çeşitli yerel harpleri 
başarıyla sona erdirecek yetenekte olması gerekir. 
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Rockefeller grubunun önerdiği özel askeri birlikler 
Amerikan kontrgerillasının ilk nüvesini meydana 
getiriyordu.” Rockefeller adının bütün kapitalist 
enternasyonal kuruluşlarının içinde olması da 
gösteriyor ki bu ailenin işi sadece kar peşinde 
koşmaktan ibaret değil. Grup dünyanın her yerine 
dağılmış şirketleriyle sistemin korunması için gere-
ken karşıdevrimci örgütlenmelerin başını çekiyor. 
Örneğin İtalyan ve Japonlarla ortaklıkları aynı 
zamanda o ülkelerdeki anti-komünist oluşumlarda 
da ortaklığı getirmişti. Örneğin İtalya Hıristiyan 
Demokrat Parti’nin 60’lı yıllardaki genel sekreteri 
olan eski Başbakan Aldo Moro’nun sağ kolu Freato, 
CIA’nın kendilerine ayda 60 milyon liret verdiği-
ni anlatmıştı. Bu parayı kendisine Roma’daki 
ABD Sefaretindeki CIA şefinin verdiğini belirten 
Freato, bu çeki hemen parti kasasına yatırdığını 
itiraf etmişti. Yine bir CIA görevlisi olan Richard 
Brenneke, Süper NATO şebekesi olan Licio Gelli 
yönetimindeki P-2 Mason Locası’na aktardıkları 
paranın bazen ayda 10 milyon dolara çıktığını söy-
lüyordu. Licio Gelli’nin emirleri aldığı kişiler ise, 
Rockefeller ailesi ile aynı şebeden Henry Kissinger 
ile Alexander Haig’di. Dahası, bu ailenin önerisiy-
le kurulan Kontrgerilla örgütünün teorisyeni de 
Kissinger’dı. NATO ülkeleri Genelkurmaylarının el 
kitabı olan “Ayaklanmaları Bastırma El Kitabı”nın 
yazarı olarak görünen David Galula, Kissinger’den 
başkası değildi.  Bu adamın Türkiye’deki bazı siya-
silerle de sıkı ilişkileri var. Örneğin Kissinger 1996 
yılının son aylarında TÜSİAD’ın daveti üzerine 
Türkiye’ye geldi ve “Ulusal Kalite Kongresi”ne 
katıldı. Bunun üzerine bir basın toplantısı yapan 
Talat Turhan şunları söyledi:

“İstihbaratçılıkta bir kural vardır, istihbaratçı-
lar emekli olmazlar. Ele geçirdiği bir bilgiyi ilgili 
makamlara hemen verirler. Anladığım kadarıyla 
Kissinger, ağırlıklı olarak Türkiye’ye angaje bir 
istihbaratçı.  Türkiye’deki devlet adamlarıyla 
çok sıkı, çok yakın dostlukları var. Bunlar kolay 
kolay kurulacak dostluklar değil. 1992 yılında 
Yahudilerin Osmanlı’ya göçüşünün 50. Yılı kutla-
nıyor: New York’ta, orada Kissinger’la Özal’ı çok 
samimi bir pozda görüyoruz. 1994’de bir gazetede 
Ecevit’in anıları ya da onunla yapılmış bir söyleşi 
yayınlanıyor, orada bir paşa var: Kıbrıs hareka-
tından önce Ecevit, sabaha kadar telefon ediyor 
Kissinger’a. Ne maksatla ediyor, onu bilemeyiz. 
Ecevit bilir. Ama, özellikle böyle bir harekat önce-
sinde böyle bir telefon konuşmasının bir anlamı 
olması lazım gelir. Bazı kaynaklarda da Ecevit’in 
Kissinger’ın öğrencisi olduğu söyleniyor. Ecevit’in 
de bununla öğündüğü söyleniyor. Hangi tarihte, 
hangi okulda onu bilemiyorum, araştırılması 

gerekir. Yine 1994 yılında Kissinger buraya çağ-
rılıyor ve bir tekke açıyor. Kissinger’la bir tekke 
açılışının ne gibi bir ilişkisi olabilir? 1995 yılın-
da Cumhurbaşkanı Demirel, Arjantin’e gidiyor, 
Arjantin’de hiçbir sıfatı olmayan Kissinger’la yan 
yana geliyor. Kissinger’ın Türkiye ile olan ilişkisi 
süreklilik arzediyor ve bunu Cumhurbaşkanlığına 
taşıyor. ‘Türkiye’de ilk tanıdığım kişi dostum 
Selahattin Beyazıt’tır’diyor. Selahattin Beyazıt, bir 
anlamda, enternasyonal kapitalizmin Türkiye’deki 
ayağı. Küresel boyutta etkin konumda olan bir 
adamın Türkiye ile olan ilişkisinin ucu, yeni dünya 
düzeninin; serbest piyasa ekonomisinin hakim 
kılınması çabasına, hatta PTT’nin T’sinin satışına 
kadar gidiyor.” Kissinger’in Türkiye’de irtibatı olan 
kişilerin başında gelenler kim? Süleyman Demirel 
ve Bülent Ecevit. Bizdeki P-2’lerin açığa çıkmama-
sının nedenini sorup duranlara duyurulur.

Bu ilişkiler ağı o kadar yaygın ve o kadar derin-
de ki, Türkiye’yi yönetenler hakkındaki her araştır-
ma Amerika’da hemen hemen aynı kapılara çıkıyor. 
İşte 29 Eylül tarihli 2000’e Doğru dergisindeki bir 
haber. “Rockefeller’dan Diplomalı Başbakanlar” 
başlığını taşıyan habere göre bu isimler şöyle: 
Özal, Yılmaz, Demirel, Ecevit. Haberde verilen 
bilgilere göre Ecevit Amerika’ya Rockefeller bursu 
ile gidiyor. Ecevit’in sosyal psikoloji ve Ortadoğu 
tarihi öğrenimi için seçtiği yer Kissinger’ın okulu 
Harward. Kissinger o yıllarda Ecevit’e burs veren 
kurumda da yöneticilik yapıyordu. Ne rastlantı 
değil mi? Harward’da CIA tarafından finanse 
edilen ve Kissinger tarafından yönetilen seminer-
lere katılanlar arasında Raymond Aron, Bernard 
Russel, Olaf Palme ve Bülent Ecevit gibi isim-
ler sayılıyor. Kesinlikle rastlantıdır! Demirel’in 
payına ise Eisenhower bursu düşüyor. Bu bursu 
Türkiye’den kazanan tek isim Demirel. Turgut 
Özal ise icazeti CFR üyesi Zbigniew Brzezinsky 
ve Baba Bush’tan alıyor. 

Bu ilişkilerin ne anlama geldiğini kapita-
list enternasyonal teorisyenlerinden Huntigton 
anlatıyor: “1975 yılında Merkezi Haberalma 
Teşkilatı (CIA)’ndan Portekiz Sosyalist partisi’ne 
muhtemelen on milyonlarca Dolar, Polonya’da 
Dayanışma’ya önemli mali destek, Uluslar arası 
Gelişme Teşkilatı’ndan (AID) ve Ulusal Demokrasi 
Vakfı’ndan 1988’de Şili’de General Pinochet hak-
kında dürüst bir referandumun gerçekleştirilmesi 
için milyonlarca dolar, ve 1990’da Nikaragua’da 
demokratik bir sonucun teşvik edilmesi için yar-
dım dahil olmak üzere maddi destek... Carter 
yönetiminin, 1978 seçimlerinde oyların dürüstçe 
sayımını sağlamak için Dominik  Cumhuriyeti 
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kıyılarına Amerikan savaş gemilerini yollaması; 
Reagan yönetiminin 1983’te Granada’yı istilası; 
Bush yönetiminin Aquino’yu desteklemek üzere 
uçuşlar yaptırması ve 1989’da Panama’yı istila 
etmesi; Filipinler ve El Salvador’da demokratik 
biçimde seçilmiş hükümetlere, Marksist-Leninist 
ayaklanmalarla yaptıkları savaşlarda askeri yardım; 
Afganistan, Angola, Kamboçya ve Nikaragua’da 
demokratik olmayan yönetimlere karşı yürütülen 
ayaklanmalara mali destek olmak üzere, askeri 
eylem...”

Ne için yapmışlar bunu: Demokrasi için! Hangi 
demokrasi? Elbette Amerikan demokrasisi. Şimdi 
ne zaman bu gizli örgütlerden sözedilse düzenin 
kiralık kalemleri hemen feryad ediyorlar: Komple 
komplo! Örneğin Ertuğrul Özkök gibilere bakacak 
olursak CFR bir “Thin-Tank” kuruluşu. Şu işe 
bakın ki birçok “Thin-tank” kuruluşunun üyesi 
aynı zamanda CFR üyesi. 1969 yılında yapılan 
bir listeye göre CFR neredeyse bütün “Thin-Tank” 
örgütlerini kontrol ediyor; örneğin Brookings 
Instituon’un 22, Rand Corporation’un 29, Hudson’ın 
14, Middle East Institute’in 33 üyesi aynı zamanda 
CFR üyesi. Rockefeller Vakfı’ndan 14, Carnagie 
Vakfı’ndan 10, Ford Vakfı’ndan 7, Rockefeller 
kardeşler Vakfı’ndan 6 yönetici bu örgütün üyesi. 
Örgüt önde gelen Amerikan üniversitelerinde de 
oldukça etkili. Kurumun yılda dört kez yayınladığı 
Foreign Affairs (Dış olaylar) siyasi gündemi ve 
ABD Dış politikasını belirlediği için dünyanın en 
etkili yayın organı sayılıyor. Beyaz Saray’ın bütün 
Ulusal Güvenlik Danışmanları bu kuruluşun üye-
leri arasından seçilmektedir. Üstelik son yüzyıldaki 
bütün başkanlar bu kuruluşun üyesi.

Doğrusu ABD siyasetini bu bir avuç insanın 
yönlendirdiğine inanmak güçtür. Ama bakın 
Wright Mills “İktidar Seçkinleri” adlı çalışmasında 
bu tabloyu nasıl yorumluyor: “Günümüzde Birleşik 
Devletler adına alınan siyasal yönetim kararları bir 
avuç kimse tarafından alınmaktadır. Devletin 
yürütme organını oluşturan bu kırk elli kişilik 
grupta Başkan, Başkan Yardımcısı, kabine üyeleri, 
devlet kuruluşlarının ve çeşitli komisyonların baş-
kanları, Başbakanlık Uygulama Dairesi üyeleri ve 
Beyaz Saray’ın önemli personeli yer almaktadır... 
Bunların dörtte üçü, siyaset dışı alanlardan gelmiş 
kimselerdir... Otuzdokuz kişilik bu grubun otuzu, 
meslekleri yönünden, mali yönden, ya da hem 
meslekleri hem de mali çıkarları yönünden şirket-
ler dünyasıyla yakın ilişkileri olan kimselerdir... 
Amerikan devlet sisteminde en önemli siyasal 
kararların alındığı dışişleri, maliye ve savunma 
bakanlıklarının başında bulunanlar ise sırasıyla, 

biri Morgan ve Rockefeller şirketlerinin uluslararası 
işlerine bakan ünlü bir hukuk danışmanlığı şirke-
tinin New york temsilcisi; biri Orta-Batının ünlü 
şirketlerinden birinin yöneticisi ve  otuzdan fazla 
diğer şirketin direktörlüğünde bulunmuş biri; diğeri 
de ABD’de en büyük üç ya da dört şirketinden biri-
nin ve Amerika’nın en önde gelen silah ve askeri 
gereç imaltaçısı bir başka şirketin eski başkanı olan 
biridir.” Düpedüz bir şirketler diktatörlüğünün elin-
de olan sistem güzel bir deyişle “cari bilinç paket-
leme sistemi” ile dünyanın en demokratik düzeni 
olup çıkıvermektedir. Komploların en büyüğü ise 
bizzat bu demokrasinin kendisidir. 

BİLDERBERGÇİ İSLAMCILAR
Yıllar önce Tansu Çiller ile birlikte CFR top-

lantısına davet edilen gazeteci Fehmi Koru, bu 
yılki Bilderbeg toplantısı tartışmasının tarafların-
dan biriydi. Koru’yu taraf haline getiren gelişme 
ise Hürriyet gazetesinin konuyu manşete taşımış 
olması. Hürriyet, yıllardır bu tür örgütlere muha-
lif olduğu bilinen İslamcı kesimden katılımcının 
kendi pozisyonlarını meşrulaştıracağını düşünmüş 
olacak ki fırsatı değerlendirmede karar kılmıştı. 
Oysa, biliniyor ki, Bilderbeg’in önceki yıllardaki 
davetlileri arasında Hürriyet gazetesinin yönetici ve 
yazarları da var. O zaman ne haber yapmayı düşün-
müşler, ne de Bilderbegci yazarları konu hakkında 
yazı yazmıştı.

CFR’ci Fehmi Koru, Hürriyet’in bu yılki 
Bilderbeg heyecanını şöyle anlatıyor: “Ertuğrul 
Özkök konuyla ilgilendi... Ona, bu yılki 
Bilderberg’e Ali Babacan’ın katılacağı haberi cuma 
akşamı ulaşmış. Restorana gidip telefonla gelişme-
yi izlemişler. Özel kalemi bile bakanı Antalya’daki 
parti toplantısında sanıyormuş. Nihayet, bir hafta 
önce Babacan’la röportaj yapan Yener Süsoy’dan 
bakanın Paris’e gittiğinin teyidi alınmış... ‘Bize de 
büroya gidip haberi yazmak kaldı’ diyor Ertuğrul 
Özkök...’ Doğal olarak Özkök’ün yazısı Bilderbeg’e 
dinci katılımından çıkarılacak pay vurgusuyla baş-
lıyordu: ‘Devlet Bakanı Ali Babacan, dinci kesimin 
yıllardır, Siyonist güçlerin zirvesi diye yerden yere 
vurduğu Bilderberg toplantısına katılıyor. İslâmcı 
kesimin bugüne dek siyonist bir örgütlenme diye 
nitelediği Bilderberg konferansına AKP, Devlet 
Bakanı Ali Babacan’ı gönderiyor. Toplantıya, 
Türkiye ile ilgili açıklamaları olay yaratan ABD 
Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz de 
katılacak.”

Ali Babacan, Fransa’da yapılan Bilderberg 
toplantısına gizlice gitmişti. Hürriyet bunu Ali 
Babacan’ın toplantıyı “islamcı parti tabanından 
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saklamak” olarak yorumlamıştı. Koru ise gizli-
liğin örgütün bir kuralı olduğuna dikkat çekti. 
Koca Wolfowitz bile saklanarak gidiyordu, 
Babacan’ın saklanmasından daha doğal ne ola-
bilirdi: “Wolfowitz, bu gezisinde ilk dört ülkeye 
aynı gün uğrayacağı halde, haber içerisine öylesine 
yerleştirilmiş beşinci ülke olan Fransa’da üç gün 
kalacak... Belli ki, Wolfowitz, ‘gizlilik’ kuralı-
na uyabilmek için icat etmiş Balkan gezisini... 
Patronu Donald Rumsfeld de Bilderbergçi, onun da 
yolunu Fransa’ya düşürmesi bekleniyordu. Colin 
Powell’ın ise toplantıya katılacağı biliniyor... “

Hürriyet’in satır arasına sıkıştırdığı “siyonizm” 
meselesine gelince, bakın Koru bu konuda neler söy-
lüyor: “Hürriyet, ilk gün verdiği habere, kimin aklı-
na nereden geldiyse, Bilderberg’in ‘Siyonist zirvesi’ 
olduğuna inanıldığı ayrıntısını eklemiş... Akılları 
sıra, Bilderberg konusunu, o bildik ‘komplo teorisi’ 
kategorisinde gösterecekler... O ayrıntıyı okuyunca 
ne kadar güldüğümü bilemezsiniz... Dudaklarınızda 
hafif bir tebessüme sebep olma umuduyla, 
Ertuğrul Özkök’ün ‘Siyonist zirvesi’ sandığı 
Bilderberg’e devamlı katılan birinin portresi size: 

Otto Wolff von Amerongen Bilderberg’in kurucu 
kadrosundan. Von Amerongen ülkesi Almanya 
ile Sovyet bloğu arasındaki ekonomik bağla-
rı kuran kişi. Moscow Times, ‘50 yıldan beri’ 
diyor von Amerongen için, ‘Demirperde’nin 
iki tarafındaki iktidar ve nüfuz koridorların-
da dolaşıp durdu.’ Almanya’nın Rusya nez-
dindeki resmî olmayan temsilcisi gibiydi von 
Amerongen... Esso (şimdi Exxon-Mobil) yöne-
timine alınan ilk Almandı; 26 büyük uluslara-
rası şirketin yönetim kurulunda görev üstlendi. 

Bu bilgileri sunan yayın organının kendisine 
‘Siyonist’ denildiğinde itiraz etmeyeceğini san-
dığım yazarı, ‘Von Amerongen’in adını duy-
madınız mı yoksa?’ diye sorup devam ediyor: 
‘Özgeçmişini fazla ortalarda dolaştırmayan biri o; 
iyi de yapıyor. 84 yaşındaki ‘işadamı’nın geçmişi, 
kendisini, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi 
Almanyası’nın Yahudilerin servetini yağmala-
ması olayıyla irtibatlıyor çünkü...’ Bilderberg’i 
ilk başlatan Prens Bernhard (kendisi Kraliçe 
Beatrix’in babası oluyor) da Nazi işbirlikçisi idi. 

‘Siyonist Zirvesi’ ha! Ne kadar zekice, değil mi? 

Otele ilk gelenlerden birinin Henry Kissinger 
olduğunu girişte okudunuz. Kissinger’ın yüreği-
nin korkudan ‘pıt, pıt’ attığına eminim. Toplantı 

öncesinde Fransız adalet bakanlığı ile bir anlaş-
ma yapılıp teminat alınmamışsa, Kissinger’ı 
Paris’te tutuklanma tehlikesi bekliyor çünkü... 

Şaşırdığınızı biliyorum. Kissinger, güçlü döne-
minde verdiği tâlimatlar yüzünden ölümlere 
sebep olduğu için tâkibat altında. Şili’de Gen. 
Pinochet’nin iktidara tırmanması sırasında (1973) 
uğursuz bir rol oynamıştı Henry Kissinger. 
Gen. Pinochet’in ölümünden sorumlu oldukları 
arasında beş de Fransız vatandaşı var. Bu sebep-
le, Roger Le Loire adlı yargıç, hem Pinochet 
hem de Kissinger hakkında tâkibat başlattı. 

2001 yılında Paris’e uğradığında, yargıç Loire’ın 
yönlendirmesiyle, polis, Kissinger’ın kaldığı Ritz 
Otel’e gitti. ‘İhzar’ belgesinden haberdar olur olmaz 
valizlerini toplayıp ilk uçakla Fransa’yı terk ediver-
di Kissinger. Bakalım, yargıç Loire, Bilderbergçi 
Kissinger’ın peşini bırakacak mı? “

Toplantıları yakından izleyen Fehmi Koru 
başka ilginç bilgiler de verdi. Örneğin toplan-
tıya aynı aileden katılımlar oldukça sınırlıydı. 
Bu sınırlı olanaktan yararlanan iki aileye dikkat 
çekiyordu Koru; Bu yılın katılımcısı Mehmet Ali 
Bayar’ın kardeşi Uğur Bayar 1988 yılı katılım-
cısıydı. Rahmi Koç ile Suna Kıraç da bir istisna 
oluşturuyordu. Elbette bütün TÜSİAD başkanları 
toplantının değişmez konukları arasındaydı. Koru, 
1-3 haziran 2000 tarihlerinde Belçika’da gerçek-
leştirilen 48. Bilderberg toplantısına konuşmacı 
olarak halen TÜSİAD yönetim kurulunda Sosyal 
İşler Komisyonu üyesi olarak görev yapan dönemin 
NTV yöneticisi Nuri Çolakoğlu’nun katıldığını 
belirtiyor. Çolakoğlu, bu toplantıdan çok kısa bir 
süre sonra NTV’den ayrılarak, Bilderberg toplan-
tısına Türkiye’den davet edilen bir diğer önemli 
isim olan TÜSİAD üyesi Muharrem Kayhan’ın 
da ricasıyla TÜSİAD’a yönetici olmuş. Bilderberg 
türü örgütlerde “yeni akrabalıklar” kurulduğunun 
delilidir; öyle anlaşılmalıdır.

Şimdi tabloyu tamamlayalım; Ecevit’ten 
Erdoğan’a, Çiller’den Babacan’a bu kadar farklı 
mezhepten simayı bir çatı altında toplayan güç 
nedir? Ve asıl önemlisi, bu kadar “enternasyona-
list” örgütün üyeleri olmalarına karşın neden bu 
kadar “milliyetçi- mukaddesatçı” görünüyorlar? 
Fabrika’da sürekli tekrarlıyoruz; bu kavramlar 
hırsızın, uğursuzun, işbirlikçinin sığınağıdır. 
Ülkelerini gizli örgütlerin toplantılarında uluslarö-
tesi şirketlere pazarlayanlar halkın üzerine en zalim 
saldırıları yaparken vatan millet naraları atarlar. 
Her yerde böyledir bu.
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KOMPLO BİR ÖRGÜTLENME 
PRATİĞİDİR

Tablo ortadadır; tablodan bir “komple komplo” 
görüntüsü çıkmaktadır. Fabrika’nın elinizdeki sayı-
sında “Amerikan Savunmasının Yeniden İnşası” 
başlıklı raporu dikkatlice okuyun. Bu saldırganı 
daha da saldırgan yapma politikasını güden, azgın, 
vahşi bir kapitalizmin gelmekte olduğunun en 
büyük işaretidir. Rapor, silahlanmayı sınırsızca 
arttırmayı, dünyanın hemen her yerine silahlı 
müdahaleler yapmayı önermekte ve bunu trajik 
bir biçimde sadece kaba güce dayanarak yapmayı 
talep etmektedir.  İmzacıların çoğu Yahudidir ve 
siyonizme yakındır. Quayle, Rumsfeld, Wolfowitz, 
Halilzad, Fukuyama, Chaney gibi imzaların göste-
receği gibi hepsi CFR üyesidir. Şimdilerde dillen-
dirildiği gibi kapitalist emperyalizm, giderek daha 
fazla bir “İngiliz-Yahudi” medeniyeti biçimine 
bürünmekte, dünyanın her yerinde sinsi, tanım-
lanmamış bir ırkçılıkla birlikte gitmektedir. Evet 
Ortadoğu petroldür ama belki ondan daha da fazla 
İsraildir, siyonizmin nüfus alanıdır. En yeni tekno-
lojiye dayanan silahların yanında, kutsal kitapları-
nın karanlık yorumlarına dayanan bir açgözlülük 
ve kıyıcılıkla dünyanın mazlum halklarına saldır-
maktadırlar. Savaşlarının adı “Armegedon”dur, 
düşman “goyim”dir, işgal edilen toprakların adı 
“vaadedilmiş topraklar”dır.

Shakespeare’in deyişiyle “Karanlıklar prensi 
beyefendidir!” Bu örgütler, içlerinde barındırdık-
ları adamlarının görünüşleri ile çelişik bir biçimde, 
bir papazlar örgütü, bir hahamlar örgütü gibidir; 
yıllardır mason örgütlerinin içinde öğrendikleri 
bilimdışı, irrasyonal öğretileri gerçekleştirmek 
isteyecek kadar çılgındırlar. Bu karanlık öğretilerin 
kemikleştirdiği dehşetengiz bir dünya görüşünün 
hizmetinde, kendi imal ettikleri dinlerinin yönlen-
dirmesindedirler. Onların “Yeni Düzen”lerinin adı 
her koşulda ve arsız bir faşizme rağmen demokra-
sidir. 

Dünyayı fethetedecek bu adamlara da dikkatli 
bakın; Bush’un eblehliği, zeka kıtlığı asla kişisel 
bir durum değildir; bu ideoloji ve bu düzen geri 
zekalılığı kutsamakta, dünyayı bir tımarhaneye 
çevirmektedir. Dünyayı yönetme yeteneğine sahip 
olmadıkları bellidir ama bu dünyayı bir yangın yeri-
ne çevirmeyeceklerinin işareti değildir. Bu Hitler 
taslakları, bu neo faşistler tarihte görülmemiş imha 
silahlarının tetiğini çekmek üzere hazırlanmakta-
dır. Dünyanın her yerinde işbirlikçiler bulmakta, 
yetiştirmekte ve mazlum halkların üzerine salmak-
tadırlar. Bu Bilderberg’ler, Trilateraller, CFR’ler 

örgütlenmiş çılgınlığın yuvalarıdır.  Komplo, artık 
kapitalist emperyalizmin alamet-i farikasıdır.

Bu devasa güç karşısında karamsarlığa mı 
kapılmalıyız? Bu raporun “İlkeler Bildirgesi”ne 
bakın. Biz söylesek, “solun hayalciliği” denilip 
geçilecek bir çok şey orada var: “Ele geçirdiğimiz 
fırsatı çarçur etme ve mücadeleyi kaybetme teh-
likesiyle karşı karşıyayız. Tamamen daha önceki 
yönetimlerin biriktirmiş oldukları sermayeden 
yiyoruz- hem askeri yatırımlar ve hem de dış poli-
tika başarıları açısından durum bu. Uluslar arası 
ilişkiler ve ve savunma harcamalarındaki kesinti-
ler, devlet idaresinin araçlarına karşı bir ihmal ve 
kararsız liderlik Amerika’nın dünya üzerindeki 
etkisini sürdürmeyi gittikçe daha zor bir hale geti-
riyor.” Bu sözler boşuna söylenmemiştir; dünyanın 
en “teknolojik ordusu”yla Afganistan’a saldırdılar 
ve Taliban’ı yendiklerini ilan ettiler. Şimdi, aynı 
Taliban’la anlaşma yolları arıyorlar çünkü iktidar-
ları, bütün Afganistan fatihlerinin başına geldiği 
gibi Kabil’in dış mahalleleri ile sınırlıdır. Irak’ta 
bir zafer kazandıklarını ilan etmelerinin üzerinden 
birkaç ay geçmiş olmasına rağmen bu kısa süredeki 
kayıpları, zafer kazandıkları saldırının kayıplarına 
yaklaştı. Bu arada son politikaları bütün Ortadoğu 
ve bütün doğu Asyadaki dengeleri çoktan değiş-
tirmiştir. Bütün zamanların en çılgını ve en eblehi 
olan ABD yöneticileri oynattıkları taşları yerine 
oturmakta sıkıntı çekmektedir ve 11 Eylül’ün rüz-
garı da artık arkalarında değildir. Bunun, ABD’nin 
neo faşist yöneticilerinin bir komplosu olduğu artık 
kendi içlerinde de dillendirilmektedir ve neo faşist 
yöneticilerin saldırganlığında gidişin sonunu kesti-
rememenin korkusu var. Dedikleri gibi sermayeden 
yemektedirler ve daha on küsür yıl önce kazandık-
larını düşündükleri zaferin ışıkları sönmeye yüz 
tutumuştur. ABD kaybedecektir; çünkü hiçbir güç 
onun hantal yapısını sadece çıplak şiddet yoluyla 
ayakta tutamaz. Kaybedecektir, çünkü bu düzen 
ideolojik olarak bitmiştir ve iddiaların tersine biz 
şimdi gerçek bir tarihin kapısındayız.

TÜRKİYE NEDEN ÖNEMLİ?
Bu bitişi gözlemlemek için ABD’ye bakmaya 

da ihtiyaç yoktur. Bizde de uzantıları var ve bun-
ların bitmiş siyasal yapıların içinde olması aynı 
etkinin bir sonucudur. Cür’ete bakın! Bu koca 
ülkeyi Mehmet Ali Bayar ve Ali Babacan ile yöne-
teceklermiş!... Bildirberg’e çağrılmış olmalarından 
bu niyetlerini anlıyoruz.

Gazetelere yansıyan tartışmalardan sonra 
Mehmet Ali Bayar Kanal 7’de bu yılki Bilderberg 
toplantısının içeriği hakkında bilgiler verdi. 
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Bunlardan biri, bu yıl Atlantiğin iki yakası arasında 
başgösteren gerginlikmiş. Irak’ın “fethi”, biliyorsu-
nuz, okyanusun iki yakasını karşı karşıya getirmiş-
ti. Sonra efendim, Bayar’ın açıklamalarına göre 
toplantıda iki ana panel konusu varmış: Birincisi 
Almanya ile ilgiliymiş ama Almanlar sosyal 
güvenlik mekanizmasının sorunlarını anlatmışlar 
ve Mehmet Ali Bayar’ı da biraz sıkmışlar. İkinci 
panel konusu ise Türkiye’nin durumuymuş ve katı-
lımcıların bu konu hakkındaki sorularını “müthiş 
performansıyla” Ali Babacan yanıtlamış. 

Türkiye’yi Bilderbegçiler için bu kadar önemli 
kılanın ne olduğunu bilmiyorum ama bu aralar 
kulağımıza gelen söylentileri hatırlatalım. İlki, 
Ordunun AKP hükümetine gizli bir muhtıra 
verdiği yönündeydi ve bu basında “genç subaylar 
AKP’den rahatsız” biçiminde yansıdı. Bir süre önce 
bir İngiliz yayınında Türkiye’de darbe tehlikesine 
dikkat çeken yayınlar yapılmıştı. Bunların rast-
lantı olmadığı bellidir. Bunların nedeni “Ordunun 
savaşmadan bir savaş kaybettiği” yönündeki değer-
lendirmeler mi göreceğiz. 

Ama asıl önemlisi, ABD’de bizimle ilgilenen 
başka örgütlerin de varlığıdır. Bunlardan biri “yatay 
ve dikey değişiklik beklentisi” olan ülkeler arasında 
Türkiye’yi de saymıştı kısa bir süre önce. Yani biz-
den başka herkes Türkiye’de çok uzak olmayan bir 
zamanda “bir şeyler olacağı” beklentisi içinde. 

Öyleyse Bilderbegçi biraderlerimiz Ali 
Babacan ve Mehmet Ali Bayar bu toplantıda neler 
konuşulduğunu, Türkiye hakkında hangi sorula-
rın sorulduğunu bir an önce açıklamalıdır. Tabbi 
Özden Sanberk de. Ülkenin altı oyulurken, bu 
milliyetçi mukaddesatçı kardeşlerimizin Bilderbeg 
gibi gizli örgütlere ülkelerinden daha fazla bağlılık 
göstermeleri biraz ayıp oluyor. Yaptıkları ayıp işleri 
eleştirenlere “vatan haini” damgası yapıştıranlara 
hatırlatıyor ve uyarı görevimizi yapıyoruz. 

AKP mi? Bundan böyle Türkiye’de hiçbir 
kuvvet islama dayalı bir siyasal örgüt kuramaz. 
Her türlü siyasal değer açısından üryandırlar ve bu 
görülmüştür. Türkiye artık sola mecburdur.

Ek
Yine Bilderberg 
Yazılarını okuduğunuzda kalbinin İsrail için 

attığını hissedebildiğiniz bir yazar Joseph Farah; 
yönettiği dergi (Whistleblower) ve internet sitesin-
de (www.worldnetdaily.com) ‘İslâmî terör’ başlıklı 
haberler hemen dikkat çekiyor. Bu sebeple ‘Dünya 
hükümeti iş başında’ başlıklı bir yazıya imza atma-
sı ilginç. 

 Daha da ilginci yazının şu giriş satırları: 
“Komplolara inanır mısınız? / Her yıl biraraya 
gelip dünya üzerindeki egemenliklerini daha 
da artırmak üzere komplolar planlayan güçlü 
insanların varlığına inanır mısınız? / Bütün 
bunların dünya medyasının sessiz uyumu saye-
sinde gizlice olup bittiğine inanır mısınız?” 

Joseph Farah cevabı yine kendisi veriyor: 
“Size haberlerim var. Gerçekten de komplo-
lar söz konusu. Gerçekten de güçlü bir takım 
adamlar dünya egemenliği için komplo peşin-
deler. Dünya basını sağır-dilsizi oynarken nere-
deyse tam bir gizlilik içinde davranıyorlar.” 

İster inanın ister inanmayın, Farah’ın bu yazı-
sı, geçen hafta sonu Paris’e 20 km mesafedeki 
Versailles Sarayı’na bitişik Trianon Park Otel’de 
yapılan bu yılın Bilderberg toplantısıyla ilgili 
dünya basınında yer alan iki yayından birini (diğeri 
BBC’de) teşkil ediyor. Batı’da herhalde yüzbinler-
ce gazete, onbinlerce televizyon olmalı; hepsi de 
Bilderberg’in ‘sessizlik’ kuralına uydu bu yıl da... 

İngiliz haber kuruluşu BBC’nin yayını önemli. 
Muhabir Emma Jane Kirby, ‘Seçkin güç simsarları 
gizlice buluşuyor’ başlıklı haberinde, ‘esrarengiz’ 
dediği Bilderberg’ten ‘dünyanın mâlî ve siyasî 
seçkinlerinin örgütü’ olarak söz ediyor. Verdiği 
öteki bilgiler şunlar: “Örgütün üyesi yok; kimler-
den oluştuğu bilinmeyen bir heyet her yılın dâvetli 
listesini belirliyor. Toplantılar gizlilik içinde yapı-
lıyor ve dâvetliler katıldıklarını açıklamıyorlar...” 

Bu yıl Türkiye’de ‘gizlilik’ kuralının birkaç kez 
çiğnendiğini bilseler Bilderbergçilerin yüreğine 
inerdi. Önce Hürriyet, devlet bakanı Ali Babacan’ın 
dâvetli olduğunu açıkladı. Bir başka dâvetli de, 
tanıdığı bir yazara şu notu gönderdi: “Sevgili Güler, 
salı günkü yazında ‘Bu yılki Bilderberg’e acaba 
Türkiye’den kim gidecek?’ diye sormuşsun. Bu 
yılki Bilderberg’e ben katılıyorum. Devlet Bakanı 
Ali Babacan da katılıyor.. Bu yılki Bilderberg’in ana 
başlığında Irak sonrası yeniden sınırları çizilmek 
istenen Ortadoğu planları var. Türkiyeyi de çok 
yakından ilgilendiriyor Bilderberg’in gündemi.” 

“Ben gidiyorum” haberini Akşam’dan Güler 
Kömürcü’ye ileten DYP genel başkan yardımcısı 
Mehmet Ali Bayar. Ağabeyi Uğur Bayar da 1998 yılı 
Bilderberg toplantısına çağrılmıştı. Bildiğim kada-
rıyla, Türkiye’den Bilderberg’e aynı aileden ikinci 
katılım onlardan önce Koç Ailesi’nde yaşanmıştı: 
Rahmi Koç (1994) ile kızkardeşi Suna Kıraç (1999)... 

Komple Komplo
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Koç Holding’in en tepe yöneticisi Bülent Özaydınlı 
da geçen yıl Washington DC yakınlarında toplanan 
Bilderberg’te bulunmuştu... TÜSİAD başkanları da 
(Erkut Yücaoğlu 1999, Muharrem Kayhan 2000, 
Cem Boyner 1995) Bilderberg’e sıkça çağrılıyor... 

BBC, “Atlas Okyanusu’nun iki tarafında siyasî ağır-
lığa sahip olağanüstü etkili bir nüfuz grubu olduğu 
bilinmesine rağmen, Bilderberg’in ne yaptığı çok 
açık değil” diyor ve eleştiri yöneltenlerin ‘Bilderberg 
sinsi ve komplocu bir örgüt’ iddiasını izleyicilerle 
paylaşıyor. “Eğer yararlı bir iş yapıyorsa bunu 
neden gizliyor?” sorusunu da ekrana taşıdı BBC... 

‘Gizli’ Bilderberg toplantısına (Portekiz’dekine) 
‘gizlice’ sokulmayı başaran ‘Them: Adventures 
With Extremists’ adlı kitabın yazarı İngiliz gaze-
teci Jon Ronson’un örgütle ilgili kanaati Joseph 
Farah’tan ve BBC’den farklı değil: “Bilderberg söz 
konusu olduğunda ben yarı-komplocuyum. Her yıl 
pahalı toplantılar düzenleme zahmetine katlanan, 
kendilerini basının gözünden saklamak ve gizliliği 
sürdürmek için olağanüstü gayret sarf edenler, her-
halde dünyanın en güçlü insanlarını geyik muhab-
beti ve golf için çağırmıyorlar. Bilderberg’in dünya 
olayları üzerinde etkisi olduğuna inanıyorum.” 

Bilderbergçiler dünyaya sadece dış politika açı-
sından bakmıyorlar elbette, ekonomik çıkarlar 
da ön planda geliyor. Ancak, bazen bu ikisi 
birbirine dolanıveriyor. Sözgelimi, Irak’a savaş 
açan, Suriye, İran ve Kuzey Kore’yi fethe hazır-

lanan ekibin en etkili ismi ABD savunma bakanı 
Donald Rumsfeld... Rumsfeld de Bilderbergçi; 
hemen her toplantısına katılan çekirdek kadrodan... 

Rumsfeld ile Bilderberg’ten arkadaşı İrlandalı Gen. 
Peter Sutherland’ın durumu ilginç. Gen. Sutherland, 
Avrupa Birliği’nde üst düzey görev yaptı, Goldman 
Sachs ve BP gibi dev şirketlerde başkandı. Rumsfeld 
ve Sutherland, 2000 yılında, Zürih merkezli enerji 
firması ABB’nin yönetim kurulu üyesiydiler... ABB, 
Rumsfeld’in yönetimde bulunduğu dönemde, şimdi 
‘şer ekseni’ içinde bulunmasını izah için “Nükleer 
silâhları var” gerekçesi kullanılan Kuzey Kore’ye 
iki nükleer reaktör satan firma... Rumsfeld, 1998’de 
de Kuzey Kore’yi ‘nükleer arayış için olmak’ ile 
suçlamıştı; ama öteki Bilderberçi arkadaşıyla bir-
likte, o arada, iki reaktörü Kore’ye satıverdiler... 

Bilderberg’e giderken “Ben katılıyorum” diye 
duyurmaktan çekinmeyen DYP’li M. Ali Bayar 
mı, yoksa Ak Partili bakan Ali Babacan mı 
döndüklerinde Versaille’da yaşadıklarını bizlerle 
paylaşacak? Ben M. Ali Bayar’dan daha fazla 
umutluyum. 

TAHA KIVANÇ

  
tkivanc@yenisafak.com 

Komple Komplo
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Amerikan savunma ve dış politikası kendi haline 
terkedilmiştir. Muhafazakarlar Clinton Yönetimi’nin 
tutarsız politikalarını eleştirdiler. Kendi saflarından 
yükselen tecrit yanlısı itkilere de karşı koydular. Öte 
yandan muhafazakarlar Amerika’nın dünyadaki rolü 
üzerine stratejik bir görüşü güvenle  ileri sürmediler. 
Amerikan dış politikası için yol gösterici ilkeler ortaya 
koymadılar. Stratejik hedefler üzerindeki potansiyel 
fikir birliğini belirsizleştiren taktik ayrımlara izin ver-
diler. Ve yeni yüzyılda Amerikanın güvenliğini koru-
yacak ve Amerikanın çıkarlarını ileriye götürecek bir 
savunma bütçesi için mücadele etmediler.

Bu durumu değiştirmeyi hedeflemekteyiz. 
Amerika’nın küresel liderliğini desteklemek için güçlü 
kanıtlar göstererek bunları yeniden biraraya getirmeyi 
hedefliyoruz.

20. yüzyıl kapanırken, Birleşik Devletler dünyanın 
üstün gücü durumundadır. Soğuk Savaşın kazanılma-
sında Batıya önderlik etmiş olarak, Amerika bir fırsat ve 
bir meydan okumayla karşı karşıyadır: Birleşik Devletler 
geçmiş on yılların kazanımları üzerine inşa edecek bir 
vizyona sahip midir? Birleşik Devletler yeni bir yüzyılı 
Amerikan ilkeleri ve çıkarlarına uygun biçimde şekil-
lendirme kararlılığına sahip midir?

Ele geçirdiğimiz fırsatı çarçur ederek mücadeleyi 
kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Daha önceki 
yönetimlerin biriktirdiği sermayeden yiyoruz; hem 
askeri yatırımlar ve hem de dış politika başarıları açısın-
dan durum bu. Dışişleri ve savunma harcamalarındaki 
kesintiler, devlet idaresinin araçlarına karşı bir ihmal ve 
tutarsız bir liderlik Amerika’nın dünya üzerindeki etki-
sini sürdürmeyi gittikçe daha zor hale getiriyor. Kısa 
vadeli ticari kar vaadi de stratejik anlayışları hesaba 
katmama tehlikesinin belirtisidir. Sonuç olarak, ulusun 
mevcut tehditleri karşılayabilme ve ileride ortaya çıkabi-
lecek potansiyel olarak daha büyük meydan okumalarla 
baş edebilme yeteneğini tehlikeye atmaktayız.

Reagan Yönetimi’nin başarısının ardındaki asli 
öğeleri unutmuş görünüyoruz: Güçlü, hem bugün hem 
de gelecekteki meydan okumaları karşılamaya hazır bir 
ordu; Amerikan ilkelerini yurtdışında cesur ve kararlı 
bir biçimde destekleyen bir dış politika ve Birleşik 
Devletlerin küresel sorumluluklarını kabul eden ulusal 
bir önderlik.

Birleşik Devletler gücünü nasıl kullanacağı konu-
sunda elbette ihtiyatlı davranmalıdır. Ancak küresel 
liderliğin sorumluluklarından ve bu liderliğin uygu-
lanmasıyla ilişkili bedellerden emniyetli bir şekilde 

kaçınmamız olanaksızdır. Amerika; Avrupa, Asya 
ve Ortadoğu’da barış ve güvenliğin sürdürülmesinde 
hayati bir role sahiptir. Eğer sorumluluklarımızı yerine 
getirmekten kaytarırsak, temel çıkarlarımıza yönelik 
meydan okumalara da davetiye çıkarmış oluruz. 20. 
yüzyılın tarihi, krizler ortaya çıkmadan önce şartları 
oluşturmanın ve tehditleri korkunç bir hal almadan kar-
şılamanın önemli olduğunu bize öğretmiş olmalıdır. Bu 
yüzyılın tarihi Amerikan liderliğinin davasına sımsıkı 
sarılmayı öğretmiş olmalıdır.

Amacımız Amerikalılara bu dersleri hatırlatmak 
ve bunların sonuçlarını bugün için resmetmektir. İşte 
dört sonuç:

• eğer bugünkü küresel sorum-
luluklarımızı devam ettireceksek 
savunma harcamalarını önemli ölçü-
de arttırmalı ve silahlı kuvvetlerimi-
zi gelecek için modernize etmeliyiz;

• demokratik ittifaklarımızla 
bağlarımızı güçlendirmeli ve çıkar-
larımıza ve değerlerimize düşman 
olan rejimlere meydan okumalıyız;

• politik ve ekonomik özgürlük 
davasını yurtdışında ilerletmeliyiz;

            • güvenliğimiz, refahımız ve ilkelerimizin 
yararına olan uluslararası bir düzenin muhafaza edilme-
si ve genişletilmesinde Amerika’nın benzersiz rolünün 
sorumluluğunu almalıyız.

Bu tür bir Reagancı askeri güç ve ahlaki berrak-
lık politikası günümüzde moda olmayabilir. Ancak 
Birleşik Devletler bu geçen yüzyılın başarılarını sür-
dürecekse ve güvenliğimizi ve büyüklüğümüzü bir 
sonraki yüzyılda da temin edecekse, bu gereklidir.

Elliott Abrams,   Gary Bauer,   William J.Bennett   
Jeb Bush,   Dick Cheney,   Eliot A. Cohen    

Midge Decter,    Paula Dobriansky,   Steve Forbes
Aaron Friedberg ,   Francis Fukuyama    

Frank Gaffney,    Fred C. Ikle,  Donald Kagan    
Zalmay Khalilzad,    I. Lewis Libby    

Norman Podhoretz ,  Dan Quayle,    
Peter W. Rodman,    Stephen P. Rosen,    
Henry S. Rowen,   Donald Rumsfeld,  Vin Weber    

George Weigel,    Paul Wolfowitz

          İlkeler Bildirgesi      3 Haziran, 1997
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YENI AMERIKAN YÜZYILI

PROJESI HAKKINDA

1997 baharında kurulan Yeni Amerikan 
Yüzyılı Projesi, amacı Amerikanın küresel liderli-
ğini geliştirmek olan, kar amacı gütmeyen, eğitim 
amaçlı bir kuruluştur.

Bu proje, Yeni Vatandaşlık Projesi’nin bir giri-
şimidir. William Kristol Proje Başkanı ve Robert 
Kagan, Devon Gaffney Cross, Bruce P. Jackson ve 
John R. Bolton da yönetim kurulu üyeleri olarak 
görev yapmaktadırlar. Gary Schmitt Proje’nin idari 
müdürüdür.

“20. yüzyıl kapanırken, Birleşik Devletler dün-
yanın üstün gücü durumundadır. Soğuk Savaşın 
kazanılmasında Batıya önderlik etmiş olarak, 
Amerika bir fırsat ve bir meydan okumayla karşı 
karşıyadır: Amerika Birleşik Devletlerinin geçmiş 
on yılların kazanımları üzerine inşa edecek bir viz-
yona sahip midir? Amerika Birleşik Devletleri yeni 
bir yüzyılı Amerikan ilkeleri ve çıkarlarına uygun 
şekillendirme kararlılığına sahip midir?”

“[İhtiyaç duyduğumuz şey] güçlü, hem bugün 
hem de gelecekteki meydan okumaları karşılama-
ya hazır bir ordu; Amerikan ilkelerini yurtdışında 
cesur ve kararlı bir biçimde destekleyen bir dış 
politika ve Birleşik Devletlerin küresel sorumluluk-
larını kabul eden ulusal bir önderliktir.

Birleşik Devletler gücünü nasıl kullanacağı 
konusunda elbette ihtiyatlı davranmalıdır. Ancak 
küresel liderliğin sorumluluklarından ve bu lider-
liğin uygulanmasıyla ilişkili bedellerden emniyetli 
bir şekilde kaçınmamız olanaksızdır. Amerika; 
Avrupa, Asya ve Ortadoğu’da barış ve güvenli-
ğin sürdürülmesinde hayati bir role sahiptir. Eğer 
sorumluluklarımızı yerine getirmekten kaytarır-

sak, temel çıkarlarımıza yönelik meydan okumala-
ra da davetiye çıkarmış oluruz. 20. yüzyılın tarihi, 
krizler ortaya çıkmadan önce şartları oluşturmanın 
ve tehditleri korkunç bir hal almadan karşılamanın 
önemli olduğunu bize öğretmiş olmalıdır. Bu yüz-
yılın tarihi Amerikan liderliğinin davasına sımsıkı 
sarılmayı öğretmiş olmalıdır.

- Proje’nin kuruluş İlkeler Bildirgesi’nden
_YENI AMERIKAN YÜZYILI PROJESI _1150 

Seventeenth Street, N.W., Suite 510, Washington, D.C. 
20036Telephone: (202) 293-4983 / Fax: (202) 293-4572

Proje Eş Başkanları

DONALD KAGAN, GARY SCHMITT

Baş Yazar

THOMAS DONNELLY
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Giriş
Temel Bulgular
I. Neden Yeni Bir Savunma Gözden 

Geçirmesi?
II. Dört Ana Misyon
III. Bugünün Gücünün Yeniden 

Konuşlandırılması
IV. Bugünün Silahlı Kuvvetlerinin Yeniden 

İnşası
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Giriş
Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi 1997 yılının 

ilkbaharında oluşturuldu. Proje, başlangıcından 
itibaren, Amerika’nın savunma gücündeki düşüşle 
ve bunun Amerikanın dünya üzerindeki liderliğini 
uygulamasında yaratacağı sorunlarla ve nihai ola-
rak, barışın korunmasıyla ilgilendi. 

Kaygılarımız kısa bir süre sonra çıkan kong-
renin hazırlattığı iki savunma araştırmasıyla güç-
lendi: Pentagon’un Dört Yıllık Savunma Gözden 
Geçirmesi (Mayıs 1997) ve Ulusal Savunma 
Paneli’nin raporu (Aralık 1997). Her iki araştırma 
da ABD savunma bütçelerinin sabit kalacağını 
veya küçülmeye devam edeceğini varsayıyordu. 
Sonuç olarak, iki rapor da ana hatları verilen 
savunma planları ve önerileri bu bütçe kısıntıla-
rını akılda tutarak biçimlendirilmişti. Kabaca söz 
edecek olursak, USP’nin raporu bugünün savun-
ma sorumluluklarına gereğinden az değer vererek 
geleceğin ihtiyaçlarını vurgularken DYSGG, gele-
cekteki savunma ihtiyaçları hesabına geçerli askeri 
ihtiyaçlar üzerinde baskı yapmaktadır.      

DYSGG ve USP’nin raporu farklı politikalar 
önermesine rağmen bir esas özelliği paylaşıyorlar-
dı: Kaynak ve strateji arasındaki açıklık kaynakları 
arttırarak değil, stratejiye kısa devre yaptırarak 
kapatılmalıydı. Amerikan silahlı kuvvetleri, öyle 
gözüküyordu ki, ya günümüzün küresel güvenlik 
düzeninin asli savunucusu rolünden geleceği hazır-
lamak adına geri çekilmeli yada bugünkü işini üst-
lenmeli ancak yarının tehditleri ve yarının savaşları 
için hazırlıksız kalmalıydı. 

Her iki seçenek de bize dar görüşlü göründü. 
Birleşik Devletler, üstün askeri güç, küresel tek-
nolojik liderlik ve dünyanın en büyük ekonomisini 
bir araya getiren dünyadaki yegane süper güçtür. 
Dahası, Amerika, dünyanın diğer önde gelen 
demokratik güçlerini içeren bir ittifaklar sisteminin 
başında durmaktadır. 

Birleşik Devletlerin günümüzde hiçbir küre-
sel rakibi yoktur. Amerika’nın büyük stratejisi, 
avantajlı konumunu korumayı ve mümkün olduğu 
ölçüde geleceğe doğru genişletmeyi amaçlamalıdır. 
Bununla birlikte mevcut durumdan hoşnutsuz ve 
başarabilirlerse, dünyanın bugün faydalandığı göre-
ce barışçı, refah içindeki ve özgür durumu tehlikeye 
atacak doğrultularda değiştirmek arzusunda olan 
potansiyel güçlü devletler bulunmaktadır. Şu ana 
dek, Amerikan askeri gücünün yeteneği ve küresel 
varlığı sayesinde bunu yapmaktan caydırıldılar. 
Ancak bu güç, göreli veya mutlak olarak kuvvetini 

yitirdiğinde onu peşi sıra gelen parlak koşulların altı 
kaçınılmaz olarak oyulacaktır.

Birleşik Devletlerin kendisini içinde bulduğu 
makbul stratejik durumun korunması, hem bugün 
hem de gelecekte küresel olarak üstün bir askeri 
kapasiteyi gerektirmektedir. Ancak savunma 
harcamalarındaki kesinti yılları Amerikan ordu-
sunun muharebeye hazırlıklılığını aşındırmakta 
ve Pentagon’un askeri üstünlüğü gelecek yıllarda 
koruma planlarını tehlikeye atmaktadır. ABD aske-
ri gücü giderek kendisini eksik personelli, yetersiz 
teçhizat ve eğitime sahip, acil durum operasyon-
larının üstesinden gelmek için didinip duran ve 
askeri devrimlere kendisini uyarlamaya hazırlıksız 
bulmaktadır. İyi tasarlanmış bir savunma politikası 
ve savunma harcamalarında yerinde artışlar olmak-
sızın Birleşik Devletler, müstesna stratejik fırsatın 
tüm avantajını kullanma yeteneğinin ellerinden 
kayıp gitmesine izin vermektedir.

Bunu öngörerek, ülkenin savunma planlarını ve 
kaynak ihtiyaçlarını incelemek üzere 1998 ilkbaha-
rında bir proje başlattık. ABD’nin askeri kapasitesi-
nin, bu eşsiz fırsatın üstüne inşa edilmesi önerilen 
büyük bir Amerikan stratejisini desteklemeye kafi 
geleceği öncülünden yola çıktık. Ülkenin savunma-
sına neyi harcamaya istekli olabileceği veya olma-
yabileceğine ilişkin varsayımlarından hareket eden 
önceden belirlenmiş kısıtlamaları kabul etmedik. 

Projenin genel olarak Bush Yönetiminin sonuna 
yaklaştığı günlerde Cheney’in Savunma Bakanlığı 
tarafından taslağı çizilen savunma stratejisinin 
üstüne inşa edileceğini kabul ettik. 

1992 yılının ilk aylarında, ABD üstünlüğünün, 
rakip bir büyük gücün yükselişine meydan verme-
yecek ve uluslararası güvenlik düzenini Amerikan 
ilke ve çıkarlarına uygun olarak biçimlendirecek 
şekilde  korunması için ayrıntılı bir projeyi sağ-
layan Savunma Politikası Kılavuzu (SPK) taslağı 
hazırlandı. Resmen onaylanmadan sızdırılan belge 
“soğuk savaşçıların” Sovyetler Birliği’nin çöküşüne 
rağmen savunma harcamalarını yüksek ve askeri 
güçlerdeki kesintiyi düşük tutma girişimi olarak 
eleştirildi; şaşırtıcı olmayan biçimde yeni yönetim 
tarafından toprağa gömüldü.

Aradan geçen sekiz yılın deneyimi böylesi 
bir stratejiyi yürütmenin özel askeri ihtiyaçlarına 
ilişkin kavrayışımızı değiştirmiş olmasına rağmen, 
bizim yargımıza göre SPK’nın temel görüşleri sağ-
lam şekilde ayakta durmaktadır. 

Ve Bakan Cheney’in SPK’ya yöneltilen eleştiri-
leri yanıtlarken o sırada söyledikleri de doğruluğu-
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nu korumaktadır: “[Silahlı] kuvvetleri istediğimiz 
ve gelişmeleri daha iyi biçimlendirmeye yardım 
edecek bir konumda tutmayı sürdürebilir veya 
avantajı fırlatıp atabiliriz. [Ancak] bu yalnızca, daha 
yüksek bedellerle ve Amerikalıların yaşamını daha 
fazla riske atan daha büyük tehditlerle karşılaşaca-
ğımız günün gelişini hızlandıracaktır.” 

Proje bir dizi toplu çalışmayla devam etti. 
Seçkin savunma uzmanlarından çeşitli başlıkları 
araştıran yazılar yazmalarını istedik: Tekil askeri 
hizmetlerin gelecekteki misyonları ve ihtiyaçları, 
ihtiyat kuvvetlerin rolü, nükleer strateji doktrini 
ve füze savunmaları, savunma bütçesi ve askeri 
modernizasyon olasılıkları, günümüz kuvvetle-
rinin durumu (hazırlıklılık, eğitim), askerlikte 
devrim, cephe savaşları için savunma planları, 
küçük savaşlar ve asayiş operasyonları. Makaleler, 
savunma işlerindeki deneyim ve yargılarından 
ötürü seçilen bir katılımcılar grubu içinde dolaştı-
rıldı (Katılımcıların listesi bu raporunda sonunda 
bulunabilir). Daha sonra her makale görüşme ve 
tartışmaya alındı. Amacımız makaleleri düşünce 
alışverişine, fikirlerin üretilmesine ve sınanmasına 
ve nihai raporu geliştirmemize yardımcı olmak 
üzere kullanmaktı. 

Her makale ortak bir bakış açısını başlangıç 
noktası olarak alırken, tek tek makalelere görüş veya 
rota dikte etme girişiminde bulunmadık. Mümkün 
olduğunca eksiksiz ve zengin bir tartışma olmasını 
istedik. Raporumuzun bu düşünce alışverişine çok 
şey borçludur. Ancak toplu çalışmanın katılımcıla-
rından nihai raporu “kişisel olarak onaylamalarını” 
istemedik. 

Bizim istediğimiz samimi tartışmalardı; muta-
bakata dayalı ama kişiliksiz bir sonuç üretmeye 
çalışma hatasına düşmekten kaçınmaya uğraştık. 
Dürüst, düşünceli, soğukkanlı, iç tutarlılığı olan 
ve açık bir savunma stratejisi tanımlamaya ve tarif 
etmeye girişmek istedik. Ve sağlam sonuçlara ulaş-
manın ve kamuoyunun desteğini almanın zorunlu 
ilk adımı olan ciddi ve bilgiye dayalı bir tartışmayı 
teşvik etmeyi istedik. 

Yeni koşullar bize raporun bugün, son yıllara 
nazaran daha anlayışlı okuyucu kitlesi olabileceğini 
düşündürttü. 1960’ların sonundan bu yana federal 
hükümet ilk kez fazla veriyordu. 1990’ların büyük 
kısmında Kongre ve Beyaz Saray federal bütçeyi 
dengelemeye ulusal güvenliği finanse etmekten 
daha yüksek öncelik vermişti. Aslında bütçe büyük 
ölçüde, artan vergi gelirleri ve savunma harcamala-
rındaki kesintilerle dengelenmekteydi. Bununla bir-
likte bütçe gelirlerinde önümüzdeki on yıl boyunca 

beklenen fazla savunma harcamalarını önceden 
belirlenen düşük düzeyde tutulması gereksinimini 
ortadan kaldırmaktadır. 

Dahası Amerikan halkı ve seçilmiş temsilcileri 
ABD ordusunun gerileme durumunun giderek 
daha fazla farkına varmaktadır. Haberler, Pentagon 
raporları, kongre ifadeleri ve ordu hizmetindeki 
kişilerin anlattığı hikayeler, askere kaydolmanın 
ve orduda kalma oranlarının azlığı, kalitesiz konut-
lar,  yedek parça ve silah kıtlığı ve azalmakta olan 
muharebeye hazırlıklılığın azalması sıkıntılarına 
sahip Amerikan ordusunun rahatsız edici bir tablo-
sunu çizmektedir. 

Son olarak, bu rapor Soğuk Savaş sonrası 
dünyayla on yıllık bir süre boyunca ilgilenme dene-
yiminin ardından gelmektedir. Bugünün güvenlik 
ortamında anlamı olabilecek bir savunma stratejisi 
biçimlendirmeye dönük daha önceki çabalar süper 
güç olan bir rakibin olmadığı bir dünyanın niteliği 
hakkında test edilmemiş birçok varsayıma dayana-
rak çalışmaya zorlanmıştı. Sorumluluklarımızın ne 
olduğu, bu yeni güvenlik ortamında hangi tehdit-
lerle karşılaşacağımız, göreli barış ve istikrarı koru-
mak için sorumluluklarımızın ne olduğu hakkında 
bugün çok daha iyi fikirlere sahibiz. 

Raporumuzun on yıllık deneyimi yansıttığına 
ve bundan yararlandığına inanıyoruz. Raporumuz 
başkanlık seçimlerinin olduğu bir yılda yayınlanı-
yor. Yeni yönetimin, görevi devraldıktan kısa bir 
süre sonra ikinci bir Dört Yıllık Savunma Gözden 
Geçirmesi hazırlaması gerekecektir.

Projenin raporunun ulusun acil ve gelecekteki 
savunma planları için bir yol haritası olarak yararlı 
olacağını ummaktayız. Kanıtların doğruladığı, 
sorunların ve olasılıkların dürüst bir incelemesine 
dayalı ve güvenliğin hakiki bedeliyle yüzleşmekten 
ürkmeyen bir savunma programı ortaya koyduğu-
muza inanıyoruz. Dikkatle düşünmeyi ve ciddi 
tartışmaları teşvik edeceğini umuyoruz. Dışişleri 
ve savunma meselelerini ihmal etmeyi sürdürür-
sek Soğuk Savaş sonrası dünya görece barışçıl 
konumunu sürdürmeyecektir. Ancak Amerikanın 
askeri gücünü sürdürmek üzere gerçek özeni gös-
terme, dikkatli düşünceye sahip olma ve yeterli 
kaynakların ayrılmasına istekli olma dünyayı daha 
güvenli kılabilir ve Amerikanın stratejik çıkarları 
bugün ve gelecekte daha güven altında olabilir.  
  

Donald Kagan Gary Schmitt
Proje Eş Başkanları 
Thomas Donnelly
Baş Yazar 
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Temel Bulgular
Bu rapor Amerikanın, ABD silahlı kuvvet-

lerinin üstünlüğünü sürdürerek küresel liderlik 
konumunu koruma ve genişletmeye uğraşması 
gerektiği inancından hareket etmektedir. Bugün 
Birleşik Devletler benzersiz bir stratejik fırsata 
sahiptir. Hiçbir büyük gücün yakın öncelikli mey-
dan okumasıyla karşı karşıya değildir; dünyanın 
her yerinde varlıklı, güçlü demokratik müttefiklerle 
desteklenmektedir; tarihindeki en uzun ekonomik 
büyüme döneminin ortasındadır ve politik ve eko-
nomik ilkeleri neredeyse tüm dünyayı kuşatmıştır. 
Uluslararası güvenlik düzeni tarihte hiçbir zaman 
Amerikan çıkarlarına ve ideallerine bu kadar yar-
dımcı olmamıştır.

Gelecek yüzyılın mücadelesi “Amerikan barışı-
”nın korunması ve yaygınlaştırılmasıdır.

Ancak Amerika Birleşik Devletleri yeterli 
askeri gücünü sürdürmezse bu fırsat kaybedile-
cektir. Ve aslında, geçen on yıl boyunca yeni ger-
çekliklere yanıt verecek bir güvenlik stratejisinin 
oluşturulmaması ve ABD’nin küresel liderliğinin 
uygulamak için gerekli tüm misyon alanları için 
yeterli kaynakların sağlanmaması Amerikan barışı-
nı büyüyen bir riskin içine atmaktadır. Bu rapor bu 
ihtiyaçları tanımlamayı denemektedir. Özel olarak 
aşağıdakileri oluşturmamız gerekmektedir:   

ABD silahlı kuvvetleri için DÖRT MERKEZİ 
MİSYONUN OLUŞTURULMASI:

 Amerikan anavatanının savunulması;
 birden fazla ve eşzamanlı büyük cephede sava-

şılması ve kesin olarak kazanılması;
 kritik bölgelerde güvenlik ortamını biçimlen-

direrek ilişkili “asayiş” görevlerinin gerçekleştiril-
mesi;

ABD silahlı kuvvetlerinin “askerlikteki devri-
mi” kullanmak üzere dönüştürülmesi;

Bu merkezi misyonların yerine getirilmesi için 
yeterli güç ve bütçe tahsisatlarını sağlamak zorun-
dayız. Özel olarak ABD aşağıdakileri yapmalıdır:

ABD’nin, yalnızca ABD-Rusya dengesine 
değil, mevcut ve ortaya çıkabilecek tehditlerin 
tümünü kaldırabilecek bir küresel nükleer ağ 
değerlendirmesine dayalı nükleer caydırıcılığına 
dayanarak NÜKLEER STRATEJIK ÜSTÜNLÜĞÜN 
SÜRDÜRÜLMESI.

Bugünkü kuvvetlerin aktif görev gücünün 1.4 
milyondan 1.6 milyona arttırılarak Bush Yönetimi 
tarafından taslağı hazırlanan “Ana Kuvvet”te genel 

olarak beklenen düzeylere getirilerek PERSONEL 
KUVVETININ RESTORE EDILMESI.

Güneydoğu Avrupa ve Güneydoğu Asya’da 
kalıcı üslere sahip kuvvetlere geçerek ve deniz 
kuvvetlerini konuşlandırma modellerini ABD’nin 
Doğu Asya’da büyüyen ilgi alanlarını yansıtacak 
biçimde değiştirerek 21. yüzyılın stratejik gerçek-
liklerine yanıt vermek üzere ABD GÜÇLERININ 
YENIDEN KONUŞLANDIRILMASI.

Hava köprüsü, elektronik destek ve diğer uçak 
gemilerinin alımlarını arttırırken, denizaltı ve yüzey 
muharebe filolarının genişletirken, Kara Kuvvetleri 
için Comanche helikopterleri ve orta ağırlıkta yer 
araçları ve Deniz Kuvvetleri için V-22 Osprey 
“eğik pervaneli” uçaklar alırken F-22 programını 
sürdürerek MEVCUT ABD SILAHLI KUVVETLERININ 
SEÇMELI MODERNIZASYONU.  

Mevcut yeteneklerde sınırlı iyileştirmeler sağ-
larken Pentagon fonlarından aşırı miktarları yutan   
Joint Strike Fighter, CVX uçak gemisi ve Crusader 
obüs sistemi gibi “YOLU TIKAYAN” PROGRAMLARIN 
İPTALI. Bu iptal edilen programlardan elde edilen 
tasarruflar askeri dönüşüm sürecini hızlandırmak 
için kullanılmalıdır. 

Amerikan anavatanını ve Amerikanın mütte-
fiklerini savunmak ve ABD’nin dünya üzerindeki 
güç planlamasına güvenli bir temel sağlamak üzere 
KÜRESEL FÜZE SAVUNMALARININ GELIŞTIRILMESI 
VE KONUŞLANDIRILMASI.

UZAY VE “SIBERUZAY”IN YENI ULUSLARARASI 
ORTAK ALANLARI”NIN DENETIMI ve uzayın deneti-
mi misyonuyla yeni bir askeri sınıfın –ABD Uzay 
Kuvvetleri- yaratılmasının yolunun döşenmesi.

ABD konvansiyonel kuvvetlerinin uzun vadeli 
üstünlüğünü garanti etmek üzere “ASKERLIKTEKI 
DEVRIM”DEN YARARLANILMASI. İleri teknolojilerin 
uygulanması aracılığıyla mevcut silah sistemlerinin 
değerini azamileştiren ve askeri yeteneklerde daha 
esaslı iyileştirmeleri üreten, tek tek sınıflarla ortak 
sınıf  deneyleri çabaları arasındaki rekabeti teşvik 
eden iki aşamalı bir dönüşüm sürecinin oluşturul-
ması. 

Toplam savunma harcamalarına yıllık 15 
milyar ila 20 milyar ABD Doları ilave edilerek 
SAVUNMA HARCAMALARININ gayri safi milli hası-
lanın asgari düzey olan yüzde 3.5’ten yüzde 3.8’e 
kademeli olarak ARTTIRILMASI.

Amerika önümüzdeki on yıllarda askeri olarak 
egemen konumunu muhafaza edecekse bu gerek-
sinimlerin yerine getirilmesi zorunludur. Diğer 
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taraftan bu gereksinimlerden herhangi birinin 
karşılanmaması, bir biçimde stratejik geri çekil-
meyle sonuçlanabilir. Savunma harcamalarının 
mevcut düzeylerinde tek seçenek giderek büyüyen 
riskleri yarınınkilere kısa devre yaparak günün 
ihtiyaçlarını ödeyerek, büyük ölçekli savaşlar için 
gücü elinde tutmak üzere asayiş görevlerinden 
çekilerek, Avrupa’daki mevcudiyetiyle Asya’daki 
mevcudiyeti arasında “tercih yaparak”, vb şekiller-
de  “yönetmek” için verimsiz şekilde çabalamak-
tır. Bunlar kötü tercihlerdir. Aynı zamanda sahte 
tasarruflardır. Örneğin, Balkanlar’dan çekilmenin 
sağlayacağı “tasarruf” askeri modernizasyon veya 
dönüşüm için gerekli fonların büyüklüğüne yakın 
bir miktarı serbest bırakmayacaktır. Ancak bunlar 
sahte tasarruflar olduğu kadar da anlaşılması daha 
zor olan yollardır. Savunma ihtiyaçlarımızı karşı-
lamamanın gerçek maliyeti Amerikanın küresel 
liderlik kapasitesinde bir azalma ve nihai olarak, 
Amerikan ilkelerinin ve refahının eşi görülmedik 
biçimde yararına olan küresel güvenlik düzeninin 
kaybedilmesi olacaktır.  

I.  NEDEN YENI BIR SAVUNMA 
GÖZDEN GEÇIRMESI?

Soğuk Savaşın sona ermesinden beri, Birleşik 
Devletler, Amerikan gücünün ve ilkelerinin değiş-
mezlerini hesaba katan ancak 21. Yüzyılın gerçek-
likleriyle bağdaşan tutarlı bir ulusal güvenlik strate-
jisi ve askeri strateji formüle etmek için uğraşmak-
tadır. Stratejik bir çerçeve olmadan ABD Savunma 
planlaması, stratejik çıkarların değil de genellikle 
bürokratik ve bütçeye ilişkin çıkarların belirlediği 
boş ve giderek kendi kendini referans alan bir uygu-
lamaya dönecektir. Son on yılda savunma gözden 
geçirmelerinin bu kadar çok artması da tutarlı bir 
uygulama yapılamadığının bir kanıtıdır: Bugüne 
dek altı adet planlı savunma gözden geçirmesi 
yapıldı ve şimdi Pentagon 2001 yılında ikinci kez 
Dört Yıllık Savunma Gözden Geçirmesi (DYSGG) 
yapmayı planlıyor. Bu II. DYSGG de geçerli bir 
Amerikan stratejisi ile bunun için gereken askeri 
kaynakları ve kuvvetleri denkleştiremezse, başarı-
sız olacaktır.

Bu başarısızlıkların bir maliyeti vardır, zaten 
tarihsel bir fırsatı tehlikeye atmaktadır. Geçen yüz-
yılın zaferlerinden – iki dünya savaşı, Soğuk Savaş 
ve yakın zamanda Körfez Savaşı – sonra ABD ken-
dini özgür ve zengin devletler koalisyonunun hiç bir 
büyük-gücün tehdidi ile karşılaşmayacak güçlü ve 
tek lideri konumunda bulmuştur.

Amerikan barışı huzurlu, istikrarlı ve kalıcı 
olduğunu kanıtlamıştır. Bu barış, geçen on yıl 

boyunca geniş çaplı bir ekonomik büyüme için ve 
Amerikan özgürlük ve demokrasi ilkelerinin yayıl-
ması için jeopolitik bir çerçeve sağlamıştır. Yine de 
uluslararası politikada hiçbir elverişli durum zaman 
içinde dondurulamaz; küresel bir Pax Americana 
bile kendisini muhafaza edemeyecektir. 

Buna karşıt olarak, Amerikan gücü ve etkisi 
tam zirvesine ulaşmışken, Amerikan askeri kuv-
vetleri kaynaklarını tüketmek üzere olup, yarının 
savaşlarına hazırlanmak dahil çok sayıda ve çeşitli 
misyonları için gereksinimlerini karşılayamaz hale 
gelmiştir. Son on yıl içinde üçte bir oranında veya 
daha fazlasıyla küçültülmüş olan bugünün askeri 
kuvvetlerinin muharebeye hazırlıklılık düzeyinin 
azalmasından, yeterli sayıda kara, hava, deniz 
ve denizaltı askeri toplamak ve bunları görevde 
tutmakta yaşadığı zorluklardan, bir çok silah sis-
teminin vaktinden önce kullanım ömrünü doldur-
masına neden olan uzatmalı bir “tedarik tatili”nin 
etkilerinden, gittikçe daha yetersiz ve eski hale 
gelen altyapısından, 21. Yüzyıl için “demokrasi-
nin cephaneliği” olmak üzere yapılandırılamamış 
sanayii temelinin daralmasından, bir nesil boyunca 
ABD ordusunun ayrıcalığını yaşadığı ve Amerikan 
stratejisinin dayanağı olan teknolojik ve operas-
yonel avantajları tehlikeye atan yenilik yapma 
eksikliğinden dolayı sıkıntı içindedir. Son olarak 
ve en tehlikelisi, ordunun sosyal dokusu aşınmış 
ve yıpranmıştır. ABD silahlı kuvvetleri, tamamiyle 
gönüllü olan bir kuvvetin dayandığı orta sınıfın 
beklentilerinden koparak bozulan yaşam kalitesin-
den ötürü de sıkıntı içindedir.

Orduya yazılan kadınlar, erkekler ve genç 
subaylar, sevimsiz gerçekleri kendi sivil liderlerine 
söylemeyeceğine inandıkları üstlerine güvenlerini 
giderek yitirmektedirler. Özetle, Amerikan barışı 
tüm dünyaya ulaşırken, bu barışı koruyan gücün 
görevi başından aşkın hale gelmiştir.

Bu bir paradoks değildir, askeri imkanları 
jeopolitik amaçlara uygun hale getirmekteki başa-
rısızlığın kaçınılmaz bir sonucudur. Geçtiğimiz 
on yılın stratejik ve savunmaya ilişkin gözden 
geçirmelerin başarısızlığının altında yatan neden 
Sovyetler Birliğinin çöküşünün “stratejik bir durak-
lama” yarattığı fikridir. Diğer bir deyişle, başka bir 
büyük güç meydan okuyana dek, Birleşik Devletler 
uluslararası liderlik molasının tadını çıkarabilir. 
Şampiyonluk yarışmaları arasındaki bir boksör 
gibi, elbette bir sonraki tehdit için hazırlanacak 
yeterince zaman olacağından Amerika dinlenebi-
lir ve rahat bir hayat sürebilir. Böylelikle Birleşik 
Devletler silahlı kuvvetlerini azaltabilir, denizaşırı 
üslerini kapatabilir, büyük çaplı silah programlarını 
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sona erdirebilir ve “barış temettüsünün” mali fay-
dalarının semeresini alır. Ancak son on yıl boyunca 
gördüğümüz gibi, Sovyet imparatorluğunun çökü-
şünü kendi nüfuzlarını genişletmek için bir fırsat 
olarak değerlendiren ve Amerika liderliğindeki 
güvenlik düzenine meydan okuyan kuvvetlerin 
sayısında bir kıtlık yoktur.

Hatalı bir stratejik duraklama mefhumunun 
ötesinde, son savunma gözden geçirmelerinde 
Birleşik Devletler ile Sovyetler Birliği arasındaki 
Soğuk Savaş döneminin askeri boyutunun başaşağı 
edilmiş bir kavrayışından muzdariptir. Amerika’nın 
engelleme politikası, Soğuk Savaşın ABD ordusu 
ile Kızılordunun birebir denk olduğu saf bir silahlı 
mücadele olacağı varsayımından yola çıkmamıştır, 
ABD daha çok Sovyetleri zaman içinde ideolojik 
ve ekonomik olarak yenilgiye uğratırken askeri 
yönden caydırmanın yollarını aramayı tercih etmiş-
ti. Ve hatta, askeri yıldırma görevinin icrasında 
izin verilen yöntem askeri terimle “güç ekonomisi” 
olacaktı. Örneğin, NATO Güçlerinin temel göre-
vi, Rusya’yı işgal edip ele geçirmek değil, Batı 
Avrupa’nın işgaline karşı caydırıcı olmaktı. Ayrıca, 
iki kutuplu nükleer dengenin yarattığı endişe hem 
ABD’nin hem de Sovyetler Birliğinin genellikle 
ihtiyatlı davranmasını sağlamıştır. En uzak yerdeki 
iki küçük devletin arasındaki çatışma dünyanın 
sonunu getirecek bir savaşın başlaması olasılığını 
getirebilirdi. Böylelikle Soğuk Savaşın elli yılı 
boyunca sadece güvenilir ve göreceli olarak pahalı 
olmayan nükleer silah üreterek, Birleşik Devletler 
küresel güvenlik ve istikrar için olağanın üstünde 
bir kontrol sağlamış oldu.

Ancak, Soğuk Savaşı takip eden on yıl içinde 
hemen hemen herşey değişti. Soğuk Savaş dünyası 
iki kutuplu bir dünya idi, 21. Yüzyılın dünyası 
ise, en azından şu an için, Amerika’nın dünyanın 
yegâne süper gücü olduğu, kesinlikle tek kutuplu 
bir dünyadır.

Amerika’nın stratejik hedefi Sovyetler Birliğinin 
güçlenmesini engellemek olagelmişti, bugünün 
görevi Amerikan çıkarlarına ve ideallerine hizmet 
eden uluslarası bir güvenlik ortamını korumaktır. 
Soğuk Savaş döneminde ordunun vazifesi Sovyet 
yayılmacılığını önlemekti. Bugün ordunun vazifesi 
yeni bir büyük gücün rakip olarak gelişmesini önle-
mek, Avrupa, Doğu Asya ve Orta Doğu’nun kilit 
bölgelerini savunmak ve savaşın yeni teknolojilerle 
mümkün olacak dönüşümü boyunca Amerikan 
üstünlüğünü korumak üzere “demokratik barış 
kuşaklarını” güvenlik altına almak ve genişletmek-
tir. 1945’ten 1990’a kadar ABD silahlı kuvvetleri 
kendisini dünya üzerinde bir çok bölgede gerçekle-

şecek küresel tek bir savaşa göre hazırlamıştı, yeni 
yüzyılda beklenen ise herbiri kendine özgü ve farklı 
hedeflere sahip başka başka ve müstakil düşmanla-
ra karşı farklı bölgelerde gerçekleşecek savaşlardır. 
Soğuk Savaş döneminde süper güçlerin rekabetinin 
esas mahalli, bir bakıma stratejik “ağırlık merkezi”, 
ABD ve NATO’nun büyük konvansiyonel kuv-
vetlerinin bir Sovyet saldırısını püskürtmek üzere 
konuşlandığı ve nükleer bir savaşın başlayabileceği 
yer olan Avrupa’ydı. Şimdi Avrupa’nın genel olarak 
barış içinde olmasıyla birlikte, görünen o ki yeni 
stratejik ilgi odağı Doğu Asya’ya kaymaktadır. 
Amerikan silahlı kuvvetleri için misyonlar sona 
ermemiş sadece başka bir yöne kaymıştır. Tehditler 
çok büyük olmayabilir ama sayısı çoktur.

Soğuk Savaş süresince Amerika, Sovyetler 
Birliğinin küresel olarak güçlenmesini önleyerek 
güvenliğini “toptan” sağladı. Bugün aynı güvenlik 
yalnızca, yeri geldiğinde caydırma yoluyla, yeri 
geldiğinde bölgesel düşmanları Amerikan çıkar-
ları ve ilkelerine uygun hareket etmeye zorlama 
yoluyla “tek tek” olarak sağlanabilir. Çok çeşitli ve 
genişleyen yeni stratejik gerçeklerle azalan savun-
ma güçleri ve kaynakları arasındaki bu uçurum, 
Müşterek Kurmay Başkanlığı’nın ABD Silahlı 
Kuvvetlerine verilen misyonun hükümetçe ilan 
edilen ulusal askeri strateji altında yerine getirilme-
sinde gördükleri “yüksek risk”i rutin olarak açık-
lamasının nedenini fazlasıyla açıklıyor. Aslında, 
Kosova hava muharebesinin en yoğun zamanında 
Genelkurmayın yaptığı değerlendirmede risk sevi-
yesi “kabul edilemez” bulunmuştu. Bu tip riskler 
yukarıda tarif edilen yeni misyonlarla ve geçtiğimiz 
on yılın savunma “kısıtlama”larından sonra büyük 
ölçüde azaltılmış silahlı kuvvetlerin bileşiminin 
etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Amerika bugün gayri 
safi milli hasılasının %3’ünden azını milli savun-
maya harcamaktadır, bu miktar II. Dünya Savaşı 
öncesinden bu yana – bir başka deyişle Birleşik 
Devletlerin kendini dünyanın en öndeki gücü hali-
ne getirmesinden bu yana – gerçekleşen en düşük 
rakamdır ve 1992 yılındaki, GSMH’nin %4.7’si 
oranında kesinti yapılmış olan ilk gerçek Soğuk 
Savaş sonrası savunma bütçesinden düşüktür. Bu 
bütçe kısıtlamalarının büyük kısmı Clinton yöneti-
mi sırasında gerçekleşmiştir, başlangıçta savunma 
harcamalarının Bush Yönetiminin programında 
talep edilen seviyeye yaklaştırılacağı sözü veril-
mesine rağmen Clinton sadece 1992- 1996 yıllarını 
kapsayan Bush programındaki rakamlardan 160 
milyar dolar kesinti yapmıştır. Clinton yönetiminin 
ilk yedi yılı boyunca, yaklaşık 426 milyar dolarlık 
savunma yatırımının ertelenmesi silah alımlarında 
çok büyük boyutlarda bir dalgalanma yaratmıştır.
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Kesilen savunma harcamalarının en kısa vadeli 
etkisi muharebeye hazırlıklılık derecesinde hızlı 
bir düşüş oldu. Tüm askeri sınıflarda, birlikler 
azalan muharebeye hazırlıklılık derecelerini ve 
yedek parçaları, personel eksikliklerini, ertelenmiş 
veya basitleştirilmiş eğitim programlarını ve başka 
birçok sorunu rapor ediyorlardı. Parlamentoda yap-
tıkları tanıklıkta kuvvet komutanları “iki cephede 
savaşa” dayalı milli askeri stratejinin ihtiyaçlarına 
göre kuvvetlerinin yetersiz olduğunu sürekli rapor 
etmekteler. Ordunun iki bölümünde savaşa hazır 
olmadıkları anlamına gelen “C-4” puanı alındığı-
nın ortaya çıkması üzerine basın dikkatini savaşa 
hazırlıklılık derecesine yöneltti. Ordunun toplam 
on bölümünden hiçbirinin en yüksek puan olan 
“C-1” derecesini alamadığı, muharebeye hazırlık-
lılık standartlarındaki gerilemenin yaygın etkileri 
hakkında belki daha fazlasını söylüyor. Buna kar-
şın, 1990 ve 1991’de Çöl Fırtınası Operasyonunda 
konuşlandırılan her bölüm “C-1” derecesi almıştı. 
Bu yalnızca ABD silahlı kuvvetlerinin şu andaki 
durumunu resmeden bir fotoğraf karesidir.

Bu muharebeye hazırlıklılık sorunları ABD 
silahlı kuvvetlerinin günümüz krizlerine karşılık 
veremeyecek şekilde konuşlandırılmış olması 
nedeniyle daha kötü hale geliyor. Örneğin, kıta-
daki güvenlik sorunları Güneydoğu Avrupa’ya 
kayarken Avrupa’da kara ve hava kuvvetleri birim-
lerinin önemli bir bölümü Soğuk Savaş döneminin 
Almanya ve İngiltere’deki üslerinde kalmıştır. 
Kuvvetlerin Balkanlara ve Güneydoğu Avrupa’nın 
diğer bölgelerinde geçici rotasyonu çoğu kez ope-
rasyonların toplam yükünü artırmaktadır. 

Benzer şekilde, Clinton Yönetimi Amerikan 
kuvvetlerinin Basra körfezindeki operasyonlarının 
geçici sorumluluklar olduğu uydurmacasını devam 
ettirmektedir. Körfez savaşından sonra neredeyse 
on yıldır, ABD hava, kara ve deniz kuvvetleri 
bölgede Amerikanın kalıcı çıkarlarını korumayı 
sürdürmektedir. Rotasyona tabi deniz kuvvetle-
rinin yanısıra, Ordu her yılın dokuz ayı boyunca 
Kuveyt’te teçhizatlı bir tugay bulunduruyor; Hava 
Kuvvetleri ise Kuzey ve Güney Irak’ta “uçuşa yasak 
bölge”lerde operasyonları devam ettirmek üzere iki 
karma uçak filosu tutuyor. Ve Çin hakkında artan 
endişelere ve Güneydoğu Asya’daki istikrarsızlığa 
rağmen, ABD Silahlı Kuvvetleri neredeyse yalnız-
ca Kuzeydoğu Asya’daki üslerde bulunuyor.

Günümüzün misyonlarını yerine getirmekteki 
tüm bu sorunlara rağmen, Pentagon çok farklı ve 
potansiyel olarak çok daha tehlikeli olacağı belli bir 
geleceğe hazırlanmak için hemen hiçbir şey yapmı-
yor. Şimdi herkes tarafından anlaşıldı ki, bilişim ve 

diğer yeni teknolojiler –teknolojinin yaygınlaşması 
ve silahların çoğalması ile birlikte– Amerika’nın 
baskın askeri gücünü kullanmasını tehdit edebi-
lecek dinamikler yaratıyor. İran, Irak ve Kuzey 
Kore gibi düşmanlar hükmetmek istedikleri böl-
gelerde Amerikan müdahalesine karşı caydırıcı 
balistik füzeler ve nükleer silahlar geliştirmek için 
acele ederken, Çin gibi potansiyel rakipler de bu 
dönüşümü yaratacak teknolojilerden geniş çapta 
yararlanmak için sabırsızlık duyuyorlar. Savunma 
Bakanlığı ise çabasını ve dikkatini yeni düşünceleri 
teşvik etmekten çok kısıtlamaya yönelik bir ortak 
deneyime yoğunlaştırırken, Soğuk Savaş dönemin-
de geliştirilen programlara bir “dönüşüm” etiketi 
takmaktan daha fazlasını yapmıyor. Hangi yeni 
silah sistemlerinin geliştirileceğini belirsizleştiren 
hızlı teknolojik değişimleri kabul etmektense, gele-
neksel program ve kavramlara daha fazla tutunuyor. 
Ulusal Savunma Paneli’nin bir üyesi olan Andrew 
Krepinevich’in Pentagon deneyimiyle ilgili olarak 
yakın zamanda yaptığı bir çalışmada ortaya koy-
duğu gibi “Maalesef, Savunma Bakanlığının hala 
bir acil durum hassasiyetini ve yüklü bir kaynak 
desteğini içermeyen faaliyetleri, bakanlığın askeri 
dönüşüm ve bu ortak deneyim için gereken destek 
üzerinde ısrarla duran retoriğine uygun değildir. 
Şu anda bakanlığın girişimi iyi odaklanamamış, 
büyük ölçüde yetersiz kaynak tahsis edilmiş bir 
girişimdir”.

Özetle 1990’lar “savunmanın ihmal edildiği 
yıllar” oldu. Bu, ABD’nin bir sonraki başkanına 
muaazzam zor bir görev bırakıyor: Yeni başkan ya 
Amerika’nın jeopolitik liderliğini korumak üzere 
askeri harcamaları artırmalı ya da Amerika’nın 
dünyanın tek süper gücü olmasının, güvenliğin, 
demokratik özgürlüklerin ve bireysel politik hakla-
rın nihai garantisi olan güvenlik yükümlülüklerin-
den geri çekilmeli. Bu karar başkanın karar vere-
ceği konular arasında ilk sıradadır. Yeni mevzuat, 
yönetimin göreve geldikten sonra bir yıl beklemek 
yerine altı ay içinde bir milli güvenlik stratejisi 
şekillendirmesini ve takibeden üç ay içinde yeni 
bir Dört Yıllık Savunma Gözden Geçirmesinin 
tamamlamasını gerektiriyor. Daha geniş anlamda 
yeni başkanın yapacağı seçim, köşe yazarı Charles 
Krauthammer’in Amerika’nın mevcut jeopolitik 
üstünlüğü için kullandığı deyimle, bugünkü “tek 
kutuplu dönem”in getirdiği barış ve refah içinde 
daha uzun bir zaman devam ettirmek veya ettir-
memek içindir.

Bu çalışmayla yapılacak tercihlerin çerçeve-
sinin açıkça çizilmesi ve ABD’nin dış politikası, 
güvenlik stratejisi, silahlı kuvvetlerinin planlaması 
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ve savunma harcamaları arasındaki bağlantının 
tekrar tesis edilmesine gayret edilmiştir. Eğer 
Amerikan barışı devam ettirilecek ve yaygınlaştırı-
lacaksa, bu barışın tartışılmaz bir askeri programın 
üzerine kurulmuş sağlam bir temeli olmalıdır. 

II. GEREKLİ DÖRT MİSYON:
Amerika’nın küresel liderliği ve şu anki büyük 

güç barışının garantörlüğü rolü Amerikan anava-
tanının emniyetine; Avrupa, Ortadoğu ve çevre-
sindeki enerji üretim bölgeleri ve Doğu Asya’daki 
güçlerin elverişli dengesinin korunmasına ve 
ulus devletlerin uluslararası sisteminin terörizm, 
organize suçlar ve diğer “devlet dışı” aktörler kar-
şısındaki genel istikrarına bağlıdır. Bu unsurların 
göreli önemi ve Birleşik Devletlerin çıkarlarına 
yönelik tehditler zaman içerisinde yükselebilir veya 
azalabilir. Balkanlar’daki karışıklığa karşın Avrupa 
olağanüstü bir huzur ve istikrar içindedir. Buna 
karşın Doğu Asya istikrarsızlık ve rekabetin olduğu 
bir döneme giriyor gibi görünmektedir. Körfezde, 
Amerikan gücü ve varlığı Birleşik Devletlerin 
müttefikleri için göreli bir dış güvenlik sağlamayı 
başarmıştır, fakat uzun dönemli manzara kasvetli 
görünmektedir.

Genel olarak, önümüzdeki on yılların 
Amerikan stratejisi, bir yandan 21. yüzyılın, özel-
likle de Doğu Asya’daki başarılarının koşullarını 
hazırlarken 20. yüzyılda kazanılan –örneğin, 
Almanya ve Japonya’yı istikrarlı demokrasiler hali-
ne getiren-, Ortadoğu’da istikrarı sağlayan büyük 
zaferleri pekiştirmeye çalışmak olmalıdır. 

Bu gerekliliklerin herhangi birinden geri 
adım atması, Amerika’nın dünyanın lider gücü 
olma statüsünü sorgulanır hale getirebilir. 
Gördüğümüz gibi, Somali’deki gibi küçük hatalar 
veya Balkanlar’daki duraksayan, tamamlanmamış 
zaferler bile Amerika’nın itibarı üzerinde kuşku 
yaratabilmektedir. Soğuk Savaş sonrasında tutarlı 
bir küresel güvenlik ve askeri strateji tanımlayama-
mak meydan okumaları davet etmektedir; bölgesel 
hegomonya kurmak isteyen devletler Amerikan 
güvenlik çevresinin sınırlarını yoklamaya devam 
etmektedir. Geçtiğimiz on yılda hazırlanan hiçbir 
güvenlik raporu Birleşik Devletler’in küresel lider-
liğinin talep ettiği amaçlarla oluşturulmamıştır: 
Anavatanı korumak, birden fazla büyük ölçekli 
savaşta çarpışmak ve kazanmak, mevcut barışı 
koruyacak asayiş misyonlarını yerine getirmek 
ve Birleşik Devletler silahlı güçlerini “askerlikteki 
devrimi” kullanacak biçimde dönüştürmek.

Bu güvenlik raporları silahlı kuvvetler ve 
kaynakların bu misyonları münferiden ve başarılı 

biçimde gerçekleştirmesi için gerekli nicelikleri 
tanımlamamıştır. Daha geniş kapsamlı bir analiz 
gerekiyor olsa da, bu çalışmanın amacı, Amerikan 
hegemonyasının günümüzde ve gelecekte devamı-
nın talep ettiği çeşitli görevleri gerçekleştirmekte 
kullanılacak güçlerin geniş ve çok yönlü çerçeve-
sini çizmektir.

ANAVATANIN SAVUNULMASI. Amerika 
anavatanını savunmalıdır. Soğuk Savaş boyunca, 
nükleer caydırıcılık anavatanın savunulmasında-
ki en önemli noktaydı, bu durum halen devam 
etmektedir. Yeni yüzyıl beraberinde yeni meydan 
okumaları getirmiştir. ABD bir yandan nükleer 
gücünü yenilerken bir yandan da çok yakında 
küçük devletlerin Birleşik Devletlerin askeri faali-
yetlerini, Birleşik Devletler Anavatanını ve mütte-
fiklerini tehdit eden balistik füze ve silahların art-
masının etkilerini yok etmelidir. Birleşik Devletler 
silahlı güçlerinin tüm yeni ve güncel misyonlarının 
yanında, bu misyon önceliğe sahip olmalıdır.

BÜYÜK SAVAŞLAR. İkinci olarak, Birleşik 
Devletler eşzamanlı büyük ölçekli savaşlar için ve 
süratle ve çok sayıda konuşlanabilecek ve kazana-
bilecek ve aynı zamanda ileri üslerin bulunmadığı 
bölgelerdeki beklenmedik acil durumlara yanıt 
verebilecek yeterli miktarda gücü elinde tutmalı-
dır. Bu son on yıldaki ABD güç planının temelini 
oluşturan “iki cephede savaş” standardına benze-
mektedir. Yine de bu standardın yeni gerçeklere ve 
potansiyel çatışmalara göre yeniden güncellenmesi 
gerekmektedir. 

ASAYİŞ GÖREVLERİ. Üçüncü olarak, 
Pentagon, büyük savaş kampanyalarına gerek 
kalmadan  bugünkü barışı koruyacak güçleri 
elinde bulundurmalıdır. On yılın tecrübesi ve iki 
hükümetin politikaları söz konusu kuvvetlerin 
Balkanlar’daki yeni ve uzun dönemli NATO mis-
yonlarının, güneybatı Asya’da devam eden uçuşa 
yasak bölgede ve diğer misyonların, ve Doğu 
Asya’nın hayati bölgelerindeki diğer hazır bulun-
ma misyonlarının ihtiyaçlarını karşılayabilmesi 
için genişletilmesi gerektiği göstermiştir. Bugünün 
en yaygın misyonları olan bu görevler, savaş için 
biçimlendirilmiş fakat uzun dönemli bağımsız asa-
yiş operasyonlarına yatkın kuvvetlere gereksinim 
duymaktadır.

ABD SİLAHLI KUVVETLERİNİN 
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ. Pentagon, son olarak, 
gelişmiş teknolojinin askeri sistemlerde kullanılma-
ya başlanmasının ateşlediği “askerlikteki devrimi” 
artık kendi çıkarları için kullanmaya başlamalıdır. 
Bu kuvvet yapısı ve güvenlik bütçelerinin bir kıs-
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mının ayrılmasına değecek ayrı ve çok önemli bir 
misyon olarak kabul edilmelidir. 

Mevcut Amerikan silahlı kuvvetleri yukarıda-
ki dört misyonu yerine getirmek için hazırlıksızdır. 
Geçtiğimiz on yıl oyunca, etkili füze savunma sis-
temlerini üretmek ve tasarlamak için yapılan çalış-
malar eksik planlanmış ve bu çalışmalara düşük 
bütçe ayrılmıştır. Clinton yönetimi ayrıca değişen 
dünyanın nükleer güç dengesinin yeterli analizi-
ni yapmadan ABD’nin nükleer gücünde önemli 
azaltmalara gitmiştir. Genel anlamda bakıldığında, 
ABD geleneksel iki cephede savaş standardını kar-
şılamaya yeterli güce sahipse de bu sadece soyut 
olarak ve elverişli jeopolitik koşullar için doğrudur. 
Müşterek Kurmay Başkanlığı’nın kongredeki ifa-
delerinde tekrar tekrar belirttikleri gibi, bölge kuv-
vet komutanlarının savaş planlarında ifade ettikleri 
şekilde iki cephede savaş sabitini karşılamak için 
gerekli  kuvvetten yoksundur. Büyük savaşlar için 
ihtiyaç duyulan kuvvetlerin, yeni stratejik gerçekler 
doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi gerek-
mektedir. Bu yeni gerçeklerden biri barışı korumak 
için yapılan operasyonların gerekliliğidir. Bu gerek-
lilik iyi anlaşılmadığı takdirde Amerika’nın büyük 
savaşlar yapabilme yeteneği tehlikeye girecektir. 
Aynı şekilde dönüşüm süreci baştan savma ele 
alınmaktadır. 

Yukarıda belirtilen dört yeni misyonun ihti-
yaçlarının karşılanması için, Birleşik Devletler iki 
safhalı bir sürecin sorumluluğunu üstlenmelidir. 
Acil görev, önündeki görevlerin barış zamanın-
da belirleyici olmak ve birden fazla, eşzamanlı 
büyük savaşı kazanmak olduğunu bilerek bugü-
nün kuvvetlerini yeniden inşa etmektir. Bugünün 
kuvvetleri bu görevleri şu anda karşılaştığı “yük-
sek” ya da “kabul edilemez” risklere girmeksizin 
gerçekleştirmeye yetecek kadar büyük olmalıdır. 
İkinci görev ise Savunma Bakanlığının ciddi bir 
dönüşüm geçirmesidir. Bu görev de iki safhadan 
oluşur: Önümüzdeki on yılda veya ya da daha uzun 
süre boyunca silahlı kuvvetler şu an kullandıkları 
sistemleri kullanmaya devam edecek, kendisini 
geleneksel birliklerle örgütleyecek ve günümüzün 
operasyonel kavramlarını uygulayacaklardır. Fakat 
bu ilk geçiş safhası daha kapsamlı bir reform için 
hazırlık niteliği taşımalıdır. Önümüzdeki bir kaç on 
yıl içinde, ABD küresel bir füze savunma sistemi 
kurmalı, uzayda geçerli olacak yeni uluslararası 
ortak alanları kontrol etmenin etkili yollarını oluş-
turmalı ve çeşitli stratejik meydan okumalara karşı 
ve yeni teknolojik ortama yönelik yeni konvansiyo-
nel güçler kurmalıdır.

Nükleer Güçler

Soğuk Savaş sonrası stratejik güçler hakkındaki 
geçerli konvasiyonel akıl, Clinton hükümetinin ilk 
savunma bakanı olan Les Aspin’in yorumlarından 
çıkarılabilir. Aspin, Sovyetler Birliğinin yıkılışının 
Birleşik Devletlerin nükleer silahlara olan ilgisini 
tersine çevirdiğini ve eğer bugün nükleer silahları 
ve onların bilgisini ortadan kaldırabilecek sihirli bir 
değnek bulunsa ABD’nin bunu kesinlikle kullan-
mak isteyeceğini yazmıştı. ABD’nin şu anda dün-
yanın en güçlü konvansiyonel askeri gücü olması bu 
isteği anlaşılır hale getiriyor. Fakat ABD’nin karşı-
sında yer alan diğer ülkelerin kitle imha silahlarına 
sahip olmasının sebebi de ABD’nin bu güce sahip 
olması ve bu ülkelerin güçlerini eşitlemeye çalış-
masıdır. Bizim en iyi temennimiz ne olursa olsun, 
günümüzün gerçeği nükleer silahların imhasını 
sağlayacak (ya da temelde nükleer silahlara sahip 
olma isteğini yok edecek) bir sihirli değnek olmadı-
ğı ve nükleer silahların kullanımının önlenebilmesi 
için ABD’nin baskın bir nükleer güce sahip olması 
gerektiğidir.

1994 Nükleer Gözden Geçirmesi ve 1997 Dört 
Yıllık Savunma Gözden Geçirmesinde ABD’nin 
resmi nükleer gücünün sabit kaldığını ve Pentagon 
liderlerinin caydırıcı nükleer güçlere artarak duyu-
lan ihtiyacı belirtmelerine rağmen Clinton yöneti-
mi ABD’nin nükleer gücünün hazırlıklılığını ve 
etkisini azaltmaya yönelik çalışmalar yapmıştır. 
Bu çalışmalar daha güvenli ve etkili nükleer silah 
yapımı çalışmalarını durdurmuş ve yeraltı testlerini 
ve silahlar konusunda yapılan bilimsel çalışmaları, 
Enerji Bakanlığının bütçesini kısarak eriyip gitme 
noktasına getirmiştir. Yönetim ayrıca  mevcut silah-
ları, tasarım tarihlerinden çok sonra bile aktif güç 
içerisinde tutma kararı almıştır. Bu durum, düzenli 
nükleer olmayan uçuşlar ve silahların sistem test-
lerindeki kesinti kararlarıyla biraraya geldiğinde 
ülkenin stratejik cephaneliğinin güvenliği ve güve-
nilirliği konusunda sorular akla gelmektedir.

Hükümetin ülkenin caydırma kapasitesini 
idaresi, Kongre tarafından uygun şekilde “kasıtlı 
aşındırma” olarak tarif edilmiştir. ABD’nin nük-
leer caydırıcılığını korumak ve geliştirmek yeri-
ne Clinton yönetimi kaderini yeni silah kontrol 
önlemlerine teslim etmiştir. Bunların en önemlisi 
de 150 ülkece imzalanan CTBT anlaşmasıdır 
(Genel Testlerin Yasaklanması Anlaşması). Esas 
amacı ABD’nin Japonya, Güney Kore gibi devlet-
leri kendi nükleer silahlarını yapmaktan alıkoyan 
küresel nükleer gücünü azaltmak olan bu anlaşma 
bu amacına ulaşmış ve diğer taraftan bu ülkelerin 
nükleer güçlerinde çok düşük oranlarda indirime 
gitmesine olanak vermiştir.
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Senato bu anlaşmayı imzalamayı reddetti 
ama yönetim anlaşmanın doğurduğu sorunlarla 
uğraşmaya devam etti. Şu anda nükleer testler 
konusundaki genel bakışa uyum sağlamak anlamlı 
olsa da – durdurulan test altyapısını yenilemek ve 
ayağa kaldırmak birkaç sene alacaktır – özünde bu 
durum savunulamaz bir durumdur. Eğer ABD etki-
li ve güvenli bir nükleer caydırıcılığa sahip olmak 
istiyorsa bunu test etmek durumundadır. ABD’nin 
askeri gücü içerisinde yeniden değerlendirilmeye 
ve yapılandırılmaya ihtiyaç duyulan en önemli 
birim nükleer silahlardır. Nükleer silahlar halen 
ABD askeri gücünün en kritik bileşeni durumun-
dadır fakat bu nükleer cephaneliğin soğuk savaş 
sonrası dünyanın şartlarına uygun olup olmadığı 
belli değildir. Günümüzün stratejik hesaplarında 
ABD ve Rusya arasında dengeyi sağlamaktan 
başka etkenler de devreye girmektedir. ABD’nin 
nükleer güç planlaması ve silah kontrol politikala-
rı geçmişte olduğundan daha fazla faktör (Güney 
Kore, Pakistan, belki ileride Irak ve İran gibi küçük 
nükleer güçler ve modernleşmiş ve genişlemiş 
Çin ordusu) düşünülerek hazırlanmalıdır. Ayrıca, 
nükleer silahların, ABD’nin geliştirilmesine ve kul-
lanılmasına karşı çıktığı ve reddettiği kimyasal ve 
biyolojik silahlar gibi diğer kitle imha silahlarının 
kullanılmasını caydırıcı rolü de tartışmalıdır. Ek 
olarak, düşmanlarımız tarafından yerin çok altında 
yapılan, güçlendirilmiş sığınaklarını hedef alabi-
lecek yeni tip bir nükleer silahın geliştirilmesine 
ihtiyaç duyulabilir.

Şimdiye kadar geleneksel nükleer “üçlü”yü 
korumanın kazançları ve maliyeti üzerine ciddi bir 
araştırma yapılmadı. İlk gerek duyulan, ABD’nin 
Sovyetler sonrası dünyada güvenlik sorumluluk-
larını karşılamak için ihtiyacı olan nükleer güç-
lerin tipleri ve miktarı üzerinde dünya ölçeğinde 
kesin bir değerlendirmenin yapılmasıdır. Kısacası, 
Savunma Bakanlığı gelecekteki nükleer gereksi-
nimleri daha iyi tanımlayıncaya kadar, ABD’nin 
nükleer gücünde yapılan indirimler ABD ve müt-
tefiklerinin güvenliğini artırmak yerine azaltabi-
lecek sonuçlar doğurabilir. İndirim düşünülebilir 
ama nükleer gücün miktarını belirleyecek olan şey 
Rusya’nın nükleer gücü ile sayısal bir dengeleme 
değil, Amerika’nın stratejik üstünlüğünün sürdü-
rülmesidir. Bu üstünlük aynı zamanda düşman 
nükleer güçlerin bir araya gelmesine de engel teşkil 
eder. ABD’nin nükleer üstünlüğü utanılması gere-
ken bir şey değildir, aksine daha karmaşık ve kaotik 
bir dünyada Amerikan liderliğini sürdürebilmenin 
asli unsurlardan birisidir. 

Büyük Cephe Savaşı Kuvvetleri

Geçtiğimiz on yıl boyunca Pentagon’un kuv-
vet planlamasının değişmeyen bileşenlerinden biri 
hemen hemen aynı zamanlarda farklı yerlerde yapı-
lan büyük cephe savaşlarında mümkün olduğunca 
hızlı ve sonuç alıcı şekilde savaşan ve kazanan 
muharebe kuvvetleri bulundurulması ihtiyacının 
tanınması olmuştur. Bu sabit, mevcut uluslararası 
düzene dair iki önemli gerçeğe dayanmaktadır: 
Birincisi, Amerika ve müttefikleriyle Sovyetler 
Birliği arasındaki, iki tarafın büyük güvenlik 
çıkarlarına yönelik doğrudan saldırganlığa karşı 
tedbir almak ve yıldırmak için kullanılan karşılıklı 
etkisiz bırakma taktiğine artık ihtiyaç kalmamıştır. 
İkincisi, konvansiyonel savaşlar, saldırgan ülkelerin 
uluslararası düzendeki büyük değişim çabaları için 
geçerli bir yol olarak durmaktadır. Irak’ın 1990’da 
Kuveyt’i işgali bu iki gerçeği de göstermiştir. Soğuk 
Savaş bağlamında bu işgalin gerçekleşme ihtimali, 
olanaksız değilse, yok denecek kadar azdı ve Irak 
Kuveyt’i birkaç saat içinde ezip geçti. Bu iki ger-
çek bir üçüncüsünü de açığa çıkartmıştır: Avrupa, 
Ortadoğu ve Doğu Asya gibi dünyanın önemli 
bölgelerinde uygun bir düzeni yeniden kurmak 
ya da muhafaza etmek ABD askeri gücüne ben-
zersiz bir sorumluluk yüklemiştir. Körfez Savaşı 
ve Balkanlardaki birbirini takip eden diğer küçük 
savaşlar Amerikan askeri gücünün oynadığı baskın 
rol olmaksızın çok zor kazanılabilirdi. Bu neden-
le, doğru bir anlayışla, ABD askeri gücünün “iki 
cephede büyük savaş” standardına göre biçimlendi-
rilmesi gerektiğinin kavranması, soğuk savaşın biti-
minden bu yana, Amerika’nın süper güç olmasının 
temeli olarak kabul edilmektedir. Bu durum açık 
olarak 1997 Dörtlü Savunma Gözden geçirmesinde 
şu şekilde belirtilmiştir:

Birden fazla coğrafyada saldırganlığı cay-
dırmak ve yenmek için oluşturulmuş uygun 
büyüklükte ve donanımda bir askeri güç ABD’ye 
öngörülemeyen ya da beklenmeyen gelişmelerle 
baş etmek için esneklik kazandıracaktır. Böyle bir 
kapasite süper güç olmanın “olmazsa olmazıdır” ve 
tüm ulusal güvenlik stratejimiz için elzemdir... Eğer 
ABD aynı anda birden fazla coğrafyadaki saldırıla-
rı yenebilme yeteneğini geliştirmezse, tercih edilen 
güvenlik ortağı ve uluslararası topluluğun lideri 
olma konumu sorgulanmaya başlanır. Gerçekten 
de kuşkusuz, bazı müttefikler ABD’nin aynı anda 
sadece bir tek savaş kapasitesini, ABD’nin bir 
başka coğrafyaya yoğunlaştığı bir durumda, artık 
kendi çıkarlarını savunamayacağının işareti olarak 
okuyabilirler... Sadece tek bir cephede savaşabilme 
kapasitesi ABD’nin dünyanın önemli bölgelerinde 
güvenliği sağlayabileceğine olan güveni sarsacak-
tır. Bu durum, karşılığında, müttefiklerin ve dost 
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ülkelerin çok farklı güvenlik politikaları izlemesine 
sebep olacak ve bizim için önemli olan konuları 
dışarıda da korumamızı sağlayan koalisyon ve 
müttefik ağını zayıflatacaktır.

Kısaca, kapasitemizin iki cephede savaşın 
altında olduğu her durum bir süre sonra bizi hiç 
savaşamayacak hale getirebilir. 

Ne yazık ki, Savunma Bakanlığı bu gereklilik 
hakkında düşünmeyi 1990’ların başlarında bıraktı. 
Balkanlardaki Müttefik Kuvvetler Operasyonu tec-
rübesi iki cephede savaş kapasitesinin bile az oldu-
ğunu bize gösterdi. Kosova’daki hava operasyonu 
büyük bir savaş için hazırlanmış olan birliklerden 
oluşmuştu. Ve Kosova, Pentagonun planlamasını 
yaptığı iki coğrafyadan – Kore yarımadası ve 
Güneybatı Asya – biri değildi.

Ayrıca, başka savaşlar da şimdiden öngörüle-
bilir. Mesela Amerika’nın Çin’in olası işgaline ya 
da saldırısına karşı Tayvan’ı savunması Pentagon 
tarafından resmi olarak planlanmalıdır. Amerikan 
barışını sağlayabilmek için gerekli olan askeri 
gücün miktarını belirleyebilmek için Pentagon’un 
ABD’nin Avrupa, Doğu Asya ve Körfez’deki 
çıkarlarını her zaman koruyabilmek için ne kadar 
askeri güce ihtiyaç olduğunu belirlemesi gerekmek-
tedir. Düşmanlarımızın bu bölgelerdeki faaliyetleri 
birbirine teğet geçen bir ilişki kurmaktan öteye geç-
mez, bu bölgesel güçlerden birisinin fitne sokmak 
üzere ABD kuvvetlerinin konuşlandırmalarının 
oluşturduğu bir fırsatı ele geçirmesi ihtimali çok 
daha yüksektir.

Bu nedenle, büyük cephe savaşı standardı 
ABD’nin konvansiyonel kuvvetleri için asıl ölçek-
lendirme aracı olarak kalmaya devam etmelidir. 
Bu, sözü edilen ölçünün geçmişte mükemmel bir 
şekilde uygulandığını söylendiği anlamına gelmez: 
Pentagon analizleri, sırayla, hem çok iyimser hem 
de çok kötümser olabiliyor. Örneğin, Kuveyt ve 
Suudi Arabistan’ı olası bir Irak işgalinden kurtar-
mak için gerekli askeri güç düzeyi kesinlikle gere-
ğinden fazla tahmin edilmişti.  

Aksine, Güney Kore’nin savunmasına dair eski 
analizler bu tür bir savaşın zorlukları eksik tahmin 
edilmiş olabilir; özellikle de, istihbarat tahminleri-
nin öngördüğü gibi Kuzey Kore kitle imha silahla-
rına sahipse.

Ayrıca, Dörtlü savunma toplantısında yapılan 
cephe savaşları analizleri Kim Jong Il ve Saddam 
Hüseyin’in ayrı ayrı –hatta belki de kimyasal, 
biyolojik, hatta nükleer silahlar kullanarak- savaş 
başlatabileceklerini ve ABD’nin bu iki diktatörden 

herhangi birini askeri olarak devirmek için harekete 
geçemeyeceğini öngörmektedir. Her iki durumda 
da, Pentagon’un geçmişteki savaş oyunları yalnızca 
bir saldırıyı önlemek için değil, aynı zamanda bu 
rejimleri devirmek ve savaş sonrası istikrar operas-
yonları yapmak için gerekli asker sayısı hakkında 
ya hiç düşünmemiştir veya çok az fikre sahiptir. 
Kısacası eski Savunma Bakanlığı’nın iki cephede 
savaşı standardı, gerçek kuvvet ihtiyaçları için 
güvenilir bir yol gösterici değildir, ve tabii ki geçmiş 
gözden geçirmelerde yapılan analizler Avrupa’daki 
Müttefik Kuvvetler Operasyonu türünden kam-
panyaları içermemektedir. Pentagon’un geçmişteki 
strateji gözden geçirmeleri bütçenin ihtiyaçlarını 
gözettiğinden artık, klasik iki cephede savaş senar-
yoları için bile yeni ve gerçekçi analizler yapmak 
gereklidir.

Sonuç olarak, Savunma Bakanlığı büyük 
savaşlar için geçmişte yapılmış olan güç planlama-
sının ruhunu elinde tutarken bir yandan da gerçek 
ihtiyaçların ayrıntılı ve eksiksiz gözden geçirmesini 
yapmaya koyulmalıdır. İki cephede savaş standardı-
nın oluşmasına yol açan gerçekler hala geçerliliğini 
korumaktadır: Amerikanın düşmanları Amerikan 
barışının oluşturulmasına engel olmaya devam ede-
cektir; Saddam Hüseyin’in 1990’da yaptığı gibi, bir 
fırsat yakaladıklarında barışçıl bir ortamda kaza-
namayacaklarını savaş alanında kazanmak için 
en güçlü silahlı kuvvetlerini kullanacaklardır ve 
Amerikan silahlı kuvvetleri bölgesel saldırganların  
caydırılması, yenilmesi veya iktidardan düşürülme-
si çabalarının merkezinde olmayı sürdürecektir. 

Asayiş Görevleri için Güçler
Pentagon, büyük cephe savaşları için gerek-

li nicelikleri belirlemek için yapılacak analizi 
geliştirmenin dışında ayrıca asayiş görevlerinin 
gerçek ihtiyaçlarının ciddiyetle ele almak zorun-
dadır. 1997’de yapılan Dörtlü Savunma Gözden 
Geçirmesinde küçük ölçekli acil durumlar veya 
KÖAD olarak yeniden adlandırılan bu görevlerin, 
ABD silahlı kuvvetlerinin gelecek yıllarda en 
sık karşılaşacağı ve vazgeçilemez görevi olacağı 
belirtilir. Gözden geçirmede “En son deneyim-
lerimize ve istihbarat tahminlerine göre KÖAD 
operasyonlarına olan ihtiyaç önümüzdeki 15-20 yıl 
boyunca yoğun olacaktır” sonucuna varılır. Fakat 
aynı zamanda, gözden geçirme, asayiş görevlerinin 
büyük alan savaşlarının ihtiyaçlarının “daha azını 
gerektiren olaylar” olarak varsayılabileceği kurgu-
sunu sürdürerek bu görevler için herhangi bir güç 
ayırmamıştır. Gözden geçirme, “ABD kuvvetleri 
gerektiği zaman KÖAD operasyonlarını bırakabil-
meli ve yeniden düzenlenerek büyük cephe savaş-
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ları için gereken zamanda görevlendirilebilmelidir” 
görüşünü ileri sürmüştür.

Balkanlardaki “Müttefik Kuvvetler 
Operasyonu” deneyimi bu yaklaşımın eksiklikleri-
nin önemini göstermiştir. Tam da oraya gönderilen 
kuvvetler geri çekilemediği, yeniden düzenleneme-
diği ve başka bir operasyon için yeniden konuşlan-
dırılamadığı için – ve operasyon, Hava Kuvvetleri 
uçaklarının büyük bir kısmını kullandığı için- 
Müşterek Kurmay Başkanlığı, Birleşik Devletlerin 
kabul edilemez bir risk içinde olduğu sonucuna var-
mıştır. Böylece, çok sayıdaki asayiş misyonlarının 
gerçekleriyle yüz yüze kalmak Birleşik Devletler 
silahlı kuvvetlerine sürekli bir pay ayırma gerekli-
liği doğurmuştur.

Bu problemler ne basitçe şu anki asayiş mis-
yonlarında geri çekilerek ne de gelecekte bunlardan 
kaçınılacağına ant içilerek çözülebilir. Bugünün 
devam eden misyonlarından geri çekilmek sorun-
lu olacaktır. Irak’ın kuzey ve güneyindeki yasak 
bölgelerdeki hava operasyonları son on yılda hiç 
duraklamadan devam etmişse de, Körfez bölge-
sinde Birleşik Devletler stratejik tutumumun ve 
kuvvet göstermesinin zorunlu bir öğesi olarak kal-
mışlardır. Bu operasyonlara son vermek  Saddam 
Hüseyin’e önemli bir zafer verecektir ve bu hiçbir 
Amerikan liderinin isteyerek yapacağı bir şey 
değildir. Aynı şekilde, Balkanlar’dan geri çekilmek 
Amerika’nın Avrupa’daki liderliğini ve NATO’nun 
varolma yeteneğini tartışılır hale getirebilirdi. Bu 
operasyonların hiç biri ölümcül bir tehdit içerme-
mekle beraber, Birleşik Devletler ulusal güvenlik 
çıkarlarının yanı sıra Amerika’nın manevi çıkarla-
rını da doğrudan etkilemektedir.

Ayrıca, bu asayiş misyonları geleneksel “barı-
şı koruma” misyonlardan daha karmaşıktır ve 
daha fazla şiddet doğurma ihtimali içermektedir. 
Birleşmiş Milletlerin Balkanlar’daki misyonunun 
başarısızlığı ve NATO operasyonlarının göreli 
başarısına şahit olanlar Birleşmiş Milletler yerine 
Amerika’nın politik liderliğini tercih ederler.

Birleşik Devletler, Birleşmiş Milletler gibi 
tarafsız bir tutum alamaz; Amerika’nın gücünün 
üstünlüğü Balkanlar’daki ve Körfezdeki ve kuvvet 
gönderdiğinde Afrika’daki politik sonuçlara kayıt-
sızmış gibi yapamayacak kadar fazla ve küresel 
çıkarları bunu yapamayacak kadar derindir. Sonuç 
olarak, bu misyonlar esas olarak savaşa göre biçim-
lendirilmiş kuvvetlere ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca 
özel lisan, lojistik ve başka destek yeteneklerine 
sahip personele ihtiyaç duyarken, misyonlarda 

birinci sıradaki işleri güvenlik, istikrar ve düzeni 
tesis etmektedir.

Amerikan askerleri ezici gücün bir parçası 
olarak değerlendirilmelidir. Hem bugünün asa-
yiş misyonlarını gerekliliklerinin hem de Soğuk 
Savaş sonrası kaotik politik ortamın on yıllık 
değerli deneyimleriyle, Savunma Bakanlığı asayiş 
görevlerine yönlendirilmiş güçlerin ihtiyaçlarını 
ölçebilmek üzere daha işe yarar bir değerlendirme 
yapabilir durumdadır. Çözümün bir bölümü mev-
cut güçleri yeniden konuşlandırmaktan geçerken, 
savunmanın geçen on yılda başlayan gerilemesi 
döneminde öngörülmemiş olan personelin ve 
Birleşik Devletlerin kuvvet yapısında bir artışa 
gidilmesi gerektiği sonucundan kaçış yoktur.

Kuvvetlerin Dönüştürülmesi
Amerika’nın kuvvetlerine biçim veren -ve Pax 

Americana‘yı geliştirmek için ileriye dönük umut-
ların anahtarı olan- dördüncü bileşen, ABD askeri 
güçlerini yeni jeopolitik ve teknolojik amaçlar doğ-
rultusunda dönüştürme görevidir. Dönüşümümün 
en önemli ayağı küresel bir füze savunma sistemi-
ni tasarlamak ve  konuşlandırmak olacaktır; bunun 
yanı sıra bilişim ve diğer ileri teknolojilerin sonuç-
ları konvansiyonel kuvvetlerin niteliğinde bütün-
lüklü bir değişimi vaat etmektedir. Ayrıca, Pasifik 
bölgesinde yapılacak operasyonlar için optimize 
edilmiş silah sistemlerinin oluşturulmasına duyu-
lan ihtiyaç, Avrupa kıtasında olacak bir savaş için 
tasarlanmış olan ve F-22 savaş uçakları gibi Soğuk 
Savaşın son aşamalarının ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere geliştirilmiş yeni  sistemlerinkinden çok daha 
farklı gereksinimler doğuracaktır.

Birleşik Devletler’i ve müttefiklerini daha 
küçük ve basit füzelerden koruyacak küresel 
bir füze savunması sisteminin temel taşı olduğu 
1980’lerin sonundan beri çok iyi anlaşıldığı halde, 
gereken teknolojilerin geliştirilmesinde kullanıla-
bilecek bir on yıl heba edildi. Gerçekten de, böyle 
bir sistemin detayları üzerinde çalışmak, özellikle 
sistemin uzayda çalışacağı düşünüldüğünde, ya 
çok yavaş ilerlemiş ya da tamamen durmuştur. Bu 
nedenle uygun bir füze savunma sisteminin gelişti-
rilmesi uzun vadeli bir proje olarak gözükmektedir. 
Bu tür bir savunma sisteminin geliştirilmesi, başka 
bir neden yoksa bile en azından askeri dönüşüm 
meselesi olarak görülmelidir.

Aşağıda daha ayrıntılı anlatılacağı gibi, etkili 
balistik füze savunma sistemleri Amerikan gücü-
nün uygulanmasının ve ABD askeri kuvvetleri-
nin yurtdışındaki izdüşümünün merkezi unsuru 
olacaktır. Bu tür bir savunma sistemi olmadan, 
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basit nükleer savaş başlıklarıyla donanmış balistik 
füzelere ya da kitle imha silahlarına sahip küçük 
ülkeler, Birleşik Devletleri, teknolojik veya başka 
avantajları ne olursa olsun konvansiyonel güçle-
rini kullanmaktan caydırma konusunda güçlü bir 
konumda olacaklardır. Bu güçler tehditlerini doğ-
rudan ABD’ye değil de ABD’nin müttefiklerine 
yöneltseler bile Amerika’nın koruyabilme gücüne 
gölge düşmüş olacaktır. Ne yazık ki, ne yönetimin 
stratejistleri ne de Pentagon güç planlayıcıları bu 
durumu görebilmişlerdir. Görünen odur ki, etkili 
bir füze savunma sisteminin tasarımı ve gelişti-
rilmesi için yapılan çalışmalar herhangi bir aciliyet 
hissini yansıtmamaktadır.

Yine de, ABD ordusunun yeni yüzyılın tek-
nolojik ve stratejik gerçeklerinin gerekleri doğrul-
tusunda dönüştürülmesindeki ilk adım bu tür bir 
sistemin oluşturulmasıdır. Bunun dışında ABD 
konvansiyonel güçlerinin yeniden yapılandırılması 
ihtiyacı bastırsa da küresel bir füze savunma sis-
teminin oluşturulması dönüşümün ilk görevidir. 
Zira, Amerikan silahlı kuvvetlerinin avantajları ve 
kapasitesi, bırakın potansiyel ve mevcut düşmanla-
rımızı, en yakın ve zengin müttefiklerimizin askeri 
güçlerinden kat kat daha iyi olmakla birlikte, yeni 
yüzyıla damgasını vuran teknolojik ve stratejik 
değişimlerin bileşimi bu avantajları riske atabilir. 
ABD’nin bugünkü konvansiyonel güçleri, zırhlı 
araçların, uçak gemilerinin ve özellikle insanlı 
taktik uçakların damgasını vurduğu olgunlaşmış 
bir savaş paradigmasının ustasıdır, ancak bu yerini 
yeni bir paradigmaya bırakmaktadır: Uzun men-
zilli nokta hedefli vuruşlar ve füze teknolojilerinin 
gelişimi. İşin ironik yanı, bu yeni, yüksek teknoloji-
li konvansiyonel savaş paradigmasının başlamasına 
ABD’nin öncülük etmiş, 1991 yılındaki Körfez 
Savaşında sezdirilmiş ve geçtiğimiz on yıl boyunca 
yapılan operasyonlarda bunu açığa vurmuş olması-
dır. Kosova’daki Birleşmiş Milletler hava saldırısı 
bile ortaya çıkan bu paradigmanın çarpıtılmış bir 
uygulamasını göstermiştir.

Yine de bu öncülük kapasitesi bile, ilk olarak 
1980lerin ortalarında ve sonlarında yapılan fakat 
geçtiğimiz on yıl içerisinde Pentagon tarafından 
hissedilir ölçüde durdurulan yenileme adımla-
rından geriye kalanlardır. Bu durdurma kısmen, 
küçültülen savunma bütçesine, ABD kuvvetle-
rinin günümüzdeki ezici üstünlüğüne ve asayiş 
görevlerinin çokluğuna bağlanabilir. Sovyet askeri 
tehdidinin itici meydan okuyuşu olmaksızın yenilik 
çalışmaları ivediliğini yitirmiştir.

Yine de, çeşitli yeni potansiyel meydan oku-
malar açıkça görülebilir. Örneğin, özel olarak Çin 

ordusu askerlikteki devrimi kullanarak Amerikanın 
deniz ve hava gücünü dengelemeye çalışmaktadır. 
Eğer Birleşik Devletler bugün büyük ölçekli kon-
vansiyonel çatışmalarda sahip olduğu teknolojik ve 
taktik avantajları koruyacaksa, dönüştürme çabala-
rı günümüzün potansiyel cephe savaşları ya da asa-
yiş operasyonlarına hazırlık için basınç yapan bir 
görev olarak görülebilir. Gerçekten de, dönüştürme 
işlemlerine önümüzdeki 20 yıl içinde ciddi oranda 
bütçe ve kaynak ayrılması gerekmektedir.

Ayrıca, bu dönüştürme işlemleri Amerikan 
stratejisi ve politik hedeflerinin değerlendirilmesin-
den yola çıkmalıdır. Örnek olarak, küresel mütte-
fikler ağının ve stratejik ortaklıkların lideri olarak 
Birleşik Devletlerin silahlı kuvvetleri “Amerika 
kalesine” geri çekilemezler. Bu nedenle, uzun men-
zilli nokta hedefli vuruşlar ABD askeri operasyon-
larında önemli rol oynarken Amerikan kuvvetleri 
yurtdışında da büyük sayılarla konuşlanmalıdır. 
Çeşitli koalisyonların liderliğinde kalabilmek için, 
ABD müttefiklerinin karşı karşıya kaldığı riskleri 
paylaşmalıdır. Sadece Birleşik Devletler kıtasından 
izdüşürülen bir kuvvete dayalı güvenlik garantileri 
kaçınılmaz olarak hesaba katılmaz hale gelecektir.

Ayrıca, dönüşüm süreci, askeri sınıflar arasında 
ve içinde bir rekabet ruhuyla ve ortak yaklaşımlarla 
ilerlemelidir. Yeni teknolojiler kaçınılmaz olarak 
tamamen yeni tip askeri organizasyonlara ihtiyaç 
duyabilir; bu raporda birazdan uzayın cephe savaş-
larında anahtar rolü oynamasının zaman içerisinde 
ayrı bir “uzay askeri sınıfının” kurulmasını gerek-
tirebileceği ileri sürülecek. Bu şekilde Savunma 
Bakanlığı dönüşüm sürecine ortak bir yaklaşım 
getirebilir. Yeni teknolojilerin askeri sınıfların 
geleneksel  olanaklarının daha yakın bileşimlerine 
imkan tanıyacağı kesinken, dönüşüm sürecinde 
“askeri sınıflar arası rekabetin” en iyi şekli nasıl 
olmalı sorusunu tartışmak için çok erkendir. Ayrı 
ayrı askeri sınıflar, ABD stratejisinin gerektirdiği 
özel görevleri yürütmek üzere tasarlanmış kuvvet-
leri sağlamaya en uyumlu askeri kurumlar oldu-
ğundan ötürü kalıcı görev ihtiyaçları bağlamında 
dönüşüm ve değişimin motorları haline gelmek 
üzere aslında en iyi donatılmış kurumlardır. 

Son olarak, hatırlanmalıdır ki, dönüştürme 
işlemi bir süreçtir: Geleceğin en güçlü silahlı kuv-
vetleri bile bugünün kuvvetlerinin en iyi şekilde 
kavranmasına dayanmalıdır. Genel olarak, dönü-
şüm süreci bir kaç on yıl sürecek gibi gözüküyorsa 
da, o ana kadar ABD kuvvetleri bugünün silah 
sistemleri ile en az bir on yıl daha operasyonlara 
katılacaklardır.
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Bundan ötürü, dönüşüm sürecinin aslında 
iki aşamalı bir süreç olacağı öngörülebilir: Geçiş 
aşaması ve sonrasında daha ayrıntılı dönüştürme 
aşaması. Kırılma noktası kullanılmaya başlanan 
yeni silah sistemlerinin eskilerine göre sayıca üstün 
olduğu anda gerçekleşecektir, mesela insansız 
uçakların sayısının insanlı olanlar kadar olduğu 
durumda. Bu anlamda düşünüldüğünde, Pentagon, 
ABD kuvvetlerini gelecekteki savaş paradigmala-
rına hazırlayacak yeni programlara –tanklar, uçak-
lar, uçak gemileri, vb.- büyük yatırımlar yapma 
konusunda tetikte olmalıdır. 

Sonuç olarak, yukarıda bahsedilen ve 
Amerikan ordusunun üstünlüğünün devamı için 
gerekli dört görev, birbiriyle yakın ilişkili olsa 
da ve bazen benzer kuvvetlere ihtiyaç duysalar 
da birbirlerinden tamamen farklıdır ve hiçbiri bir 
diğerinden daha az önemli gösterilemez. Aksine, 
bu dört görevi gerçekleştirmek için yeterli kuvveti 
sağlamamak, Amerikan stratejisi için sorunlarla 
sonuçlanmalıdır. Füze savunma sistemlerinin 
kurulmaması Amerika’yı ve müttefiklerini büyük 
tehlikeye atacak ve dışarıdaki Amerikan birlikleri-
nin saygınlığına gölge düşürecektir.

Bir anda birden fazla cephe savaşı yapabile-
cek kapasitede olmayan konvansiyonel kuvvetler 
Amerikanın ve müttefiklerinin global çıkarlarını 
koruyamazlar. Asayiş görevlerini ihmal etmek ya 
da hiç yerine getirmemek daha büyük savaşların 
çıkmasına ve darkafalı zorbaların Amerikanın 
çıkarlarına ve ideallerine saldırmalarına sebep 
olacaktır. Gelecekte olacak değişikliklere hazırlıklı 
olamamak da şu anki Pax Americana’nın erken yok 
olmasına sebep olacaktır.

III
GÜNÜMÜZ GÜÇLERİNİN YENİDEN 

KONUŞLANDIRILMASI
Büyük cephe savaşlarının merkeziliğine rağ-

men, ABD kuvvetlerinin kalıcı bir Amerikan barı-
şını sağlamak için başka hayati rolleri de olduğu acı 
şekillerde görülmüştür. Dünyanın kritik bölgelerin-
de Amerikan kuvvetlerinin olması Amerika’nın 
süper güç ve hürriyet, barış ve istikrarın garantörü 
olma statüsünün ölçeğinin gözle görülür ifadesidir. 
Barış zamanı güvenlik ortamının yaratılmasındaki 
rolümüz büyük bedeller ödememizi gerektirecek 
kadar hayatidir; önemli bir denizaşırı varlığa sahip 
olmadan küresel garantör rolünü sürdürmemiz 
imkansız değilse bile çok güçtür. Kendileri için 
hayati güvenlik konusu olan bölgesel sorunla-
ra sahip müttefiklerimiz, Amerikan kuvvetleri 
Amerika kalesine geri çekilirse, hiç şüphesiz onla-

rın çıkarlarını koruma konusundaki niyetimizden 
şüphe edeceklerdir.

Onun kadar önemli başka bir şey de, dünyaya 
yayılmış  müttefiklerimizin Amerikan küresel 
liderliğini tatbik etmenin en etkili ve yararlı vasıta-
sını oluşturmalarıdır ki bunun yararları zorlukların 
çok ötesindedir. ABD ve müttefik kuvvetlerin, 
ister kalıcı üslerle isterse de rotasyona tabi konuş-
landırmalarla yurtdışında yaptıkları operasyonlar 
‘Amerikan Güvenlik Çemberi’ diye adlandırılabi-
lecek ilk güvenlik hattını sağlar. 

Sovyet imparatorluğunun yıkılmasından bu 
yana, bu çember yavaşça ama dirençle yayıldı. 
Avrupa’da NATO 3 yeni üye alarak ve Barış 
Ortaklığı programı aracılığıyla çok sayıda ‘ilave’ 
üyeler kazanarak yayıldı. Onbinlerce ABD, NATO 
ve diğer müttefik güç askeri Balkanlarda devriye 
geziyor ve orada birçok önemli yerde savaştı; bun-
ların sonucu olarak da o bölge artık NATO hamili-
ği altında olma yolunda. Basra Körfezi bölgesinde, 
İngiliz ve Fransız birlikleriyle birlikte, Amerikan 
güçlerinin varlığı, hayatın hemen hemen değişmez 
gerçeği halini aldı. Bu güçlerin her ne kadar hali-
hazırdaki görevleri Irak’ın kuzey ve güneyindeki 
uçuşa yasak bölgeleri zorla kabul ettirmek olsa da 
aynı zamanda Amerika Birleşik Devletlerinin ve 
ana müttefiklerinin kendilerini hayati önemdeki bu 
bölgeye uzun vadeli bağlanmasını da gösterir. 

Gerçekten de ABD on yıllarca Körfez bölge-
sinin güvenliğinde daha kalıcı bir rol üstlenmeye 
çalıştı. Irak’la çözülmeyen anlaşmazlık şu an için 
bir sebep sağlarken, Körfezde daha büyük bir 
Amerikan gücünün varlığına duyulan gereksinim 
Saddam Hüseyin Rejimi meselesini aşar. 

Doğu Asya’da, ABD askeri operasyonlarının 
şablonu güneye doğru kayıyor: son yıllarda, önemli 
miktarda deniz kuvveti Çin provokasyonuna karşı 
Tayvan bölgesine gönderildi, şu anda bölgeye bağlı 
ABD birlikleri Avustralyalılar tarafından başlatılan 
Doğu Timur görevine yöneldiler. Dünya üzerin-
de, daha büyük bir Amerika Birleşik Devletleri 
Güvenlik Çemberi yönelimi kendisiyle birlikte yeni 
türden görevler de getiriyor. 

Amerikan üslerinin yerleşimi bu gerçekleri 
eninde sonunda yansıtmalı -  Güvenlik çemberi 
büyüdükçe  dünyaya yayılmış ABD askeri üs 
takım adaları sıkışmaya başladı. Amerikan askeri 
kuvvetleri zamanın gereklerini en iyi şekilde kar-
şılamaktan çok uzak, ama Pentagon askeri kapasite 
veya gerçeklerle çak az ilgisi bulunan, ileri konuş-
landırılmış kuvvetlerin düzeylerine bağlı kalıyor. 
Kosova’daki hava savaşı bunun canlı bir örneği; 
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operasyon sırasında Müttefik Kuvvetler, Amerikan 
ve NATO uçakları bütün Avrupa kıtasına hatta 
Türkiye’nin Asya kısmına yayılmışlardı, güney-
doğuda yeterli hava üsleri olmamasıyla -büyük 
miktarda yakıt almayı gerektiren ve kampanyayı 
sınırlandıran- çok dağınık ve karmaşık bir şablon 
içinde operasyonu sürdürüyorlardı. Amerikan 
denizaşırı askeri üs ve konuşlandırma ağının yeni-
den yapılandırılması gerekiyor. Aynı şekilde, ABD 
kuvvetlerinin yapısı da Amerikan Ordusunun deği-
şen misyonunun ışığında tekrar düşünülmelidir. 

ABD silahlı kuvvetlerinin tüm yapısı cephe 
savaşı misyonlarının dışında, özellikle Avrupa’da,  
denizaşırı devriye görevlerini ve uzak mesafelerde-
ki ileri karakollardaki varlığını sağlayacak şekilde 
akılcı hale getirilmelidir. Balkanlardaki istikrarın 
ihtiyaçları, NATO büyümesi (Barış Ortaklığı da 
dahil olmak üzere) ve diğer misyonlar, Avrupa’daki 
ABD güçlerinin başka krizler için resmi Pentagon 
planlamasının öngördüğü şekilde hazır olmasını 
engeller. Irak’tan süregelen tehditler Körfezdeki 
güçlerin çarpıcı oranda azaltılmasını akılsızca 
kılmaktadır. Bugün –ve yarın- Amerikan çembe-
rini korumak için denizaşırı ABD kuvvetlerinin 
kaydırılması gerekli kılacaktır. Gelecekteki daha 
büyük krizlere karşı keşif ve güvenlik sağlayan 
ve onların ortaya çıkmasını engelleyici kalıcılık 
operasyonları düzenleyen, dış ülkelerde konuşlan-
dırılmış veya rotasyon görevlerindeki Amerikan 
silahlı kuvvetleri, Amerikan savunmasının ilk hattı 
olarak düşünülmelidir. Bu güçlerin ince ayarlanmış 
savaş yetenekleriyle en hazırlıklı güçlerden olması 
gerekir – sadece muharebe için hazırlanmış güçler 
müttefiklerimize gerçek Amerikan taahhüdünü 
gösterir ama aynı zamanda bu güçlerin yüksek 
hareket yeteneğinde, mobilize olmuş ve geniş 
kapasitelere sahip güçler olması gerekir; yeni 
Amerikan sınırlarındaki şövalyelerdir onlar. Büyük 
ölçekli bir savaş olması durumunda, onların savaş 
alanını şekillendirmesi ve Amerikan kuvvetlerinin 
düşmana kararlı darbeler vurabileceği üsler hazır-
laması gerekir. Değişen stratejik manzaraya göre 
yer değiştirebilecek yetenekte olmanın dışında 
aynı zamanda yeni misyonlarını gerçekleştirmek 
üzere ve yeni teknolojileri kendilerine katmak 
üzere tekrar organize edilebilir ve yapılandırılabilir 
olmalılar. 

Avrupa
Soğuk savaşın sonunda, Birleşik Devletlerin 

Avrupa genelinde, esas olarak Almanya’da üslen-
miş 2 kolordu, 13 hava kuvvetleri filosu ve onun 
dışında birçok bağımsız birimi içeren 300.000’den 
fazla askeri vardı. Almanya’nın orta vadisi Soğuk 

Savaşın harekat merkeziydi, bütün kuvvetlerle 
gerçekleşecek bir nükleer savaş dışında, Batı 
Avrupa’nın Sovyet kuvvetleri tarafından işgali 
ABD ve müttefiklerinin karşı karşıya olduğu 
esas tehditti. Bugün Almanya birleşti, Polonya ve 
Çek Cumhuriyeti NATO üyesi ve Sovyet ordusu 
Moskova’ya çekildi ve çoğunlukla Kafkasya ve 
güneyiyle ilgileniyor. 

Kuzey ve Orta Avrupa muhtemelen tarihin-
deki en istikrarlı dönemini yaşıyor ve Amerikan 
kuvvetlerinin çoğunluğu içlerinde bir harekat 
ordusu ve 2 ağır silahlı tümenden oluşan bir kolor-
du Almanya’da olmak üzere 5 hava filosu ve diğer 
küçük birimlerle kuzeyde konuşlanmış durumda. 
Ama Kuzey ve Orta Avrupa istikrara kavuşurken, 
Doğu Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti 
Avrupa’nın ekonomik, politik ve kültürel yaşamına 
katılırken Güneydoğu Avrupa’daki durum karışık. 

Balkanlar, daha genel olarak da Güneydoğu 
Avrupa Baltıklar’dan Karadeniz’e ulaşacak ‘bütün 
ve özgür’ bir Avrupa’nın yaratılması karşısındaki 
temel engel. Güneydoğu Avrupa’ya güvenliğin ve 
istikrarın getirilmesindeki gecikme yalnızca Soğuk 
Savaşta elde edilen zaferin pekiştirilmesini engelle-
medi, aynı zamanda bir şiddet ve kararsızlık bölgesi 
yaratarak Amerika’nın Avrupa’daki rolü hakkında 
bir belirsizlik yarattı. 

Aynı zamanda kuvvetlerin Balkanlarda devam 
eden konuşlandırmaları aslında Amerikanın 
uzun vadeli bölgeye güvenliğine ilişkin taahhü-
düydü. Ama bu konuşlandırmaları, Amerikanın 
Avrupa’daki kalıcı çıkarları yansıtan varlığı ola-
rak ele almayı reddeden Clinton Yönetimi askeri 
sınıflar üzerindeki yükü katbekat artırmıştır. 
Kuzeyden güneydoğuya kuvvetleri çekme gere-
ğini kabul etmektense, mevcut politika, birlikleri 
Balkanlardan içeri ve dışarı rotasyona tabi tutmak 
olmuştur, böylelikle onların başka misyonlar için 
hazırlıklı olmaları engellenmiş ve zaten önemli 
derecede küçültülmüş bir gücün büyük dilimi 
bağlanmıştır. 

Avrupa’daki uyuşmazlık odağının kayma-
sına rağmen, ABD kuvvetlerini Kuzey ve Orta 
Avrupa’da konuşlandırma gereksinimi devam 
ediyor. Bölge istikrarlı ancak oradaki Amerikan 
varlığı, Amerikanın bölgede istediği uzun vadeli 
güvenlik çıkarlarını gözeterek, büyük Avrupa 
güçlerinin özellikle Almanya’nın varlığını garanti 
altına almaktadır. Bu özellikle şu an Avrupa’nın 
bağımsız savunma ‘kimliği’ ve politikası arayı-
şında olduğu düşünüldüğünde önem kazanmak-
tadır; Avrupa Birliği’nin, Amerikanın Avrupa’nın 
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güvenlik konularındaki söz hakkını ortadan kaldı-
rarak  NATO’nun yerini almaması için önemlidir. 
Ek olarak, mevcut üs ve tesislerin çoğu Avrupa 
genelindeki Amerikan kuvvetlerinin desteklen-
mesi ve kriz durumunda takviyesi için önemli bir 
altyapı sağlamaktadır. İngiltere’deki hava üstlerin-
den Alman karargaha, Belçika ve Almanya’daki 
askeri birliklere kadar ABD’nin Kuzey ve Orta 
Avrupa’daki  mevcut üs ağı önemini Soğuk Savaş 
yıllarında olduğu kadar günümüzde de korumakta-
dır. Ancak, değişen Avrupa güvenlik ihtiyaçların-
daki büyük değişimleri yansıtan değişikler yapıl-
malıdır. Avrupa’daki ABD ordusu tek kolordudan 
2 ağır silahlı tümene ayrılmalı ve diğer birliklere 
operasyonel uzaklıklarda bağımsız hareket etme 
yeteneğine sahip, karma silahlı tugay büyüklü-
ğündeki hareketli birliklere destek sağlayacak hale 
getirilmelidir. ABD hava kuvvetlerinin de benzeri 
bir yeniden yönlendirmeye ihtiyacı vardır. Şu an 
Almanya ve İngiltere’deki mevcut altyapı korunma-
lı ama Aviano, İtalya’da bulunan hava üssü Balkan 
hava operasyonları için temel yerleşim olarak 
büyük ölçüde düzenlenmelidir. Kara kuvvetlerine 
gelince, Orta ve Güney Avrupa’nın desteklenmesi 
için Macaristan’da modern bir NATO ve ABD 
hava üssü kurma konusu ciddi olarak düşünülme-
lidir. Türkiye’deki, Kuzey Gözlem Operasyonunun 
merkezi, İncirlik Hava Üssünün de genişletilmesi 
gerekmektedir ve belki de Türkiye’nin doğusunda-
ki başka bir üsle desteklenmelidir.

Her ne kadar ABD Deniz ve Denizaltı kuvvet-
leri Avrupa sularında düzenli konuşlandırma devir-
leriyle hareket etmelerine rağmen bölgedeki, özel-
likle Akdeniz’deki kalıcı üsler ağına dayanmakta-
dırlar. Bunlar korunmalı ve Karadeniz’de daha 
kalıcı bir varlık kurmanın yolları araştırılmalıdır. 
NATO yayıldıkça ve ABD’nin Avrupa’daki askeri 
operasyonları güneye ve doğuya doğru kaydıkça 
ABD’nin Karadeniz’deki deniz kuvvetleri varlığı-
nın da artacağı kesindir. Ancak aşağıda ayrıntılı 
olarak tartışılacağı gibi, bu varlık tam teşkilatlı 
uçak gemisi savaş birliği temelinde olmamalıdır.

 
Basra Körfezi
Soğuk Savaşın bittiği günden bu yana geçen 

on yılda, Basra Körfezi ve onu kuşatan bölge 
ABD askeri kuvvetlerinin geometrik artışına 
tanık olmuştur. Çöl Fırtınası Operasyonu sırasın-
da bu miktar zirveye çıkarak 500 bine ulaşmıştır 
ve ondan sonra da çok nadiren 20 binin altına 
inmiştir. Suudi Arabistan, Kuveyt ve diğer komşu 
devletlerde 5 binden fazla havacı ve büyük ve çeşitli 

Hava Kuvvetleri filosu Güney Gözlem Operasyonu 
için devriye gezmektedir. Bunları genellikle 
Körfezdeki uçak gemileri takviye etmektedir. 
Saddam Hüseyin’in düzenli provokasyonlarına 
cevap olarak yapılan saldırılarda deniz kuvvetleri 
araçlarından da nükleer başlıklı güdümlü füze-
ler ateşlenmektedir. Türkiye’den kalkan Kuzey 
Gözlem operasyonu altındaki uçuşlarda da önemli 
güçler kullanılmakta ve uçuşlar genellikle çarpış-
mayla sonuçlanmaktadır.

8 yıldır süren uçuşa yasak bölge operasyonla-
rından sonra, Saddam Hüseyin iktidarda olduğu 
sürece ABD askeri varlığının bölgede azalacağını 
tahmin etmek için çok az neden bulunmaktadır. 
Her ne kadar Suudi Arabistan’ın yerel hassasiyetleri 
kraliyette sadece rotasyona tabi kuvvetlerin bulun-
masına izin verse de, şimdi bunun yarı-kalıcı bir 
görev olduğu açığa çıkmış durumda. Amerikanın 
bakış açısıyla, Saddam manzaradan çıksa da bu 
üslerin varlığı değerini koruyacaktır. Uzun vadede, 
ABD’nin Körfezdeki çıkarları açısından İran da 
Irak kadar büyük bir tehdit oluşturabilir. Ve İran-
ABD ilişkileri düzelse bile, Amerikanın bölgedeki 
çıkarları düşünüldüğünde bölgedeki ileri üslerin 
korunması ABD’nin güvenlik stratejisinde önemli 
yer tutar. 

ABD ayrıca, uçuşa yasak bölgeyi uygulanma-
sını sağlayan hava kuvvetleri dışında Kuveyt’te 
kalıcı sayılabilecek bir kara kuvvetleri gücünü de 
bulundurmaktadır. Neredeyse bir tugay gücünde 
bir ağır araçlı özel görev kuvveti Kuveyt ordusuyla 
yılda ortalama dört kez askeri manevra ve ortak 
eğitim yapmaktadır; Komutanlarımız artık Kuveyt 
kuvvetlerinin, Güney Gözlem filosunun yardımıy-
la, kendilerini Irak saldırılarına karşı koruyabile-
ceklerine inanmaktadır. Kuvvetlerde küçük bir 
artışla, daha kalıcı üs hazırlıklarıyla ve devam eden 
uçuşa ve “geçişe” yasak bölge uygulamalarıyla 
birlikte 1990’da yaşanan kısa süren Irak işgalinin 
tekrar etme tehlikesi çok az azalmıştır. ABD’nin 
karada üslenmiş hava kuvvetlerinin bölgedeki 
varlığının rasyonelleştirilmesiyle uçak gemilerinin 
bölgede bulunma gereksinimi azaltılabilir. 

Irak’a karşı yapılan son saldırılar göstermiştir 
ki, cezalandırma akınlarında tercih edilen silahlar, 
hayalet saldırı uçaklar ve Hava Kuvvetlerinin uzun 
menzilli saldırı uçaklarıyla desteklenen nükleer 
başlıklı güdümlü füzelerdir. Nakliye uçakları 
füzelerle ve hayalet saldırı uçaklarıyla başlayan bir 
harekatta çok yararlıdır; bu Körfezdeki en önemli 
deniz kuvvetleri varlığının birkaç yüz nükleer 
başlıklı güdümlü füze atabilecek bir hareket grubu 
olduğunu göstermektedir. Kuveyt’te kalıcı bir kara 
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ordusunun varlığıyla deniz kuvvetlerine duyulan 
ihtiyaç azalacaktır.

Doğu Asya
ABD’nin mevcut kuvvet planlaması Asya’da 

100,000 askerin konuşlandırılmasını öngörüyor, 
ama bu miktar, mevcut stratejik ihtiyaçlar veya 
savunma gereksinimleri hakkındaki ciddi düşün-
celerden çok Pentagon’un ataletini ve Soğuk 
Savaşın mirasını yansıtmaktadır. Görülen, ABD 
kuvvetleri sayıca azalırken Çin gücünün yükse-
lişiyle Doğu Asya’nın giderek artan önemde bir 
bölge olduğudur.  

Muhafazakar akıl, Güney Kore’deki 37 bin 
kişilik Amerikan garnizonunun yalnızca onu 
Kuzey Kore’nin olası işgaline karşı korumak üzere 
bulunduğunu söyleyecektir. Bu garnizonun temel 
görevidir, ama bu kuvvetler şu anda Asya kıtasında 
kalıcı olarak konuşlanmış yegane ABD kuvvetidir. 
Kore birleşmesi durumunda ve Çin askeri gücünü 
yükselişiyle birlikte ABD güvenlik stratejisinde 
hala oynayacakları hayati bir role sahip olacaktır. 
Kore’nin birleşmesi yarımadadaki kuvvetlerde 
azaltmaya gidilmesini ve Kore’deki Amerikan kuv-
vet duruşunda bir dönüşümü gerektirecek olsa bile 
aslında bu değişiklikler bu güçlerin misyonlarında-
ki bir değişikliği –ve değişen teknolojik gerçekleri- 
yansıtacaktır; misyonlarının sona erdiği anlamına 
gelmeyecektir. Dahası, birleşme sonrasına ilişkin  
herhangi bir gerçekçi senaryoda ABD kuvvetle-
rinin Kuzey Kore’de gerçekleştirilecek istikrar 
operasyonları kimi rolleri olması muhtemeldir. Şu 
an bu senaryodaki Amerikan kuvvetlerinin kesin 
büyüklüğünü ve yapısını düşünmek için çok erken 
olsa da Kore’deki ABD varlığının daha büyük ve 
uzun vadeli stratejik önemini fark etmek için o 
kadar da erken değildir. 

Hiç değilse, özellikle füze saldırılarına karşı 
savunma yeteneklerine ilişkin olarak ve Kuzey 
Kore’nin muazzam topçu yeteneklerini sınırlamak 
üzere bu kuvvetleri takviye etmek gerekmektedir. 
Şu an için, yarımadadaki Amerikan garnizonunun 
kapasitesini azaltmak akılcı olmayacaktır. Zaman 
içerisinde veya birleşmeyle birlikte bu birliklerin 
yapısı değişebilir, insan gücü düzeylerinde deği-
şiklikler olabilir ancak Asya’nın bu köşesindeki 
ABD varlığı devam etmelidir. Benzer bir akıl 
yürütme Japonya’daki güçlerin büyük kısmının 
korunması lehine fikir ileri sürecektir. Son yıllarda 
Okinawa’da büyük kuvvetlerin konuşlandırılması 
giderek Japon iç politikalarıyla çelişti ve her ne 
kadar yerel hassasiyetlere uyulmaya çalışılacağı 
taahhüt edildiyse de Okinawa’da ABD kuvvet-

lerinin bulundurulması elzemdir. Eğer Amerika 
Kuzeydoğu Asya’da güvenliğin garantörü olacaksa 
ve diğer ana ayakları Kore ve Japonya olan bir de 
facto ittifak bir arada tutulacaksa ABD kuvvetleri-
nin ileri üslerinin korunması gereklidir.

Güneydoğu Asya’da Amerikan Kuvvetleri 
artan güvenlik gereklerini yeterince karşılamak 
için çok dağınık ve azlar. 1992’de Filipinlerden 
çekilmesinden bu yana Birleşik Devletlerin 
Güneydoğu Asya’da önemli bir kalıcı askeri varlığı 
olmadı. Kuzeydoğu Asya’daki birlikler de kolayca 
güneydoğuda konuşlanıp -özellikle de Kore’deki 
görevlerini riske etmeden- hareket edemezler. 
Deniz kuvvetlerinin rutin devriye görevleri dışında, 
gittikçe daha kargaşaya giren bu stratejik bölgenin 
güvenliği Amerika tarafından ihmal edilmenin 
acısını çekmektedir.

Güney Timor krizinin gösterdiği gibi, 
Japonya’dan Avustralya’ya, Güney Kore’ye dek 
bölgedeki en güçlü müttefikimiz bile ancak sınır-
lı bir askeri güce ve bunları kriz bölgesine hızla 
götürecek ve orada tutacak yeterliliğe sahiptir. 
Aynı zamanda Güney Timor krizi ve Endonezya 
ve Malezya’nın politik reform sorunları bölge-
deki uçuculuğu vurgulamaktadır. Son olarak, 
Güneydoğu Asya bölgesi uzun süredir, açıkça 
bölgedeki etkisini yeniden kazanmanın peşinde 
olan Çin’in büyük çıkar alanı içindedir. Çin, son 
yıllarda bölgedeki varlığını ve faaliyetlerini kade-
meli olarak arttırmaktadır. ABD’nin Doğu Asya’da 
askeri kuvvetini arttırmak Çin’in büyük güç 
konumuna yükselmesiyle baş etmenin temelidir. 
Buna barışçıl yoldan ilerlemek için ABD silahlı 
kuvvetleri askeri üstünlüğünü korumalı ve böy-
lelikle bölgesel müttefiklerimizi yeniden güvence 
altına almalıdır. ABD Kuzeydoğu Asya’da Kore 
Cumhuriyeti ve Japonya’yla bağlarını korumalı 
ve güçlendirmelidir. Güneydoğu Asya’da yalnızca 
ABD; Avustralya, Endonezya ve Malezya ve diğer-
leri gibi bölgesel güçlere ulaşabilir. Bu çeşitli ulusal 
duygulara hassasiyet göstermeyi gerektiren zor bir 
görev olacaktır ancak bölgede yeni demokratik 
hükümetlerin ortaya çıkmasıyla çok daha zorunlu 
olacaktır. ABD, Doğu Asya’daki mevcut müttefik-
lerimizin ve yeni demokratikleşen ulusların güven-
liğini garanti ederek Çin’in yükselişinin barışçı 
olmasını temin edebilir. Bölgedeki Amerikan ve 
müttefik kuvvetleri, zaman içerisinde, Çin’in kendi 
içinde demokratikleşmesi süreci için bir dürtüyü 
hakikaten sağlayabilir.

Özetle, Amerikan kuvvetlerinin Güneydoğu 
Asya’da varlığını çoğaltma zamanıdır. Kilit deniz-
yolları iletişiminin denetimi, hızla büyümekte olan 
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ekonomilere erişimin sağlanması, yeni palazlanan 
demokrasilerin gelişmesine daha yakın bağlarla 
yardımcı olunması ve belki de en önemlisi siyasal 
özgürlüğe yönelik doğmakta olan eğilimleri destek-
lemenin hepsi Amerikanın kalıcı güvenlik çıkarla-
rıdır. Güneydoğu Asya’daki güvenlik garantileri-
miz kesikliyse ve ABD’nin askeri varlığı dönem-
likse hiçbir ABD stratejisi Çin’in Amerikanın 
bölgesel liderliğine meydan okumasını baskı altına 
alamaz. Bu nedenle, Güneydoğu Asya’da deniz 
kuvvetlerinin arttırılmış varlığı zorunlu olmasına 
rağmen yeterli olmayacaktır; Balkanlar’da olduğu 
gibi, istikrar operasyonlarında yalnızca müttefik 
kuvvetlere veya  ABD kuvvetlerinin rotasyonu-
na dayanmak yalnızca bu kuvvetler üzerindeki 
baskıyı arttırmakla kalmayacak aynı zamanda bu 
misyonların politik amaçlarının da altını oyacaktır. 
Operasyonel ve aynı zamanda politik nedenlerle 
bölgeye mobil ABD kara ve hava kuvvetlerinin bir 
an önce yerleştirilmesi gerekecektir. 

Üstelik, Güneydoğu Asya’ya dönüş, şu anda 
bölgede yavaş gelişmekte olan ittifak inşa etme 
sürecine bir hız kazandıracaktır. Güneydoğu Asya 
ülkelerinin NATO benzeri bölgesel bir ittifaka 
direnç gösterdiğini bilmek konvansiyonel bir akıl-
dır ancak Doğu Timor krizine –yeni Endonezya 
hükümeti dahil - verilen bölgesel yanıt cesaret-
lendiricidir. Gerçekten de, BM’nin oradaki barışı 
koruma misyonunun başı çeken unsuru olarak 
Filipinlerden gelen kuvvetler yerini Avustralya’dan 
gelenlere bırakmıştır. Ve Asya Bölgesel Forumu 
aracılığıyla harcanan çabalar kesinlikle daha kalıcı, 
ittifak benzeri bir düzenlemeye doğru gelişebilecek 
olan daha yakın bölgesel bir koordinasyon eğilimi 
izlenimini uyandırmaktadır. Bu süreçte Amerika 
Birleşik Devletleri kilit role sahiptir. Güneydoğu 
Asya’da yükseltilmiş bir ABD askeri varlığı, etra-
fında de facto bir koalisyonun biçimleneceği çekir-
deği sağlayarak bölgesel güvenlik işbirliğine güçlü 
bir dürtü olacaktır. 

Konuşlanma Üsleri
Uzun vadeli üs düzenlemelerine göre yurtdı-

şında konuşlanan kuvvetlere takviye olarak Birleşik 
Devletler, mevcut ve gelecekteki kuvvetlerin men-
zilini arttırmak üzere bir “konuşlanma üsleri” veya 
“ileri operasyon üsleri” oluşturmaya bakmalıdır. 
Böylesi bir yaklaşım yalnızca kuvvetleri uzak böl-
gelere uzanma yeteneklerini geliştirmekle kalma-
yacak, aynı zamanda denizaşırı Amerikan üsleri 
ağının yayılmasının üzerindeki siyasi, pratik ve 
mali kısıtlamaları alt etmeye yardımcı olacaktır.

Bu konuşlanma veya ileri operasyon üsleri 
diğer devletlerle görece ılımlı anlaşmalardan 
mevcut tesislerin ve üslerin bir o kadar ılımlı iyi-
leştirmelerine kadar uzanan bir yelpazede olabilir. 
Önceden yerleştirilmiş malzemeler de ilk konuş-
lanmayı hızlandırabilir ve eğitim, ev sahibi ülkeyle 
ortak eğitim için veya kriz zamanlarında operas-
yonlar için konuşlandırıldığında ABD kuvvetleri-
nin sürdürülebilirliğine faydası olabilir. Bu iyileştir-
melerin masrafları ev sahibi ülkeyle paylaşılabilir 
ve ABD dış güvenlik yardımının bir parçası olarak 
mahsup edilebilir ve ABD kuvvetlerinin “en temel 
bileşenlere sahi” tesislere konuşlanması gereksini-
minin azaltılmasına yardımcı olabilir. Söz konusu 
askeri üsler, güç gösterme operasyonlarında bir 
“güç arttırıcı” olmanın yanı sıra ev sahibi ülkelerle 
siyasi bağları ve güvenlik bağlarını pekiştirmeye 
yardımcı olabilir.

ABD Güney Komutanlığı, Pentagon’un Latin 
Amerika bölge komutanlığı, ABD’nin Panama’dan 
çekilmesi ve Kanal Bölgesine geri dönmesinin 
hemen ardından Howard Hava Kuvvetleri Üssünün 
kaybını telafi etmek üzere bir “ileri operasyon yer-
leşimleri” planını uygulamak üzere şimdi harekete 
geçiyor. Gerçekten de Howard’ın kaybından sonra 
uyuşturucuya karşı etkili hava operasyonlarını 
sürdürmek, yeni yerleşimlerdeki düzenlemeler 
yapılana kadar zor olacaktır. Bölgede uyuşturucu-
ya karşı operasyonların tam kapsamına ulaşılması 
için komuta Porto Riko’dan Ekvator’a kadar olan 
havaalanlarından yararlanmayı planlamaktadır. 

ABD Kuvvetlerinin havaalanlarına yeterli 
erişimine izin veren güvenlik anlaşmalarına ek 
olarak Amerikan personeli için güvenli kışla ve 
bürolar dahil 24 saat kullanılabilen, her tür havada 
operasyona uygun, yeterli hava trafik kontrolü olan, 
en az 8000 fitlik ve ağır nakliye uçaklarına daya-
nabilecek iniş pistleri olan, modern yakıt ikmali 
ve acil durum servislerine sahip, birkaç AWACS 
boyutunda uçağı park etmek için rampa alanı olan 
ve bir dizi başka ihtiyacı karşılayabilecek yeni 
yerler olmalıdır. Yine de komutanlık görece daha 
düşük bir maliyetle –planlanan üç üsten ikisi için 
belki 120 milyon dolara- ve asgari daimi personelle 
Howard gibi stratejik bir varlığın kaybını karşılaya-
bileceğine inanmaktadır. 

Hava Kuvvetleri için yeni yapılan bir araştır-
ma – muharebe operasyonları için SOUTHCOM 
(Güney Komutanlığı) tarafından planlanan 
uyuşturucuya karşı yerleşimlerden belki de daha 
gelişmiş ve uygun olan – dünya çapında bir ileri 
operasyon üsleri ağının 2010 yılına doğru 5 ila 
10 milyar dolara mal olabileceğini belirtmektedir. 
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Araştırma maliyetin bir kısmının Amerika Birleşik 
Devletleriyle bağları pekiştirmeye hevesli ev sahibi 
ülkeler tarafından ödenebileceğini veya Avrupa’da 
ortak NATO varlığı sayılarak NATO’nun ortak 
fonlarından karşılanacağı tahmininde bulunmak-
tadır.    

Bu üslerin mevcut denizaşırı üs yapısına takvi-
ye amacını taşıması açık bir ABD politikası olabi-
leceği gibi yayılan bir yapının habercileri olarak de 
görülebilirler. Bu, -benzer bir sistemin yürürlükte 
olduğu Basra Körfezi’nde olduğu gibi- Amerika’yla 
sıkı bağların yerel politik çekişmelerin tahrik ettiği, 
huzursuz ve kararsız müttefikler için cazip olabilir. 
Aynı zamanda, Güneydoğu Asya gibi çok büyük 
bir bölgede, bölgedeki deniz operasyonlarını des-
tekleyerek mevcut ABD kuvvetlerinin etkililiğini 
arttıracaktır. Böylesi bir ağ çatışma zamanlarında 
ABD’nin operasyon esnekliğini büyük oranda 
arttırabilir.

Rotasyona tabi Deniz Kuvvetleri
Günümüzün Deniz Kuvvetleri ve Bahriye 

Birlikleri öncelikle mevcut rotasyon politikasının 
talepleri tarafından yönlendirilmektedir; 11 uçak 
gemilik Deniz Kuvvetleri, herhangi bir seferde 
ortalama olarak yaklaşık üç uçak gemisini konuş-
landırılmış olarak tutmaya ilişkin ihtiyaç algısının 
bir yansımasıdır. Ancak Japonya’da yerleşik uçak 
gemisi, denizde değil limandayken bile “konuşlan-
dırılmış” varsayıldığından ötürü denizdeki gemi-
lerin toplam gemilere oranı beşte veya altıda bire 
yakındır. Gerçekten, Dört Yıllık Savunma Gözden 
Geçirmesinin analizine göre Deniz Kuvvetlerine 
“hazır bulunma” görevleri için duyulan ihtiyaç 
Deniz Kuvvetlerine iki cephede savaş için duyulan 
ihtiyacın yaklaşık yüzde 20 üstündedir.

Mevcut rotasyon planları Kuzeydoğu Asya’da 
ve bir savaş grubunun sürekli ve Basra Körfezi 
ve Akdeniz’de neredeyse sürekli hazır bulun-
masını gerektirmektedir. Bununla birlikte Deniz 
Kuvvetlerinin uçak gemilerinin hazır bulunması ve 
rotasyon örüntülerinde anlamlı değişiklikler gerek-
mektedir. Avrupa ve Körfezdeki karada yerleşik 
kuvvetlerin belirlenmiş konuşlandırılma yetene-
ğiyle ve Doğu Asya harekat bölgesinin boyutu ve 
niteliğiyle, Pasifik’teki ABD Deniz Kuvvetlerinin 
varlığını arttırırken Akdeniz ve Körfezdeki uçak 
gemilerinin hazır bulunma sıklığının azaltılması 
akıllıca olacaktır. Ayrıca, stratejik ve operasyonel 
nedenlerle Pasifik’in güneyindeki uçak gemisi 
savaş grubu için, Avustralya veya Filipinlerde ikin-
ci bir büyük ana liman oluşturmak tercih edilmeli-
dir. Ana hatlarıyla, Deniz Kuvvetleri ve özel olarak 

uçak gemisi operasyonlarına yapılan vurgu giderek 
Pasifik’in batısına doğru ağırlık kaydırmalıdır. 
Deniz birliklerinin konuşlandırmaları bunu örnek 
alacaktır.     

İkinci olarak, Deniz Kuvvetleri hayati hazır 
bulunma misyonlarını, uçak gemisi savaş grup-
larından başka şekilde karşılamanın düşünmeye 
başlamalıdır. Nükleer başlıklı güdümlü füzelerin 
Deniz Kuvvetlerinin daha fazla ilk vuruş silah 
tercihi haline geldikçe, Amerikanın kudretinin 
sembolü olarak nükleer başlıklı güdümlü füze 
platformlarının değeri uçak gemilerinin caydı-
rıcı değerini aşmaya başladı. Maalesef, Soğuk 
Savaş sonrası indirimlerin seyri sırasında Deniz 
Kuvvetleri kendisini uçak gemilerindense yüzey 
muharebe gemileri ve denizaltılardan görece daha 
fazla yoksun bıraktı. Bunun nakliye operasyonları 
için bir anlamı olmakla birlikte –örneğin zırhlı 
kruvazörler ve destroyerler önceki kuşak gemilere 
göre çok daha fazla kapasite ve menzile sahiptir-, 
bu artık Deniz Kuvvetlerinin hem hazır bulunma 
hem de potansiyel savaş zamanı misyonlarını yeri-
ne getirmek için yeni biçimlere geçiş yeteneğini 
sınırlamaktadır       

Dahası Deniz Kuvvetleri yeni sınıf gemileri 
kullanmaya başladıkça insan gücü ihtiyacı –konuş-
landırmaların süresinin uzunluğu ve dolayısıyla 
Deniz Kuvvetlerinin tümünün rotasyon politika-
sının belirlenmesindeki önemli etkenlerden biri- 
azalacaktır. Planlanan DD-21 destroyeri mürettebat 
sayısını 300’den 100’e düşürecektir. Mürettebat 
sayısının azaltılması, geminin toplam performan-
sının iyileştirilmesinin yanı sıra, gemiler konuşlan-
dırılmışken mürettebatın rotasyona tabi tutulması 
fırsatını da arttıracaktır; 100 denizci ve subayı 
kapsayan mürettebat operasyonlarının karmaşık-
lığı, örneğin 6000 kişilik mürettebata sahip uçak 
gemisi ve onun uçak filosununkinden çok daha 
azdır. Özetle, yeni kapasiteler, deniz kuvvetlerinin 
varlığının daha düşük bir maliyetle artmasına ola-
nak vererek misyonların yerine getirilmesinde yeni 
yollar açacaktır.                  ...devam edecek...

 
.

Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi Raporu



38 Ekim 2003   fabrika



fabrika   Ekim 2003 39

 
 
 I 
 ABD-İngiltere koalisyonu, Irak’ın isti-

lasını tamamladı.
 ABD başkanı Bush, 1 Mayıs 2003 itiba-

riyle savaşın sona erdiğini resmen ilan etti.
 Ancak Irak’ı istilanın gerekçesi olarak 

gösterilen “kitle imha silahları” bulunamadı. Time 
dergisinin haberine göre, Bush Katar’daki Merkez 
Komutanlığı’nda Irak’ın sivil yöneticisi Bremen ve 
Orgeneral Tommy Franks ile yaptığı görüşmede, 
önce Bremen’e, sonra Franks’e aynı soruyu soruyor: 
“Kitle imha silahlarının bulunmasından sorumlu 
olan sen miydin?” Her ikisinden de “hayır, bu 
benim işim değil”, cevabını alınca  soruyor: “Peki 
öyleyse kim sorumlu?” Bir sessizliğin ardından, 
Savunma Bakanı Rumsfeld’in yardımcılarından 
Stephan Cambone’un adı ortaya atıldığında Bush 
sorar: “Kim?”

 Esasen ABD yönetimi Irak’ta kitle imha 
silahı olmadığını zaten bilmektedir ve olmayan 
silahları aramak gibi bir işi tanımlamamıştır. 
Tersine, bu konuyla ilgili olarak, Amerikan kamu-
oyunun zeka düzeyinden emin, tatlı tatlı dalgasını 
geçmektedir.

 ABD Savunma Bakanı Rumsfeld espri 
yapıyor: “Saddam’ı da bulamadık, ama oradaydı 
değil mi?”...

 Irak’ta BM adına silah denetçiliği yapan 
heyetin başı Hans Bilix; istila öncesi sert raporlar 
yazmadığı için kendisini eleştiren ve şimdilerde 
kitle imha silahları konusunu unutturmaya çalışan 
Amerikan yönetimini, en ağır şekilde eleştiriyor, 
afişe ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Powell cevap 
veriyor: “Saygı duyuyoruz kendisine..” 

 The New York Times gazetesinin yazarla-
rından Thomas L. Freidman 4 Haziran 2003 tarihli 
yazısında açıklıkla söylüyor: “Irak’ı vurduk, çünkü 
vurabilirdik.” (Radikal, 6 Haziran 2003)

 İngiltere yönetimi, aynı rahatlıkta değil-
dir. Parlamentosunda, kamuoyunda, medyada 
sıkıştırılmaktadır ve bu durum İngiltere devletinin 
sinirlerini bozmuş görünmektedir. BBC, Blair 
Hükümeti’nin Irak’taki kitle imha silahlarına 
ilişkin istihbarat raporlarını bilerek abarttığını/
çarpıttığını, gizli tuttuğu bir kaynağa dayanarak 
ileri sürmüştür. Parlamentoya sunulan istihbarat 
raporunda geçen “Irak 45 dakika içinde  kitle 
imha silahlarını devreye sokar” cümlesi, BBC’ye 
göre Blair’in basın danışmanı Alastair Campbell 
tarafından rapora eklenmiştir. Hükümet BBC’nin 
iddiasını dayandırdığı, ancak kimliğini açıklama-
dığı kaynağın Savunma Bakanlığı’nın kitle imha 
silahlarıyla ilgili danışmanı Dr. David Kelly oldu-
ğunu iddia eder ve parlamento’daki soruşturma 
komisyonu Dr. Kelly’nin ifadesini alır. Komisyon, 
haber kaynağının Dr. Kelly olmadığı sonucuna var-
mıştır. Baskı altında olduğunu ileri sürerek bir kaç 
gün izin alan Dr. Kelly iki gün sonra evinin 8 km 
uzağında ölü bulunur. (19 Temmuz 2003 gazeteler) 
Polisin ölümle ilgili açıklaması “intihar” şeklinde-
dir.  “Faili meçhul siyasi cinayet !”...Görüntü budur. 
İngiltere’yi yönetenlerin iki yüz yıllık sömürgeci  
ve emperyalist devlet geleneğinden tevarüs ettik-
leri siyasi özgüveni tüketmiş oldukları görünüyor. 
Burjuva sınıfının en demokratik olduğu söylenen 
düzeninde de egemenliği sürdürmek cinayetsiz 
olmuyor. Bizim “tecrübemiz” ortaya koymaktadır 
ki, yönetenlerin özgüveni zayıfladıkça, cinayetler 
çoğalma eğilimi gösterir.

 Irak’ta olduğu ileri sürülen ve işgalin 
gerekçesi yapılan “kitle imha silahları” konusunun 
tarafları İngiltere ve ABD’den ibaret değildir. Artık 
“Irak” olan, Irak adına petrolü çıkaran ve dünya 
pazarlarında satmaya hazırlanan; başından itibaren, 
her şeyden önce petrole yoğunlaştığını gizlemeyen 
ABD’nin karşısına, Rusya, Fransa ve Almanya 
kitle imha silahları konusunu çıkarmışlardı: “Bu 
silahları bul, imha et ve tamamını imha ettiğini 
kanıtla, ambargo kalksın!...” 

 Emperyalistlerarası çelişkilerin nedenleri 
arasında ahlaki, insani ve demokratik değerle-
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rin bulunmadığını bilenler açısından; çelişkileri 
gidermenin yolları da tahmin edilemez değildi. 
Saddam’ın generallerini ve belki kendisini de “satı-
nalmayı” başarmış olan ABD yönetimi, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyinden Irak’a yönelik 
ambargonun kaldırılmasını amaçlayan oylamadan 
zaferle çıktı. Pazarlık ve satınalma yaklaşımı bura-
da da işe yaramıştı.

Rusya, Fransa ve Almanya, bir miktar havuç 
ve bir miktar sopa gösterilmek suretiyle, tatmin 
edildiler. 

 Irak’ta kitle imha silahları bulunamadı ve 
bulunamayacak.

 Artık “nükleer silah programıyla dünya 
barışını tehdit eden İran” ve “yıllar, aylar değil, 
haftalar içinde müdahale edilmesi zorunlu görün-
mektedir.” denilen Kuzey Kore gündemdedir. 
ABD İran’daki tehdidin güncelliği üzerinde 
durmakta; Fransa Halkın Mücahitleri örgütüne 
operasyon düzenlemektedir. İngiltere Başbakanı 
Blair, Bush’tan bir kaç gün sonra, İran’daki pro-
testo eylemcilerini desteklediğini açıklamaktadır. 
Aktörler bu yeni sahnede de, aynı karakterleri 
oynamak üzere, yerlerini almaya başladılar. Peki 
“Hacivat” ne yapacak?

 Hacivat, Türkiye oluyor.
 Hürriyet gazetesi Washington Times gaze-

tesindeki “Sam Amca’yla Hacivat öpüşüp barışı-
yor” haberini büyük bir mutlulukla “haber” yaptı. 
(24 Haziran 2003): “Yaşasın, Türkiye’ye Hacivat 
dediler!”..

 Washington Times, kime Hacivat dediğini 
mutlaka biliyordur.

 Irak’ın istilası öncesinde, Irak’a kalabalık 
bir işadamları heyetiyle ziyarete giden ve elele 
fotoğraflar çektirdikten sonra, “Saddam esaslı 
adam” açıklaması yapan Ticaret Bakanı Kürşat 
Tüzmen Amerikan yönetimi için, meğer bir sembol 
haline gelmiş o günlerde. Bu defa Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, İran Başbakanı ile elele fotoğraf-
lanıyor. Amerikan yönetimi kuşkulanıyordur:

 “Acaba Hacivat’ın kafası hala karışık 
mı?”

 ABD’nin yönetim yerlerinde, kafası karı-
şık Hacivat’ların bu karışıklıktan kurtulmaları için, 
önce kafalarına vurmak, sonra kafalarına çuval 
geçirmek bir “dostluk politikası” olarak görülmek-
tedir.

 Uluslararası Hukuk Var mı?

 ABD yönetimi ve İngiliz ortaklarının istila 
gerekçesi olarak ileri sürdükleri “Irak’ın elinde kitle 
imha silahı var.” iddiasının asılsız olduğu; ellerinde 
hiçbir kanıt bulunmadan, sadece Irak’ı istila için 
bu iddiayı ortaya attıkları artık kesinlik kazanmış 
durumdadır. 

 Diğer taraftan ABD dünyanın en büyük 
kitle imha silahı üreticisidir. Başkalarının kitle imha 
silahı sahibi olmasını yasaklama hakkını da, sadece 
silahlı gücünün büyüklüğünden almaktadır. 

 Sorun eğer nükleer programını uluslara-
rası denetime açmayı reddetmek ise; Irak’ın böyle 
bir tutumu yoktu. Buna mukabil, bütün uluslararası 
denetim mekanizmalarını ısrarla reddeden, elinde 
nükleer silahlar başta olmak üzere, kitle imha silahı 
stokları bulunduğundan kimsenin şüphe duymadığı 
İsrail, ABD açısından sorun edilmek şöyle dursun; 
BM’in yaptırımlarına karşı daima korundu, koru-
nuyor.

 Uluslararası hukuk da, sonuç itibariyle 
bütün hukuk sistemleri gibi, özünde güç ilişkilerine 
dayanıyor ve güçlünün hak ve çıkarlarını koruyor; 
bu yöndeki eylemlerini meşrulaştırıyor. 

 ABD istila öncesi BM örgütüne ve 
Güvenlik Konseyi üyelerine, istilaya onay yönünde  
karar vermelerini; böylece gelecekte de, kurum 
olarak varolup olmayacaklarına karar vermiş 
olacaklarını en kaba biçimde ifadeden kaçınmadı. 
BM örgütünden, arzu ettiği yönde karar çıkmazsa, 
BM örgütünü tanımayacağını ilan eden ve diğer 
yandan, Irak’ı istilasını, BM’ın daha önce aldığı 
yaptırım kararıyla gerekçelendiren bir “hukuk” 
anlayışıyla karşı karşıyayız. 

 Elbette burada Irak halkından daha da 
zavallı durumda olan; zihinleri emperyalist propa-
ganda ile kirletilmiş ve işgale uğramış olduğu için; 
petrolcü olmadığı ve Amerikan dolarına duyduğu 
aşkla savaş lobisine katılmış aşağılık sürüngenler-
den olmadığı halde, ABD işgalinin Irak’a demokra-
si veya diktatörlükten kurtuluş, dolayısıyla özgürlük 
vb. götüreceğine inanmış olanlardır. Çünkü Irak 
halkı bu istiladan eninde sonunda kurtulacaktır.

 Uluslararası hukukun bir başka yönünden 
daha sözetmek gerekir. 

 ABD savaş suçlarının yargılanması konu-
sundaki uluslararası anlaşmayı imzalamayı önce 
reddetti ve sonra ABD askerleri için yürürlük 
tarihini geleceğe bırakan bir rezervi dayattı. Haksız 
olmadığı açıktır.  BM gözlemcileri, sivillere verdiği 
zarar nedeniyle uluslararası anlaşmalarla yasaklan-
mış misket bombası tipinde bombaların Amerikan 

Savaşın İkinci Mağlubu Türkiye



fabrika   Ekim 2003 41

ordusu tarafından Irak’ta defalarca kullanılmış 
olduğunu tesbit etti. Zaten Amerikan askeri yetkili-
leri de bu tip silah kullanıldığını reddetmedi: “İnsan 
Hakları İzleme Komitesi (HRW), ABD birlikleri-
nin misket bombası kullandığını bildirirken, ABD 
Merkez Komutanlığı’nın dünkü açıklamasında, 
B-52 uçaklarının, her biri 454 kilo ağırlığında olan 
6 adet misket bombasını bir Irak tank konvoyu 
üzerine bıraktığı bildirildi. Açıklamada, CBU-105 
adlı bu bombaların ilk kez “ilerleyen bir Irak tank 
konvoyunu durdurmak” için kullanıldığı vurgulan-
dı.”(Milliyet 3 Nisan 2003)

 Bir başka haber de şöyle: “UNICEF, sava-
şın 19’uncu gününde koalisyon güçlerinin Irak’ta 
misket bombası kullanmaması gerektiğini bildirdi. 
UNICEF Genel Direktörü Carol Belamy yaptı-
ğı yazılı açıklamada, savaşın bütün taraflarına, 
başta çocuklar olmak üzere sivil halkın yaşamının 
korunmasını gerektiren hukuksal ve ahlaki sorum-
lulukları anımsattı. Belamy, yoğun nüfuslu kentsel 
alanlarda misket bombası kullanılmasıyla ilgili 
haberleri derin bir endişeyle karşıladığını belirte-
rek, şöyle dedi: Bu tür silahların Iraklı çocukların 
yaşamına mal olduğu şimdiden bilinmektedir ve 
bunların kullanımına son verilmesi gerekmektedir. 
Bir çocuğun yaşamı, savaşın hiçbir zaman sineye 
çekilemeyecek maliyetidir.”(8 Nisan 2003)

 Pazar yerlerine, sivillerin üzerine düşen 
“akıllı füzeler”in, savaşın psikolojik boyutunu oluş-
turduğu ve her zaman söylendiği gibi “yanlışlık” 
olmadığı da uzmanlarca vurgulanan bir gerçek.

 Beyaz bayrak çekerek teslim olmak 
isteyen asker kişilerin öldürülmesi de bir savaş 
suçu. Irak’ta bir sopanın ucuna bağladıkları beyaz 
bayrakla teslim olmaya çalışırken öldürülmüş iki 
Irak’lı askerin fotoğrafları bütün dünya medyasında 
yeraldı. Ancak bu cinayeti hoşgörmeye hazır genel 
yayın yönetmenleri Türkiye’den başka bir yerde 
çıktı mı bilmiyoruz. Ertuğrul Özkök, Hürriyet 
Genel Yayın Yönetmeni, bu iki Iraklı askerin “geç 
kalmış” olduklarını anlatan bir köşe yazısı kaleme 
aldı; “Zamanında, Saddam’a karşı çıkmalıymışlar.” 
Kısacası “Teslim olsalar bile, öldürülmeyi haket-
mişlerdi.”

 Irak’ın istilası hem çok kısa sürdü hem 
de işgalciler açısından çok az zayiatla sonuçlandı. 
Ancak en çok basın mensubunun öldürüldüğü bir 
savaş olarak da tarihe geçti. 8 Nisan günü, ABD 
güçleri El Cezire bürosuna ve Abudabi TV’sinin 
ofisine füze saldırısı düzenledi. Aynı gün gazete-
cilerin kaldığı Filistin otelinde, hedef gözetilerek 
yapılan tank atışı sonucu El Cezire ve Reuters’in 

birer kameramanı ve bir İspanyol gazeteci hayatını 
kaybetti. El-Cezire Televizyonu muhabirleri hem 
istilacıların, hem Saddam güçlerinin ortak hedefi 
durumundaydı. Yandaş olmayan basın karşısında, 
ABD-İngiliz istilacıların Saddam’dan farklı bir 
hukuk veya özgürlük anlayışına sahip olmadığı 
açıklıkla görüldü. Fark şuradaydı; ölen gazetecile-
rin tümünü ABD güçleri vurdu.

 İstilacılar, savaşın ilk gününden itibaren 
teslim olan ve esir toplama merkezlerinde topla-
nan Iraklı askerlerin görüntülerini dünya med-
yasına sundular. Esirlerin teşhirine dair Cenevre 
Konvansiyonunun koyduğu yasak, ABD Savunma 
Bakanı Rumsfeld’in aklına, Amerikan esirlerinin 
görüntülerinin El Cezire televizyonunda yayın-
lanması üzerine geldi. Afganistan’daki esirleri, esir 
değil “terör suçlusu” ilan ederek Guantanamo üssü-
ne götüren ABD’den bu tarz bir keyfiliğin gelmesi 
elbette şaşırtıcı değildir.

 Uluslararası hukukun, güçlünün eylem-
lerinin meşrulaştırmaya yaradığı ve başka bir 
anlamının olmadığına dair iki örnek daha vere-
lim. Birincisi Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo 
Papandreu’nun açıklamasıdır: “Eğer Kuzey Irak’a 
girerse, Türkiye’nin Irak’ın saldırısına uğraması 
halinde ittifak anlaşmasının 4. ve 5. maddesine 
dayanarak verdiğimiz yardımın NATO tarafından 
geri çekileceğinden eminim.” dedi. Papandreu, 
Türkiye’nin müdahalesi halinde Türk-Amerikan 
ilişkilerinde büyük bir çatlak olacağını, ayrıca 
AB sürecinin de tehlikeye gireceğini söyledi.” 
(Nur Batur’un haberi, Hürriyet 2 Nisan 2003). 
Irak’a ABD girmiş. Üzerine AB üyesi İngiltere 
ve Polonya girmiş; İtalya ve İspanya girmiş; 
Danimarka Irak’a savaş ilan etmiş. Yorgo soytarısı 
açısından ne NATO, ne AB ilişkileri bakımından 
bu işgal eylemlerinde bir sorun yok. Sorun Türkiye 
K. Irak’a girerse ortaya çıkıyor. 

 AB Komisyon temsilcisi Verheugen de, 
Türkiye’nin Kuzey Irak’a müdahalesinin Türkiye-
AB ilişkilerini zora sokacağına dair açıklamalar 
yapmıştı. AB üyesi İngiltere’nin Irak’ı hergün bom-
baladığı ve işgal etmekte olduğunu; İngiltere’nin 
tutumu hakkında ne düşündüğünü soran gazeteci-
ye Verheugen’in verdiği cevap daha şöyledir: “Çok 
ilginç bir soru sordunuz. Bu soruyu cevaplamama 
hakkımı kullanıyorum. Komisyon Türkiye’nin en 
iyi dostudur.” (Zeynel Lüle’nin haberi, Hürriyet 27 
Mart 2003)

 Uluslararası hukuk denilen şey budur. 
 Savaşın Bir Evresi Bitti. Yeni Evre 

Başladı.
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 Türkiye’nin Kuzey’den cephe açılması için 
topraklarını, liman ve üslerini kullandırmamasına 
rağmen, işgal güçleri, büyük bir hızla ve olağanüs-
tü az insan kaybıyla Bağdat’ı düşürdüler. Güneyde 
yaşanan çetin çatışmalardan sonra, efsanevi 
Cumhuriyet Muhafızları birliklerinin Bağdat’ta 
“Stalingrad” savunması gibi bir savunma yapa-
cağı beklentisi pek yaygındı. Şehir hiç direnişsiz 
sükut edince, Ertuğrul Özkök “Şeref için bir tek 
kurşun atsaydınız” başlıklı bir makale kaleme aldı. 
Ne de olsa İzmirli. Dil çürük dişe gidiyor. Malum, 
İzmir’in işgalinde de “Hasan Tahsin ve ilk kurşun” 
efsanesi vardır. Demek onu hatırladı.

 Doğal olarak İzmir’in işgalinde bir direniş 
yaşanmadığını hatırlamış oluyoruz. İstanbul’un 
işgalinde de öyle. Pek çok Anadolu şehrinde, 
işgalcilerin, “eşraf” yani “şerefli kişiler/zenginler” 
tarafından tuz ve ekmekle karşılandığını biliyoruz. 
Bildiğimiz bir başka şey, Maraş’ın kahraman Sütçü 
İmamı, Antep’in Karayılanı işgalin ilk gününde 
silaha sarılmadılar. İşgalden epey sonra, işgal 
yüzünden değil; işgalciler kadınların namusuna el 
atınca vs...

 Öncelikle kolay yenildiler diye, fırsat bilip 
Arap halklarını aşağılamaya girişen milliyetçi kılıç 
artıklarına ve Özkök türünden züppelere “akıllı 
olun, Kurtuluş Savaşıyla ilgili bilgilerinizi hele 
bir tazeleyin” demek gerekiyor. Bu uyarıyı Yalçın 
Küçük “Yeni Harman” Dergisinden hemen, anın-
da yaptı zaten. Bir de kendisini uyarabilse...

 İkinci önemli nokta ise, iktidara emper-
yalistlerin desteğiyle gelen, kendi halkı üzerinde 
baskıcı bir düzen kuran, emperyalistlerin çıkarları 
için konu-komşusuna savaş açan diktatör takımının 
işgalciye karşı direnmek üzere halkını seferber ede-
meyeceği gerçeğinin, bu savaş dolayısıyla bir kere 
daha görülmesidir. Stalingrad savunması da içinde, 
Büyük Anayurt Savunması, Sovyet halklarının ve 
dünya emekçilerinin bu büyük ve ortak destanı, 
Irak’ta olmayan temel unsurun; halkın savaşını 
örgütleyenlerle, halk arasındaki derinlemesine 
bütünlüğün, aynılığın sonucudur. Stalin’le Hitler’i 
ve ikisiyle Saddam’ı “diktatör” etiketiyle eşitleyen-
ler, Sovyet Orduları önünde çözülen Nazi ordusu-
nun Kursk-Orel’den sonra Berlin’e kadar neredeyse 
hiç direniş hattı oluşturamadığını, öndere güvenini 
kaybedince tutunacak dalının kalmadığını hatırla-
malıdır. 

 Bir başka büyük şehir savaşı da, FKÖ’nün 
1982 Beyrut direnişidir. Orada da kendisinden kat 
kat üstün bir askeri güç karşısında, sokak sokak, 
kapı kapı savaşanlar, Filistinli Araplar’dı. Aynen 

bugün 2. İndifadayı sürdüren, kendi bedenlerini 
silaha dönüştüren Filistinli Arap gençleri gibi.

 Bağdat’ın sükutu, “başlangıcın sonu”ndan 
ibarettir. Iraklılar, başlangıçta muhtemelen çok az 
sayıda Iraklı, emperyalist işgalciye, yerli ve yabancı 
işbirlikçilere karşı, ülkesini savunmak üzere örgüt-
lenmeye ve harekete geçmeye başladı. Hergün 
poşet içinde Amerika’ya ve İngiltere’ye dönen işgal 
güçlerine mensup genç askerlerin sayısı savaşta 
ölenlerin sayısını çoktan geçti. İşgalciyle işbirliği 
yaptığı için öldürülen Iraklıların sayısını tutan yok. 
Ancak Polonyalılara, Ürdün büyükelçiliğine ve 
BM karargahına yapılan saldırılar siyasi çerçeve-
yi ortaya koyuyor. Uzlaşmacı bir çizgi izleyen Şii 
önderliğine yapılan büyük suikasti de derinlemesi-
ne analiz etmek gerekir. 

 Tam da bu noktada, Türkiye’yi yönetenle-
rin Irak’a asker gönderme iştiyakı ve histerisi ortaya 
çıkmaktadır. Bu noktayı ileride ele alacağız.

 Hangi siyasi güçler gerçekleştiriyor olursa 
olsun, sabotajlar, saldırılar, yığın eylemleri yakın 
gelecekte çok daha güçlü karşı koyuşların yaşana-
cağının habercisidir. Zaten işgalciler, sadece silahlı 
direnişle değil; aynı zamanda siyasal bir direnişle 
de karşı karşıyalar. “Demokrasi getirmek için bura-
dayım, sizi özgürleştiriyorum” propagandasıyla 
gelenler, şimdi karşılarında kendi kaderlerini “kur-
tarıcılar”dan da özgürleşerek belirlemek isteyen 
bir halk buluyorlar. 35 yıldır ilk defa, Hüseyin ve 
yakınlarının katledilişinin yıldönümünü Kerbela’da 
anmak üzere Kerbela’ya toplanan milyonlar, isti-
lacıların hayallerini sarstı. Şehirlerinde düzeni 
sağlayan, yağmacıları denetim altına alan, çalınan 
eşyaları geri toplayabilen, halkın ihtiyaçlarını kar-
şılamak üzere organizasyonlar yapabilen dini ve 
etnik topluluklar işgalcilerin huzurunu kaçırmaya 
başladı. Kendileri sanki oralıymış gibi, yığınsal 
protestoların arkasında “yabancı parmağı” ara-
maktalar. Buradaki “yabancı” İran oluyor.

 Irak’ta saldırı, suikast, tuzak ve sabo-
tajlarda öldürülen Amerikan ve İngiliz askerle-
rinin arkasından, elbette Bush, Rumsfeld, Rice, 
Cheney gibi petrol tekellerinin yönetim yerlerinden 
Amerikan yönetimine gelenler gözyaşı dökecek 
değillerdir. Amerikan esirlerinin kimliklerini 
gördük. Çoğunluğu Amerika’nın en yoksul taba-
kalarından; başka bir çıkış yolu olmadığı için, bir 
burs sağlamak, bir meslek edinmek üzere orduya 
katılan emekçi veya göçmen ailelerin çocukları. 
Ancak yoksul çocukları da olsa, ölenler çoğalmaya, 
ceset torbası içinde evine dönenlerin sayısı artmaya 
başlayınca, bütün halklar gibi, Amerikan halkı da, 
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önce milliyetçi tepkiler veriyor, sonra yönetimin 
işlerini sorgulamaya, üzerinde düşünmeye başlıyor 
ve sokaklarda, alanlarda homurdanmaya başlıyor. 
Yönetici zenginler, petrolcü takımı yahut silah 
sanayii lobisinin siyasi temsilcileri, yahut Wall 
Street bankerlerinin adamları, koltuğu korumak 
için, barıştan sözetmeye başlıyor. Geldiklerinden 
daha hızlı, eşyalarını toplamaya girişiyorlar.

 Burası Ortadoğu, burada her şey yavaş 
başlar. Afganistan’da ve Irak’ta başlayan ve süre-
cek olan direniş; işgal Ortadoğu’nun başka nerele-
rine yayılacaksa, oralarda da kendini gösterecektir. 
Suudi Arabistan’da, Kazablanka’da gösterdiği gibi 
ve dünyanın pek çok başka ülkesinde göstereceği 
gibi.

 Ve sadece ABD ve İngiltere’ye karşı değil; 
örneklerde de görüldüğü gibi, kaderlerini ve asker-
lerini ABD emperyalizminin ellerine teslim etmiş, 
işbirlikçilere de yönelerek gelişecektir.

 Savaş bitti mi?
 Belki henüz başlamadı bile...
 Amerikan emperyalizmine karşı savaşı 

geliştirecek olan siyasi çizginin “islami” olduğunu 
düşünmek için aktüel sebepler var. Uzun süreceği 
kesin olan bir savaşın herkes için mevziler açabile-
ceği; bütün siyasal güçler için bir gelişme ve büyü-
me imkanı yaratabileceği açıktır.

 Yağma Özgürlüktür..
 ABD Savunma Bakanı Rumsfeld, 

böyle söylemişti: “Yağma özgürlüktür”. İngiltere 
Başbakanı Blair de aynı fikirdedir: “Yağma 
Saddam’dan iyidir.” (Hürriyet,12 Nisan 2003)

 Yağmacıları ikiye ayırmak gerekir. 
Birinciler çoğu Irak’lı küçük hırsızlardı. Ve bu 
küçük hırsızların yağmacılığı, emperyalist/siyonist 
yağmacılığın büyük medya aracılığıyla perdelen-
mesi için kullanıldı.

 Gerçekten de, özellikle Bağdat’ın düşme-
siyle birlikte resmi daireler, zengin semtleri, hasta-
neler, bankalar ve akla gelebilecek her yer yağma-
landı. Iraklı küçük yağmacılar, önüne ne gelirse 
yağmalayan, evine götürüp kullanmayı veya bir 
gün satabilmeyi umarak çalanlardan oluşuyordu. 
Bu kesim, belki zaten işi hırsızlık olduğu için; belki 
otorite yokluğunun verdiği cesaretle; belki dünün 
yönetici ve zenginlerinin evlerini talan etmenin tadı 
için değerli olduğunu düşündükleri ve götürebile-
cekleri her şeyi çaldılar. Bunların ezici çoğunluğu 
Iraklı’dır, halktan kişilerdir. Elbette işgal güçlerine 

mensup askerler de bu tarz hırsızlıklardan geri 
durmadılar.

 Emperyalist yağmacılık ise, gelir gel-
mez petrol kuyularını, boru hatlarını ve Petrol 
Bakanlığı’nı kontrol altına alarak işe başladı. 
Emperyalist/siyonist yağmacılığın bir de kendisi 
öne çıkmayan; ancak gerçekleştirdiği yıkım gözler 
önünde olan kolu var. Bu kol, ne çalacağını bilen; 
planlamış ve hedefine tereddütsüz el atan uzman-
lardan oluşuyor. Bunlar insanlığın en eski ve en 
büyük uygarlıklarından biri olan Mezopotamya 
uygarlığından, bütün insanlığa kalmış ortak mira-
sı yağmalamak için oradaydılar. Bağdat Milli 
Arkeoloji Müzesini yağmaladılar. Aynen birinci 
Körfez savaşı esnasında yaptıkları gibi. Bu tür 
yağmacılardan bazıları, ABD’ye sokmak isterken 
bir kaç tablo ile, bir kaç küçük objeyle yakalandılar. 
Bunlar asıl organizasyonun dışındaki küçük hır-
sızlar olmalıdır. Bazıları “bitişik gazeteciler” ara-
sından çıktı. Ancak binlerce objeden henüz haber 
yok. Bu kadar büyük miktarda eserin “sır” olması, 
operasyonun daha önce planlandığını düşündürü-
yor. Yağma yetmemiş olacak ki, Bağdat’taki Irak 
Ulusal Kütüphanesi de ateşe verildi.

 Bu ikinci tarz yağmacılığın asıl amacı, 
Arapların köklerinin silinmesi, yokedilmesi olma-
lıdır. Bu insanlığın köklerinin silinip yokedilmesi 
anlamına gelir, aynı zamanda. Savaşın en şiddetli 
anlarında soğukkanlılıkla; çünkü kırılan, dökülen, 
parçaları etrafa saçılan pek az eser var; muhtemelen 
ambalajlamayı da unutmadan bu eserleri götüren-
lerin arkasından İsrail ve siyonizmin çıkması bizi 
asla şaşırtmaz.

 ABD ve İngiltere’nin, savaş döneminde 
kültürel mirasın korunmasına dair maddeler içeren 
Uluslararası Lahey Anlaşmasına katılmadığını da 
ekleyelim.

 Üyesi olduğu ABD Ulusal Bilim 
Akademisi Başkanı Prof. Bruce Alberts’e ve 
Türkiye Bilim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Engin 
Bermek’e, yağma günlerinde bir mektup gönderen 
bilim adamı Prof Dr. Celal Şengör, mektubunda 
“İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki Nürenberg 
mahkemelerinde Nazi Savaş suçlularının suçlan-
dıkları cürümlerden biri de kültür varlıklarının 
çalınması ve tahribiyle ilgiliydi” dedikten sonra, 
Başkan Bush, İngiltere Başbakanı Blair, ABD 
Savunma Bakanı Rumsfeld, İngiltere Savunma 
Bakanı Hoon, müttefik kuvvetlerinin komutanı 
Tomy Franks ve Bağdat’taki Amerikan kuvvetle-
rinin komutanının savaş suçlusu olarak yargılan-
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maları gerektiğini belirtmiş ve bu yönde harekete 
geçilmesini talep etmişti. 

 Bu tür doğru, zamanında ve haklı girişim-
lerin hayalperestlik olmadığı günler gelecektir.

 İstilacıların İdeolojisi
 ABD ve İngiltere’ye sorarsanız, Irak 

halkına demokrasi ve özgürlük götürmek üzere 
oradalar. Saddam BM kararlarına uymadığı için 
oradalar. 

 Petrol için orada olduklarını; emperya-
list çıkarları güvence altına almak için; ABD’nin 
dünyadaki hegemonik konumunu sürdürmek ve 
güçlendirmek için orada olduklarını söyleyenler, 
bozguncu, üçüncü dünyacı, hatta Saddamcı sayılı-
yorlar. Bunlara ek olarak İsrail’in güvenliğini sağ-
lamak için; İsrail’in kendi gücünü aşan pis işlerini 
yapmak için orada olduğunu söyleyenler de var ve 
onlara yapıştırılacak etiket de hazır: “Anti-semi-
tizm.”

 Ancak Bush ve ekibinin öne çıkarılması ve 
iyice anlaşılması gereken bir yanı daha var. Bunlar 
bir Ortaçağ gücüdür. Haçlı ordusudur. Ancak Bush 
gericiliğinin 11 Eylül’den sonra ilan ettiği “Haçlı 
Seferi”, sadece Afganistan ve Irak’a olduğu tür-
den askeri bir saldırı değil ve sadece müslümanlar 
dünyasına yönelik değil. Bu gerici, fundamantalist 
saldırı Amerikan halkı da dahil bütün insanlığı 
hedefliyor ve insanlığın ortak geleceğinin ufkunu 
karartıyor.

 Ortaçağ güçleri, Soğuk Savaş boyunca 
zaman zaman dişlerini gösterdi. Anti-komünist his-
teriden Amerikan toplumu da ciddi zararlar gördü. 
Ancak 1980’lerle birlikte yeni bir atağa kalktılar ve 
nihayet dünya sosyalist sisteminin dramatik sonu 
ile birlikte zincirlerinden boşandılar.

 Polonyalı Papa, Reagan döneminde CİA 
ile aktif bir işbirliği halinde, Katolik Kilisesini 
anti-komünizmin koçbaşı yaptı. Irak’ın istilasının 
tamamlanmasını “Hristiyan aleminin islam dün-
yasına karşı büyük bir zaferi” olarak değerlendir-
miş olmalılar ki; aynı günlerde (27 Nisan 2003), 
Polonyalı Papa İkinci Jean Paul,  17. yüzyılda yaşa-
yan Avianolu Marco adında bir papazı “aziz” ilan 
etti. Ne alakası var? Alaka şurada: Papaz Marco, 
Merzifonlu Karamustafa Paşa’nın 1683’te gerçek-
leştirdiği Viyana kuşatmasına karşı, “Haçın altında 
toplanın ! Meryem adına savaşın ! Türkleri yenin 
! Ey zavallı Viyana, toparlan !” ajitasyonuyla sona 
eren vaazlar verirmiş ve kuşatmanın Osmanlılar 
açısından bir bozguna dönüşmesinden sonra, 

vaazlarının bu Hristiyan zaferinde payı olduğuna 
inanılmış. 

 Doğu’ya karşı, Hristiyan Batı, eski sem-
bollerini yükselterek saldırıyor ve zaferler kazanı-
yor!.. Manzara oradan öyle görünüyor olmalı.

 Ama Vatikan kendi kendine gelin güvey 
oluyor değil. 

 Bundan beş-altı sene önce, Clinton’un baş-
kanlığı döneminde, “Dinlerarası diyalog” konuşu-
luyordu ve üç “semavi” dinin, İbrahim Peygamber 
ortak paydasında birleşmesi düşüncesi yazılıp çizi-
liyordu. Emperyalist stratejilerin bir boyutu olarak, 
din konusunu her defasında projelendiren ABD, o 
zamanlar piyasaya “dinlerarası diyalog” projesini 
sunmuştu. Proje Amerikan malı olunca, onun üze-
rine Türkiye’de kimlerin atlayacağı meçhul değil-
dir. Fethullah Gülen ekibi, hiç tereddüt etmedi ve 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın da katkısıyla, ama 
Amerikan tavassutuyla Gülen efendi Vatikan’da 
papa ile görüştü. Clinton, o günlerde İslam ale-
minin de Hristiyanlarda olduğu gibi, bir papası, 
bir patriği olsa, diyalog daha kolay olurdu, açık-
laması yapınca; Fethullah Gülen’in heveslendiği ve 
Amerikan halifesi olarak kendisine sırmalı halife 
kaftanları diktirdiği sonradan belli oldu. Hakkında 
dava açılmasına da sebep olan ünlü video kasetle-
rinde, beyefendi sırmalı kaftan içinde devlete sızma 
yöntemleri vaaz etmekteydi.

 11 Eylül’de o iş bitti. Zaten kendileri de 
anavatanlarına yerleşmiş görünüyorlar. 

 11 Eylül’den sonra üç semavi dinin diya-
loğu ve birleşmesi yerine, Musevi-İsevi bütünleş-
mesi gerçekleşti. Eski Ahit (Tevrat) ile Yeni Ahit 
(İncil) zaten aynı inancın kitaplarıydı. Yahudiler 
ve Hristiyanlar ortak bir uygarlığı paylaşıyorlardı. 
Amerikan basınında 11 Eylül’den bu yana İsrail’in 
ve Şaron’un eleştirilmesi imkansız hale geldi. 
Irak’ın istilası sırasında, savaşla bir temas noktası 
olmamasına rağmen İsrail’e 10 milyar dolar yar-
dım yapıldı. İsrail’in Filistinliler’e yaptıkları zaten 
sorun edilmiyordu; ancak artık İsrail’in Amerikan 
vatandaşlarına yaptıkları da sorun edilmiyor. Mart 
2003 ortalarında, ABD vatandaşı Barış eylemci-
si, 23 yaşındaki Rachel Corrie, İsrail ordusunun 
Gazze şeridinde Filistinlilerin evlerini yıkmasına 
engel olmaya çalışırken, bir buldozer tarafından 
ezildi. Buldozer Rachel’in üzerinden iki defa geçti. 
Haber ajansları, Rachel’in ölmeden bir kaç dakika 
önce ve ezilirken ve öldüğü esnadaki fotoğraflarını 
geçtiler. Amerikan devletinin kılı kıpırdamadı. 
Çünkü Rachel “yanlış” taraftaydı. İsrail denilen 
yalan makinası; dünya  medyasının gözleri önünde 
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ve canlı yayın halinde gerçekleşen cinayetle ilgili 
şu açıklamayı yaptı: Rachel, toprak kaymasında 
ölmüştü.

 Önceki yıl, İstanbul’un Taksim meydanın-
da, İsrail’in Filistinlilere uyguladığı vahşeti protesto 
eden solcuların, Mossad tarafından fotoğraflandı-
ğını hatırlayalım. Türkiye Cumhuriyeti devleti 
de, Mossad ajanlarına “N’apıyorsun çıfıt, burası 
Türkiye, İsrail değil; Benim vatandaşlarımın fotoğ-
raflarını hangi amaçla çekiyorsun?” diyememişti. 
Çünkü aynen Rachel gibi, sosyalistler de bizim 
“ulus devlet” için “yanlış tarafta” bulunmaktadır. 
Siyonistler isterlerse, Türkiye devleti üzerinden sos-
yalistleri cezalandırır, ister dolaysız olarak kendisi 
cezalandırır. “Burası Türkiye İsrail değil” sloganı-
nın doğruluğundan emin olmamalıyız. 

 Bush’un yakınlık duyduğu Evanjelistler, 
280 milyon nüfuslu ABD’de 60 milyona yakın 
inananı bulunan bir Hristiyan topluluğu. “ABD’nin 
ruhani yenilenmeye ihtiyacı olduğunu düşü-
nüyorlar. Onlara göre İncil; Tanrı’nın Kitab-ı 
Mukaddes’i, Museviler seçilmiş insanlar, İsrail; 
vaat edilmiş topraklar.” Evanjelistlerin politik lideri 
Gary Bauer’e göre Amerika’nın İsrail’in yanında 
yeralması İncil’in emridir. Evanjelistler Tanrı’nın 
bu toprakları Musevilere vaat ettiğine inanıyorlar. 
Evanjelistlerin ünlü vaizi Jerry Falwell ise yaptığı 
televizyon programında islam peygamberine, daha 
sonra özür dilemek zorunda kalacağı hakaretler 
ettikten sonra “safların netleşmesinden, Hıristiyan 
ve Yahudilerin Müslümanlara karşı  ittifak kurma-
sından” söz etti ve Beyaz Saray’da oturan Bush’un 
da kendileri gibi düşündüğünü söyledi. ABD’deki 
en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu olan 
Amerikan Müslüman Konseyi, Bush’u bu sözleri 
yalanlamaya davet ettiğinde, Bush cami ziyaret-
leri yaptı, ancak hiçbir zaman Falwell’in sözlerini 
yalanlamadı.

 Bush’un alkol sorununu çözmek için teda-
vi gördüğü ve bu esnada dine sığındığı çok yazılıp 
çizildi. Evinde sigara ve alkol bulundurmayan ve 
kullandırmayan Bush, BM örgütünün Nüfus plan-
lamasıyla ilgili projelerine ABD’nin yaptığı bütün 
mali katkıları, “gizli kürtajı”  teşvik eder gerekçe-
siyle dondurdu. “Bush, Beyaz Saray’daki kabine 
toplantılarına dua eşliğiyle başlıyor, özel bir grubu 
oluşturan üyeler, Eski ve Yeni Ahit’ten seçtikleri 
pasajları tartışıp yorumluyorlar. İçki ve sigara kul-
lanımı yasak. Başkan seçilmesiyle birlikte ABD 
devlet okullarında evrim teorisinin okutulmasını 
eleştirmiş ve dini eğitimin bu okullarda daha geniş 
kapsamlı olması gerektiğini savunmuştu.” Lütfen, 
laikliği “getir oğlum oradan bir kadeh rakı” muhab-

betine indirmiş bulunan paşalar gibi işçi ve sigara 
kullanımı yasağına takılmayalım. Dikkat çekici 
olan diğerleridir. 

 Bush, “özgürlüğün Tanrının insanlara 
verdiği bir hediye olduğu”nu sık sık tekrarlıyor. Ve 
Saddam Hüseyin’e açtığı savaşın “bir ilahi özgür-
lük eylemi” olduğunu söylüyor. Saddam’ı yok etme 
görevinin kendisine “Tanrı tarafından verildiğine” 
samimiyetle inanıyor.

 Bir ortaçağ zihniyetiyle, bir fundaman-
talistle, bir haçlı savaşı önderiyle, ilerde “azizlik” 
bekleyen, şer güçlerine, müslümanlara karşı sava-
şın kutsallığına inanmış bir papazla karşı karşıya-
yız. 

 Emperyalist saldırganlığın gerisindeki 
ideoloji, dinsel fundamantalizmden, ortaçağ düşün-
cesinden başka bir şey değil.

 
 Büyük “Savaşa Hayır !” Dalgası Üzerine
 İstila öncesinde ve esnasında bütün dün-

yada, Vietnam savaşından bu yana görülmemiş 
büyüklükte protesto eylemleri, gösteriler gerçek-
leşti. New York’ta, Londra’da, Roma’da, Paris’te, 
Amsterdam’da, Atina’da, İstanbul ve Ankara’da 
ve İzmir’de ve Diyarbakır’da ve Bağdat’ta ve 
Avustralya’da, Tokyo’da, Seul’de onbinlerin, yüz 
binlerin, bazan milyonların katıldığı protesto 
eylemleri gerçekleşti. Amerika’nın Bush ve çete-
sinden ibaret olmadığını; bu büyük ülkenin aydın-
lık yüzünün de olduğunu ortaya koyan sanatçılar, 
gazeteciler, yazarlar, siyasetçiler azımsanmayacak 
büyüklükte eylemlere önderlik ettiler, kürsülerden 
konuştular, işlerini kaybetmeyi göze aldılar ve kay-
bedenler oldu.

 Bu büyük savaş karşıtı dalgaya rağmen, 
Bush, Blair ve yeni muhafazakarlar çetesi, planla-
rından geri adım atmadı, hatta bir tereddüt hali bile 
yaşamadı.

 Bu aldırmazlığın gerisinde emperyalist 
savaş makinasının gücüne duyulan özgüven yatı-
yor olmalıdır. Savaşı yaparız, kazanırız ve sokaklar 
yavaş yavaş boşalır, atılan sloganlar zamanla unu-
tulur. Böyle düşünmüş olabilirler.

 Çünkü aldırmazlığın gerisindeki asıl 
unsura geliyoruz, karşılarındakilerin gücünü 
küçümsüyorlar.

 Haklı oldukları yanlar var. Bu büyük kala-
balıklar sadece savaş karşıtlığı ortak paydasında 
buluştu. Hep birlikte bir olumsuzluğa hayır dediler; 
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ama hep birlikte evet dedikleri ve yapma iradesine 
sahip oldukları herhangi bir olumluluk, bir gelecek 
tasarımı, bir ortak perspektif yok. Belki bu büyük 
yığın eyleminden, savaşsız, sömürüsüz, sınıfsız, 
sınırsız bir dünya kurma hayalinin taşıyıcısı dina-
mikler de besleneceklerdir. Ancak çok renkli, 
barışçı, yığınsal ve enternasyonal bir dalga olarak, 
henüz bir programı ima etmekten ve kurumlaş-
malarını yaratarak bir sürekliğe evrilmekten çok 
uzaktır.

 Bizce bir başka çok önemli zaaf da şura-
dadır. Irak gündeme gelmeden kısa süre önce, İsrail 
Filistin’de eşi görülmedik bir vahşetle son Filistin 
topraklarını da işgal etmişti. Ve bu işgal Irak’ın 
istilası öncesinde, esnasında ve bir kaç gün önce-
sine kadar da sürdü. Siyonist saldırganlığı protesto 
edenler de oldu. Ancak siyonist vahşetin protestosu, 
savaş karşıtı dalganın hiçbir zaman ortak paydası 
olmadı, güçlü bir rengi de olmadı.

 Savaş karşıtı eylemlerin en yığınsal olan-
larının Avrupa ve ABD’de olduğunu gözönünde 
bulundurarak şu tesbiti yapıbaliriz: Batılı aydınlar, 
batı solu, ilericileri, siyonizmin en iğrenç vahşeti 
karşısında bile İsrail’i, siyonizmi eleştirmekten 
imtina ediyorlar. Siyonizmi eleştirmek, bir samimi-
yet, bir özgüven, bir tutarlılık ölçüsüdür. Siyonizmi 
eleştiremeyen kalabalıklar, maalesef siyonizmin 
ABD’li ve İngiliz suç ortaklarının cesaretini kıra-
mıyor.

 Gene de şu noktanın altını çizerek biti-
relim: Savaş karşıtı yığın eylemleri dalgasının 
en çarpıcı özelliklerinden birisi, dünyanın çeşitli 
yerlerinde gerçekleşen eylemlerin birbirinden 
beslenmesi, birbirini meşrulaştırması, cesaret-
lendirmesi ve güçlendirmesiydi. Enternasyonal 
örgütü olmayan; ancak dünya çapında eşzamanlı 
olarak gelişen, neredeyse ortak bir mücadeleyi, bir 
örgütleyici merkez olmaksızın, birlikte yürüten bir 
eylemlilikti. Enternasyonalistler için bir esinleyici 
ve enternasyonal bir örgütlenmenin eksikliğini 
duyurucu idi. 

 II
 SAVAŞIN İKİNCİ MAĞLUBU: 

TÜRKİYE
 Saddam rejimi yenildi. Bunda kimsenin 

kuşkusu yok.
 Irak savaşmaya yeni başlıyor. Her halk gibi 

Irak halkı da ülkesini ve onurunu koruyacaktır.
 Ancak savaşın, tek kurşun atılmayan bir 

cephede yenilmiş bir ikinci mağlubu daha var: 

Türkiye.  Ve bu cephede de “onurun” korunmasıyla 
egemenler ilgilenmiyor.

 İşi başından alalım.
 Dört güç, müesses nizamın dört büyük 

güç odağı, Türkiye’yi ABD’nin yanında, Irak’a 
karşı savaşa sokmaya çalıştı: TÜSİAD, büyük 
medya, Genelkurmay ve AKP.  Başka bir ifadeyle 
sermayenin kendisi, sermayenin medyası, serma-
yenin islamcı partisi ve kapitalist düzenin ordusu. 
Basında hergün ABD ile yürütülen “pazarlıklara” 
dair dolar rakamları uçuşuyor; “piyasalar” bu 
gelişmeleri “satınalıyor”; AKP hükümeti ABD’nin 
vereceği dolarların hayaliyle İMF’e mesafeli dav-
ranıyor; ordu ABD’ye gösterilecek kolaylıkların 
bir ön adımı olarak hükümete “Birinci tezkere”yi, 
yani üs ve limanların geliştirilmesi yolundaki izin 
kararını tavsiye ediyor; TBMM’den geçen tezkere-
ye dayanarak limanlara malzeme indirilmeye, köy-
lülerle tarlalarına kurulacak tesisler için pazarlık 
yapılmaya başlanıyordu. AKP, ABD’nin Kuzeyden 
cephe açmaya zorunlu olduğunu düşünüyor; bu 
amaçla pazarlık taktiklerinin biri, diğerini izliyor-
du. Ne de olsa “esnaflıktan” gelmişlerdi. Siyasal 
islamın daha önceleri cami önlerinde mangalda 
kül bırakmayan militan potansiyeli sanki kuru-
muştu. Saadet Partisi’nin cılız üç-beş pankartı ve 
Beyazıt’ta, bir-iki cılız cuma eylemi. İslamcılar, 
hükümetlerinin; islamcı hükümet, dolar hayalleri-
nin arkasına yatmıştı. 

 Savaş karşıtı eylemlere tanınan özgürlük; 
polis coplarının ortalıktan çekilmesi; herkesin 
savaş karşıtı ve eylemci haline gelmesi, hükümetin 
ABD ile yürüttüğü pazarlıkların bir icabı gibiydi. 
Nitekim pazarlık süreci hayal kırıklığıyla sonuçlan-
dıktan sonra, coplar yeniden ortaya çıkacaktı.

 Aslında herkes birbirinden emindi. 
Sermaye ordudan; ordu hükümetten.. Dünyanın en 
güdümlü medyasından da herkes emindi. Sadece 
Ertuğrul  Özkök.. O biraz sinirliydi ve savaş kar-
şıtı “azgın azınlık”a verip veriştiriyordu. Bu esnada 
pazarlığın bir parçası olduğu kesindir, “Türk halkı-
nın %94’ü savaşa karşı” anketleri ortalığı sarmıştı. 
Ama milletin ezici çoğunluğunun (bu oran Kenan 
Evren anayasa oylamasının kabul oranından bile 
yüksekti), savaşa karşı olması, esasen bu dört güç 
merkezinde hemen hiç kaale alınmıyordu. Çünkü,  
“milli çıkarların nerede olduğunu bilmek, milletin 
işi değil; kendilerinin işi” idi.

 “Kuzey cephesi”nin savaşın kazanılma-
sı için şart olduğundan emin olan esnaf takımı 
pazarlığı uzattıkça; Amerikan tarafı dünyaya “halı 
pazarlığı”, “at pazarlığı”, “ahlak pazarı” vb. nitelen-
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dirmelerle Türk tarafının tutumunu teşhir ediyor; 
batı basınında oryantal dansöz kıyafetleri içinde 
Türkiye karikatürleri birbirini izliyordu. Esnaf 
hükümeti, zaman zaman “Biz aslında paradan 
paşka şeylerin pazarlığını da yapıyoruz” dese de, 
başta Türk medyası ve “piyasalar”ı olmak üzere, 
herkes pazarlığı yapılan şeyin dolar olduğundan 
emin görünüyordu.

 Sonradan hükümet, Amerikalıların akşam 
üzerinde anlaşılan noktaların, sabah yeniden pazar-
lığını yaptıklarını anlatacak ve “Biz aslında neler 
döndüğünü, Türkiye’de anti-Amerikan bir hava 
oluşmasın diye anlatmıyoruz” türünden zavallıca 
ve elbette utanç verici açıklamalar yapacaktı.

 Neden? Siz Amerikalı mısınız?
 ABD acele ediyordu ve esnaf hükümeti, 

hiçbir şeyi kesin olarak elde edememiş olduğu ve 
Amerikan hükümetlerinin verdiği sözlerin güvenil-
mez olduğuna dair bilgi sahibi olduğu için, tezkereyi 
meclise getiremiyordu. ABD ise Türk hükümetinin 
tutumlarından kuşkulanmaktaydı. Başbakan Gül, 
Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır ve İran’ı 
dolaşıyor; bu ülkelerin temsilcileriyle İstanbul’da 
“Barış Konferansı” topluyor; hep beraber Irak’a 
“Direnmekten vazgeç” mesajı veriyorlardı. Ancak 
bu tutum, ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Kürşat 
Tüzmen’in 300 işadamıyla birlikte yaptığı Bağdat 
seferiyle tadı kaçmış Amerikalıları tatmin etmiyor-
du. Gül, 3 Şubat’ta bu defa Taha Yasin Ramazan’ı 
özel bir uçakla Ankara’ya getirdi ve bir sonuç 
alamayınca; “Bizden günah gitti. Yerimiz stratejik 
müttefikimiz ABD’nin yanıdır.” dedi. Ama ABD 
hükümetin tutumundan emin olamıyor; hükümet 
ABD ile yürüttüğü pazarlıkların sonuçlarından 
emin olamıyordu.

 İki taraf da, ötekine güvenmiyordu ve 
muhatabının istediğini vermekte gönülsüz davran-
maktaydı. Ama ekonomik bir krizden geçmekte 
olan; İMF’ye mahkum ve Kuzey Irak’la ilgili para-
noyaları nedeniyle ABD ile birlikte hareket etmeye 
mecbur olan Türkiye’nin elinde sandığından daha 
önemsiz bir koz; karşı tarafta ise dünya-hegemonik 
bir güç vardı. Sonuçta, ABD’nin gönülsüzlüğü 
değil; Türk hükümetinin gönülsüzlüğü “hayal 
kırıklığı” yaratacaktı.

 Hükümet gönülsüzce de olsa 25 Şubat’te 
“2. Tezkere”yi TBMM’ye gönderdi.

 Şubat’ın 26’sında oylanması beklenen “2. 
tezkere”, önce BM Güvenlik Konseyi kararını, 
sonra MGK’yı bekledi. Ve 1 Mart’ta TBMM’ye 
geldi.

 Daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Powell, 
hükümetin tezkereyi meclise getirmiş olmasını 
“cesaret” olarak nitelendirecekti. Hükümetin tez-
kerenin arkasında yeterli kararlılıkla durmadığı 
dışardan bakılınca da görülebiliyordu ve bu halde 
meclise getirmek, “cesaret” işiydi.

 Tezkere 250 ret ve 19 çekimsere karşılık 
264 kabul oyu almıştı. Ancak TBMM İçtüzüğüne 
göre kabul edilmiş sayılması için, toplantıya katı-
lanların yarısından bir fazlasının “kabul” oyunu 
alması gerekmekteydi ve reddedilmiş sayıldı. 

 Aynı gün Ankara’da “Savaşa Hayır” 
mitingine gelen 100 bin kişinin dediği olmuştu.

 Ertesi gün dünya basınındaki Türkiye’nin 
demokrasisini öven, TBMM iradesini alkışlayan, 
haber ve yorumlar ve elbette derin şaşkınlık, AKP 
hükümetinin ve medyanın hoşuna gitti; ama işin 
gerisinin ciddi geleceği görülüyordu.

 Sermaye örgütleri, “piyasalar”, medya, 
hükümet, ordu, dünya basınında Türk demokrasi-
sine yapılan övgüleri, elleriyle bir tarafa ittiler ve 
ikinci bir tezkereyi meclise getirmekten sözetmeye 
başladılar. Irak’a “demokrasi götürmek üzere” istila 
hazırlığı yapan ABD için de, Türkiye’nin egemen-
leri için de, Türkiye demokrasisi, tatsız bir şakadan 
ibaretti; ciddiyete davet edilmeliydi.

 Elbette, somut, müşahhas olarak ciddiyete 
davet edilmesi gereken bu “demokrasinin” önde 
gelen aktörleriydi. Abdullah Gül, o güne kadar 
izlediği zikzaklı çizgiyi yeterli bulmamış olmalı 
ki, tezkerenin reddedilmiş olmasının aslında çok 
isabetli olduğunu açıkladı. AKP’nin çok sayıda 
tanınmış temsilcisi, bu arada meclis başkanı Arınç, 
aynı doğrultuda açıklamalar yaptılar. Bu onların 
“haçlılar kavm-i necip’e vurmaya hazırlanırken” 
takındıkları, son islamcı süsleri oldu. 

 Ancak, 1 Mart’tan sonra da ABD, hükü-
mete istediklerini vermeye istekli görünmedi. 
Kabağın Türkiye’nin başına ve Türkiye’de de 
kendi başlarına patlayacağını anlayan; medyanın 
Ertuğrul Özkök, Cengiz Çandar gibi kalemlerin-
den ilk salvoları yiyen Genelkurmay Başkanı Org. 
Hilmi Özkök, 5 Mart’ta ünlü açıklamasını yaptı; 
Türkiye halkını ve asıl olarak TBMM’ni savaşa 
ikna etmeye çalıştı. Ama ABD ile ipler asıl 10 
Mart’ta kopacaktı. 

 Bush, 10 Mar’ta Recep Tayyip Erdoğan’ı 
telefonla aradı. Tezkerenin hemen meclise getiril-
mesini istiyordu. Erdoğan ise pazarlığı sürdürerek, 
mevcut müstafi hükümetin bunu yapamayacağını, 
kendi hükümetinin güvenoyu almasının beklen-
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mesi gerektiğini Bush’a anlatıyordu. Erdoğan’ın 
Türkiye demokrasisini fazla ciddiye alan bu 
“usul hakkındaki” konuşması, eski alkolik, yeni 
Hristiyan-Yahudi fundamantalisti kovboyu çileden 
çıkardı ve ipler koptu. Kuzey cephesi planların-
dan vazgeçildi; “B Planı” yürürlüğe konuldu ve 
Türkiye’deki yığınak geri çekilmeye başlandı.

 Türkiye’nin güç odaklarının tümünde 
şafak atmıştı.

 Televizyon ekranlarında, gazete sayfala-
rında müthiş bir telaş, endişe ve korku okunuyordu. 
Türkiye’nin egemenleri, ABD tarafından terkedil-
diğini; kriziyle ve halkıyla başbaşa kaldığını hisset-
mişti.

 Önce Safire...
 Tezkerenin reddinin ABD’yi kızdırırken 

AB’nin hoşuna gidebileceği ihtimali; büyük med-
yada çok sayıda aptalca yorum yazısının konusu 
oldu. Avrupa Birliği üyelerinden bu karara alkış 
tutabilecek Fransa, Belçika ve Almanya olabi-
lirdi. Buna mukabil AB’nin diğer üyeleri, İtalya, 
İspanya, Polonya, Danimarka gibi militanca olmak 
üzere ABD’nin yanında saf tutmuşlardı. Fransa ve 
Almanya’nın itirazlarının ise demokratik  değerlere 
değil; Irak’taki petrol çıkarlarına ilişkin olduğu, 
okuyucularını aptal yerine koymakta herhangi bir 
sorun görmeyen sivri zekalı köşe yazarları dışında 
herkesin malumuydu.

 Sıra soğuk duşa gelmişti.
 Amerikan yönetimine yakınlığıyla 

bilinen The New York Times yazarı William 
Safire, “Türkiye demokratik bir Müslüman ülke. 
Amerikalılar, özgürce seçilmiş bir hükümetin 
kararına, hatalı, masraflı ve nihayetinde kendi ken-
dine zarar verici olsa da, saygı duymak zorunda. 
Bu yüzden, Türkiye AB’ye üyelik davasını yeni 
bulduğu dostları Fransa ve Almanya’ya kabul ettir-
mek için bastırırken, biz ağzımızı açmamalıyız. 
Ve ekonomisi zor durumdaki Türkiye’ye İMF’den 
verilecek krediler konusunda karar verirken, taviz-
siz ekonomik ehliyet kıstasını gözetmeliyiz. Adına 
ister cezalandırma, isterse destek çıkma deyin, 
Bush Türkiye’nin isteklerine, onlar bize nasıl 
muamele ettiyse tam tamına öyle muamele etmeli. 
Kuzey Irak’taki özgür Kürt güçlerine Saddam’la 
savaşmaları için  silah dağıtmak ve Türkiye’nin 
böyle bir silah yardımının bağımsız Kürdistan’a 
yol açacağına dair paranoyasını itirazsız dikkate 
alan politikamıza bir son vermek, bizim için hiç de 
misilleme sayılmaz....” (17 Mart 2003/ Radikal 20 
Mart 2003)

 Kürt kartının arkasından, Amerikan 
Eyalet Meclislerinde Ermeni Soykırım tasarılarının 
uçuşmasına sıra gelecektir.

 Hükümet, 18 Mart’ta; Bush’un Saddam ve 
ailesinin Irak’ı terketmeleri için 48 saatlik süre tanı-
dığı ültimatomu verdiği gün, ABD’ye hava sahasını 
açtı.

 Ve 20 Mart sabahı savaş resmen başladı.
 Türkiye egemenlerinin ağzını bıçak açmı-

yordu. Ama umutlarını büsbütün kaybetmiş değil-
lerdi. Arap güçleri güneyde Koalisyon güçlerini 
terletmeye başlayınca; ümitler de, sevinçler de giz-
lenemez oldu. Güneyden gelişen harekat tıkanacak, 
zayiat bir yana, koalisyon güçleri Arap direnişi, çöl 
şartları ve kum fırtınaları önünde çakılıp kalacak; 
zayiat artacak; hava bombardımanlarının sivil 
halka verdiği zarar dünya kamuoyunu ayağa kal-
dıracak ve ABD, pişmanlıklar içinde Türkiye’nin 
kapısını çalacaktı: “Lütfen ortak, ne istersen vere-
yim, Kuzeyden cephe açayım.”

 ABD’nin yeniden ricacı olması fantazisi 
dışında, beklentilerin Saddam’ınkilerle birebir 
örtüştüğü açıktır. 

 Türkiye egemenlerinin Saddamcı duaları, 
savaş bitti denildikten aylar sonra kabul oldu. ABD, 
Irak’ta başını belaya soktuğunu anlamaya başlamış-
tı. Türkiye’deki Amerikan dostları sevinçle ellerini 
oğuşturdular. Nihayet efendi, hizmetlerini kabul 
etme ihtiyacı duymaya mecbur olmuştu. Fakat 
o mutluluk günlerinden en uzak; Amerikanın 
cezalandırıcı öfkesinden ziyade, kendilerini terke-
debileceği kabusunun gece uykularını haram ettiği 
günlerden devam edeceğiz. 

 Bu arada 14 Mart tarihli gazetelerde 
Washington mahreçli bir haber; editörler ciddiye 
almadığı için iç sayfalarda küçük bir yer bulabil-
mişti kendisine. Açıkcası not alırken biz de çok 
önemsememiştik. Haber şöyle: “ABD, Saddam’ın 
komutanlarıyla gizli temasta. Savaşmamak için 
pazarlık yapıyorlar.”

 Koalisyon kuvvetlerinin askeri doktrini 
üzerine değerlendirmelerimizi daha sonra yapa-
cağız. Ancak düşman saflarından birilerini satın 
alma gibi binlerce yıllık geçmişi olan bir taktiğin, 
neredeyse stratejik düzeyde önem kazandığı; bir 
rejimin bütün önde gelen karar vericilerinin aynı 
anda buharlaştığı bir başka savaş hatırlamıyoruz. 
Bağdatın neredeyse hiç çatışmasız sükutunun 
arkasında yüksek komuta kademesinin satına-
lınmış olabileceği ihtimali, en azından bütünüyle 
gerçekdışı gibi görünmüyor. 
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 Sonuç olarak ABD, aynen daha önce 
Yugoslavya’da ve Afganistan’da olduğu gibi, 
Irak’ta da neredeyse sıfır insan zayiatıyla düşma-
nının direnişini, azim ve kararlılığını kırdı. Büyük 
çatışmaların sona ermesi; Irak petrolleri üzerinde 
tam bir kontrol sağlanmasıyla birlikte sıra Türkiye 
ile hesap görmeye gelmişti. ABD, Türkiye’nin daha 
önce “kırmızı çizgi” ilan ettiği; “savaş sebebi” 
sayacağını duyurduğu, müdahale planları yaptığı 
ve sınıra bu amaçla asker yığdığı Kuzey Irak’taki 
bir dizi gelişmeye yol verdi ve Türkiye’ye, müda-
hale edemeyeceğini gösterdi. Bununla yetinmedi, 
Kerkük’te TSK’nın özel birliklerine mensup timi 
tutukladı, silahlarını aldı ve bunu medyaya duyur-
du. Kuzey Irak’a müdahale etmek şöyle dursun; 
oralarda silahla gezmek bile Amerikan iznine 
tabiydi. 

 Türkiye, son on yıldır yolgeçen hanına 
çevirdiği Kuzey Irak’a, bu defa giremedi. Musul ve 
Kerkük başta olmak üzere, Irak Kürdistanı’nda ne 
olup bitecekse bunun ABD’nin iradesi ile olacağını; 
açık veya örtülü herhangi bir operasyona girişirse 
buna ABD’nin izin vermeyeceğini gördü, kabullen-
di. Türkiye’nin iradesi, savaşma azim ve kararlılığı, 
tek bir kurşun atılmadan kırıldı. 

 Türkiye’nin mağlup edilmesinin askeri 
aşaması tamamlanmıştı. Şimdi galiplerin zaferin 
siyasal sonuçlarını elde etmelerine sıra gelmişti. 

 Özel Kuvvetler karargahının basılması 
ve çoğu rütbeli asker kişilerin başlarına çuval 
geçirilmesi vakası ise, Türkiye’ye yönelik terbiye 
edici ilginin, orduya ve onun da bu neredeyse özerk 
birliklerine yönelmesidir. Türkiye, bütün olarak 
mağlup edilmiştir. Bu mağlubiyetin sorumluluğu 
ise AKP’den alınıp TSK’nın üzerine konmuştur. 
Siyasi bir saldırıdır. Süleymaniye çuval vakasında 
ise, TSK’nın gururu kırılmış; bir tür haddini bildir-
me gösterisi yapılmıştır. Ve elbette bir tasfiye kana-
lının açılması da sağlanmıştır. Bu konuya yeniden 
değineceğiz.

 
  Ve Wolfowitz
 ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul 

Wolfowitz, M. Ali Birand ve Cengiz Çandar ile, 
CNN TÜRK’te yaptığı görüşmede, adeta mağluba 
mütareke şartlarını bildirmekteydi:

 “- Yaşanan büyük hayal kırıklığının 
tabiatını iyi kavramalı. Türk-Amerikan ilişkilerini 
ilgilendiren kısmın ötesinde, asıl hayal kırıklığı, 
Irak’ta neler olduğunu, neyin mücadelesinin sürdü-
ğünü anlamakta çekilen zorluk.

 - İttifakımızın geleneksel destekçisi 
kurumlardan aradığımızı bulamadık. Ordu, liderlik 
konumuna sahip çıkıp ‘Amerika’ya destek çıkarı-
mıza’ demeliydi.

 - Hükümet Irak’ta neyin mücadelesinin 
verildiğini anlayamadı. Irak ve İran’la ilişkiler bize 
uyumlu olmalı. Kuzey Irak’ta artık tek başına hare-
ket imkansız.

 - Kişisel hayal kırıklığım: Demokratik ve 
önemli bir ülke olan Türkiye, Irak’ı özgürleştirmeyi 
zorlaştırdı, en kötü diktatörlerden biriyle anlaşmaya 
çalıştı.

 - Yeni sayfa açmak için şöyle bir Türkiye 
olmalı: ‘Amerikalılar ne derse desin, problem ne 
olursa olsun İran ve Suriye komşu, dememeli. 
‘Hata yaptık. Ne kadar yardımcı olabilirsek olalım.’ 
demeli.” (Radikal 7 Mayıs 2003)

 Hürriyet’ten Oktay Ekşi konuşmanın en 
canalıcı bölümünü olduğu gibi aktarıyor: 

 “Yeni bir sayfa açacaksak, yeni bir gelece-
ğe sahip olacaksak, şöyle bir Türkiye olmalı...Her 
şeye, Kuzey Irak’ta olan her şeye şüpheyle yaklaşa-
cağına, Amerikalıların ne istediğini umursamıyo-
ruz diyeceğine, İran ve Suriye ile problemler varsa, 
‘onlar bizim komşumuz’ demeyen bir Türkiye 
olmalı. Şöyle bir Türkiye olmalı: ‘Evet...Biz hata 
yaptık’ demeli. ‘Irak’taki olaylara daha duyarlı 
davranmalıydık. Bilemedik. Ama artık biliyoruz. 
Nerede ne kadar yardımcı olabiliyorsak, o kadar 
yardımcı olmalıyız Amerikalılara’ demeli. Çünkü 
bu Türkiye’nin çıkarları için de çok önemli. 
Türkiye oradaki gelişmelerden en hızlı ve de en 
fazla yararlanacak ülke..”

 Wolfowitz, konuşmasında orduya da 
hükümete de eleştiri yöneltiyor gibi algılanabilir. 
Halbuki dikkatli okunduğunda görülen şu: hükü-
met acemi, anlayamadı. Ama lider olan ordu. 
Üstelik de Türkiye-ABD ittifakının geleneksel 
destekçisi. Hatta ABD’nin geleneksel müttefiki 
Türkiye değil; Türkiye adına TSK.  Dolayısıyla 
Türkiye’den beklenenin olmaması, Türkiye’nin 
lider kurumu olan ordunun kendisinden beklendiği 
gibi davranmamasından kaynaklanmıştır.

 Yeni AKP Hükümeti’nde Dışişleri Bakanı 
olan A. Gül’e ipuçları görünmüş veya gösterilmiş 
olmalı ki, bu kadar ağır ifadelerin yeraldığı bir 
açıklamayı “Bunlar samimi, pragmatik, geleceğe 
yönelik perspektifler ortaya koyan açıklamalar. 
Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik 
olumlu mesajlar verdi, yapılacak pek çok şey oldu-
ğunu söyledi ve Türkiye’nin önemini vurguladı.” 
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şeklinde değerlendirdi. “Gelecek perspektifini” 
anlamış olduğu anlaşılıyor. Belki önceden, asıl 
Dışişleri Bakanı Uğur Ziyal tarafından bilgilendi-
rilmiştir.

 TSK’nın yeni yıldızı, Genelkurmay 
İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt ise 
“Wolfowitz’in üslubu böyle. Beklenmedik bir açık-
lama değildi.” değerlendirmesini yaptı. Perspektifin 
çok açık olduğu anlaşılıyor. Herkes bir okuyuşta 
görüyor. 

 Medya ise bu konuşmanın asıl mahiyetini 
öne çıkarmak yerine, “özür dileyin, hata yaptık 
deyin” yorumuyla meşgul oldu ve Cengiz Çandar 
bir hafta sonra yeni bir demeç aldı: “Türkiye’den 
özür dilemesini istemedim.” Wolfowitz’in demeci-
nin “yanlış anlaşıldığı” telaşına kapılan “gazeteci-
den çok ajan” Cengiz Çandar; “Ajandan çok gaze-
teci” olan M. Ali Birand’ın programı için yapılmış 
röportajın, rötuşları için devreye girmişti. M. A. 
Birand sözkonusu mülakat için 7 ay önce talepte 
bulunduğunu söylemişti. Çandar’ın bekletilmediği 
kesindir. 

 Wolfowitz’in “Şahin” Savunma 
Bakanlığı ekibinden olduğu için sert konuşmuş 
olabileceğini düşünen büyük medya “güvercin” 
Dışişleri Bakanlığından, bakan yardımcısı Mark 
Grossman’a Wolfowitz’in konuşması hakkındaki 
görüşlerini sordu. Grosman, “O da benim gibi 
Türk dostu. Söylediklerini ciddiye almak gerekir. 
Çünkü söyledikleri önemli şeyler” dedikten sonra 
ABD’deki hayal kırıklığının hala tazeliğini korudu-
ğunu belirtti ve ekledi: “Irak’ta çok önemli bir şeyi 
yapmak için, enerjimizi, kanımızı, hazinemizi orta-
ya koyduk. Türkler, onlar olmadan bunu yapama-
yacağımıza inandı. Belki sizin belki bizim hatamız 
ama Türkiyesiz yapabileceğimizi anlatamadık.” Ve 
hayati cümle: “Türkiye ABD için, hala önemli bir 
ülkedir.” (8 Mayıs 2003)

 Türkiye’ye haddini bildirme konuşma-
ları Wolfowitz’in yeni açıklamalarıyla ve başka 
Amerikan yetkililerinin konuşmalarıyla devam 
edecektir. Türkiye, AB’yi tamamen unutmuş, her 
Amerikalı yetkiliden demeç almaya, demeçler için-
de bir yumuşama emaresi aramaya yoğunlaşmıştır. 
ABD ise, neredeyse hergün bir yetkilisinin konuş-
malarıyla Türkiye’nin egemenlerinin özgüvenini 
yerle bir etmeyi ve korkutarak devşirdiklerini kendi 
korosuna katmayı sürdürmektedir.

 Hedef, “lider kurum ordu”nun liderlik 
konumudur.

 TSK Anti-Amerikan mı?

 Tansu Çiller, bir zamanlar, engin ceha-
letiyle, Türkiye’den “son sosyalist devlet” diye 
sözetmişti. Kendi söylediğine göre “son sosyalist 
devleti yıkıyor”; Türkiye’yi liberalleştiriyordu. İthal 
ikamecilikten geriye kalanı, KİT’leri, işçi haklarını, 
sendikal hakları, sosyal güvenlik kurumlarını falan 
ortadan kaldırmanın derdindeydi. Her aklı başında 
kişi, Tansu Çiller kadar sığ ve entellektüel bakım-
dan bayağı değilse; bahsi geçenlerin sosyalizm 
olmadığını bilir. Ancak ne yazık, şaşırarak görür-
sünüz ki, bunların sosyalizmle ilgisi olduğunu 
sanan solcular da az değildir. 

 ABD ve AB Türkiye siyasetinde ordunun 
ağırlığının azaltılması yönünde baskı yapmaya 
giriştiğinde; sağdan da, sözümona soldan da 
ordunun anti-Amerikan; anti-emperyalist bir güç 
olduğuna dair safsatalar havada uçuşmaya başlar. 
Cüneyt Ülseverle Doğu Perinçek, aynı kanaati 
paylaşarak düşmanmışlar gibi yaparlar.

 Türkiye’de ABD ile en fazla içiçe 
olan, en fazla entegre olan kurum Türk Silahlı 
Kuvvetleri’dir. ABD’nin patronajındaki NATO 
üyeliği dolayısıyla, çok yoğun bir eğitim, kurs ve 
TSK mensubu subaylar üzerinde birebir çalışma 
ilişkisi; NATO birimlerinde her düzeyde birlikte 
çalışma, yarım asırdan fazla bir geleneğe sahiptir. 
TSK’nın özgün talimnameleri sadece PKK ile 
yaşanan savaşın deneyimlerinin ürünüdür. Onun 
dışındaki bütün talimnameler ABD mahreçlidir. 
Silah ve teçhizat NATO standardındadır. Ancak 
çoğunluğu ABD’den satınalma veya hibe yoluyla 
alınmıştır. Yarım asırlık ittifak anti-komünizm 
ortak paydası üzerinde kurulmuştu. Ortak anti-
komünist zihniyet, TSK’nın Türkiye’de komünizmi 
önleme gerekçesiyle, ABD desteğinde yaptığı dar-
belerde temel yaklaşımı oluşturmuş, memleketin 
canına okunmuştur. ABD’nin ılımlı islam projeleri-
ni Türkiye’de yürürlüğe koyan kurum da gene TSK 
olmuştur. Hem irtica irtica diye bağırırlar, hem de 
ABD’nin anti-komünist ılımlı islam projeleriyle 
siyasal islamın beslenme alanlarını oluştururlar. 

 İsrail ile yapılan ve Erbakan’a da 
Başbakanlığı döneminde imzalatılan askeri işbirliği 
anlaşmaları da ordunun eseridir.

 ABD ile TSK’nın savaş arkadaşlığı Kore 
ile başladı. Ancak TSK’nın isteği ve ABD’nin 
oluruyla Somali’de, Arnavutluk’ta, Azerbaycan’da, 
Afganistan’da vb. Türk askeri görev aldı. ABD’nin 
desteği olmaksızın gerçekleşmeyecek bir sürü iş; 
örneğin TSK’nın 30’un üzerinde ülke ile yaptığı 
askeri işbirliği ve eğitim ilişkileri halen sürüyor.
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 TSK’nın dünyada ve bölgede, bir “bölgesel 
güç” olma hedefinin, ABD’nin vizyonundan farklı 
bir vizyona oturduğunu düşünmek için hiçbir sebep 
yoktur.

 Peki nereden çıkıyor ordunun anti-
Amerikan veya batı karşıtı olduğu?

 - MGK Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer 
Kılıç’ın aşırı önemsenen ve “aşırı yoruma” tabi 
tutulan bir kaç cümlesi...

 - MGK’da hükümetin getirdiği uyum 
paketine yönelik anti-demokratik itirazlarda ve bu 
itirazların dayandırıldığı “Türkiye’nin bölünmesine 
yolaçar” endişeleri...

 - Harp Akademilerindeki sempozyum-
larda Küreselleşme sürecine yönelik eleştirilerin 
yapılması ve küreselleşme karşıtı, “milliyetçi-
solcu”, kendi tabirleriyle “ulusçu” hocaların ve 
yazarların sıkça boygöstermesi..

 - TSK’nın, Kıbrıs’ta Annan Planı’nın kabul 
edilmesine yardımcı olmadıkları gibi, Denktaş’ın 
direnişinin arkasında durması..

 - Kuzey Irak’taki Kürt oluşumunun bir 
devlete dönüşmesini Türkiye’nin bölünmesine 
yolaçacak bir süreç olarak değerlendirmeleri..

 - TV ekranlarında sıkça görünen bir iki 
emekli paşanın ABD aleyhtarı yaklaşımları..

 - Bir de Toplumla İlişkiler Başkanlığı’nın 
“psikolojik harekat unsuru” olarak son yıllarda 
ortalıkta gezdirdiği Doğu Perinçek/Aydınlık soyta-
rılarının, kendilerine Genelkurmay’ın siyasi partisi 
süsü veren gevezelikleri; tabii inananlar için, böyle 
bir “psikolojik harekat ürünü” intiba doğmuş olma-
lıdır.

 ABD’ye Irak’ın istilasında da yardımcı 
olunmuştur. Üs ve limanların açılması tezkeresini 
hazırlayıp hükümetin önüne koyan da TSK’dır; 
62 bin ABD askerinin Türkiye topraklarında 
konuşlanmasına izin verecek olan ikinci tezkereyi 
hazırlayıp hükümetle tezkere üzerinde mutabakata 
varan da TSK’dır. Hükümete hava sahasının açıl-
masını tavsiye eden de TSK’dır.

 Görüldüğü gibi esasta bir karşıtlık görül-
müyor.

 Ancak hiçbir anlaşmazlık yok denilemez.
 - TSK’nın 100-150 milyar dolarlık, ihtiraslı 

bir modernizasyon planı vardır. ABD ve AB ülke-
leri, hem böyle bir talebin kendi silah sanayilerine 
yönelmesini istemekte ve hem de bu boyutta bir 

silahlanmanın gelecekte yaratabileceği sonuçlar 
nedeniyle ayak sürümektedirler. TSK’nın silah 
siparişleri insan hakları gerekçesiyle reddedilmek-
te, süründürülmekte, parası alınmış silahlar teslim 
edilmemektedir. Ortak üretim ve teknoloji trans-
feri konusunda gönülsüz davranılmaktadır. Aynı 
zamanda ekonomik kriz ve benzeri gerekçelerle 
İMF üzerinden de tasarruf fikri empoze edilmek-
tedir.

 - Türkiye’nin batı ile entegrasyonunun, 
istikrarının zemini olarak görülen AB’ye üyelik 
için uzun yıllar boyunca, belirli alanlarda birikmiş 
sorunların, yaklaşımların, katılıkların dönüşmesi 
istenmektedir. Buna karşılık TSK’dan, tamamiyle 
haksız da sayılamayacak güvensizlik birikimleri 
nedeniyle, milliyetçi tepkiler gelmektedir.

 - Irak’ın istilası öncesinde, Türkiye’den 
istenen üs, liman ve imkanlar üzerine pazarlıklarda, 
Genelkurmayın belirli endişelerle hareket ettiğine 
dair bilgiler basında yeraldı. Üç aylığına başlayan 
ve İncirlik üssünden yürütülen “Kuzeyden Keşif 
Harekatı”nın, 10 sene boyunca sona erdirilememe-
si. Kuzeyden Keşif harekatının koruması altında 
Irak’ın Kuzeyinde devletleşme yolunda epey mesa-
fe almış bir Kürt oluşumunun ortaya çıkartılması. 
Zaman zaman PKK’ya da bu güçlerin yardım 
ettiğine dair şiddetli kuşkular. vs. Hal böyleyken 
100 bin civarında Amerikan askerinin Türkiye 
topraklarında konuşlanması halinde; bu birliklerin 
süresinin istendiği zaman sona erdirilemeyeceği; 
emrivakilerle miktarında artışa gitmenin zaruri 
olabileceği, Türkiye’nin bölge politikalarının mec-
buren ABD’ye uyumlu hale geleceği; örneğin İran 
ve Suriye’ye karşı otomatik olarak veya fiili oldu-
bittiler sonucu, ABD politikalarını benimsemek 
durumunun doğabileceği; bu bölgede ekonomik, 
hukuku, ahlaki, toplumsal bir değişimin ve farklı-
laşmanın yaşanabileceği. Kürt nüfusun çoğunlukta 
olduğu ve HADEP’in önemli demokratik mevziler 
kazandığı bu bölgede bir süre sonra işlerin kont-
rolden çıkabileceği gibi endişeler nedeniyle TSK, 
tezkerenin hazırlanması ve meclisten geçirilmesin-
de çok istekli davranmamış; sözkonusu Amerikan 
birliklerinin mümkün olduğu kadar küçük olması 
için çaba harcamıştır. 

 - Zaten Kuzey Irak, Kürt ve Kıbrıs soru-
nu konusunda güçlü milliyetçi yaklaşımlar vardır. 
Bunlara bir de Türkiye-Suriye-Irak sınırı boyun-
ca uzanan geniş bir coğrafya eklenebilecektir. 
Bu noktalarda ciddi yaklaşım farklılıkları ortaya 
çıkmaktadır. Bu farklılıkların giderilmesi yönün-
de, ABD tarafından, Türkiye’ye Kuzey Irak’ta 
ağır bir yenilgi tattırılmış ve üstüne PKK/Kadek 
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sorununun temelli çözümü için yeni ve kapsamlı 
bir “eve dönüş” projesi hazırlanması dayatılmıştır. 
Hazırlananın işe yarar bir yasa olmadığını, sorunun 
temelli çözümü yolunda gene ayak süründüğünü, 
“devletin şefkatli kolları” edebiyatına devam edil-
diğini söyleyebiliriz. Türkiye ve özellikle TSK 
sorunu bu tarafta çözmüyorsa; ABD Irak tarafında 
çözecek ve örgüt zemini varlığını korumaya devam 
edecektir. Belki başka boyutlar da edinerek.

 Ayrıca Kıbrıs konusunda da yeni bir 
dayatma hamlesi beklenmelidir.

 - Diğer taraftan TSK son on yılda çok 
önemli bir savaş tecrübesi kazanmıştır. Dünyada 
bir gerilla hareketi karşısında kesin başarı kazan-
manın örneği azdır. Dost ve müttefiklerinin güven 
vermeyen, kuşkulu tutumlarına rağmen kazandığı 
bu başarı TSK’nın özgüvenini geliştirmiştir. Bazan 
müttefiklerin tutumlarına rağmen kendi yolunu 
açabileceği düşüncesi ve özgüveni gelişmiştir. Kürt 
savaşı boyunca  hem ordudan, hem sivil siyasetten 
de kaynaklanan biçimde müthiş bir milliyetçilik 
dalgası geliştirilmiştir. “21. yüzyılın Türk yüzyılı 
olacağı”ndan başlayarak “bölge gücüne”, “dünya 
gücüne” kadar bir dizi böbürlenme kalıbı popü-
lerleşmiştir. Bir milyondan fazla, savaş tecrübesi 
olan komando eğitimli nüfus; çatışma alanlarında, 
arazide pişmiş kurmay heyeti ve binlerce savaş 
deneyimli subay, astsubay ve çok yüksek bir 
silahlanma çabası.. Bütün bunların ciddi katılıklar 
oluşturmaması ve dış macera arayışlarını kışkırt-
maması mümkün değildir.

 - TSK, ciddi bir gelenektir. Sivil siyaset, 
hem darbelerin yarattığı kesintiler nedeniyle; 
hem de zaten varolan demokrasinin entellektüel, 
demokratik, ahlaki derinliğinin çok az olması 
nedeniyle, geleneklerini daha çok şekli düzeyde 
yaratmıştır. Sonuçta, köksüz ve birikimsiz siyasi 
partiler dün çok karşısında oldukları pozisyonlara 
süratle uyum gösterebilirlerken; TSK’nın değişim 
hızı ve uyumu, müttefiklerini memnun etmeyecek 
ölçüde gecikmeli gerçekleşmekte veya gerçekleş-
memektedir. Daha önemlisi değişim ve uyumun 
TSK’nın bütününde, aynı yönde ve hızda gerçek-
leşmemesi ve ordu içinde “fay hatlarının” ortaya 
çıkabileceği endişesi yaygındır. Yakın zamanda 
“genç subaylar” kavramının hemen manşetlere 
taşındığı hatırlardadır.

 Kim, Ne İstiyor?
 Wolfowitz, TBMM’de %66’lık bir çoğun-

luğa sahip olan AKP’nin, ikinci tezkerenin oylan-
masında, grubunu disipline etmeyerek tezkerenin 
reddine yolaçan tutumundan, TSK’yı sorumlu 

tutmaktadır. Ordunun “lider kurum” olması 
türünden laflara rağmen, bu yaklaşımın ikna edici 
olmadığı açık. Tam da Wolfowitz’in konuşması 
üzerine tartışmaların sürdüğü esnada, New York 
Times gazetesinde geniş bir Recep Tayyip Erdoğan 
portresi yayınlanmıştır. Gazeteci Soli Özel, bu 
yayını sağlayanın, Türkiye’deki musevi cemaatinin 
önde gelen isimlerinden, Dünya Yahudi Partisi’nin 
Türkiye komiserlerinden İzak Alaton’un gayretleri 
olduğunu bildiriyor. 

 “...Bu durum, Türk-ABD ilişkilerindeki 
Irak geriliminden Kemalist bürokrasinin sorumlu 
tutulduğu iddiaları ile birleşince ilginç bir tablo 
çıkıyor. Çünkü ‘Kimdir bu Kemalist bürokrasi?’ 
diye sorduğunuzda, Genelkurmay, Dışişleri ve 
Yargı içindeki bazı çevreler türünden bir yanıt alı-
yorsunuz.

 ABD yönetim çevrelerinde kapalı 
kapılar ardında yapılan bu tartışmalar, AB’de 
şeffaflıkla yürütülüyor. Avrupa parlamentosu 12 
Mayıs’ta Hollandalı Hristiyan Demokrat üye Arie 
Oostlander tarafından hazırlanan Türkiye raporun-
daki ‘Kemalizm Türkiye’nin AB üyeliği önündeki 
engeldir.’ ifadesinin rapordan çıkarılmasını onayla-
dı. Ancak bu konunun Avrupa’da daha tartışılacağı 
(....) belli oluyor.” (Murat Yetkin, Radikal 15 Mayıs 
2003)

 Murat Yetkin’in “Kemalist bürokrasi”sine 
Cumhurbaşkanı’nı da eklemek uygun olur.

 İki şey söylenebilir. Birincisini herkes 
biliyor: Türkiye Cumhuriyete kadar, batılılaşma 
çabalarını sürdürürken de, Batılı değil, Doğu’lu idi. 
Türkiye’yi Doğu’nun en batısından alıp, Batı’nın 
en doğusuna yerleştiren Kemalizmdir, Kemalist 
Cumhuriyet’tir. Ordu ise Kemalizmin siyasi mira-
sının vasisi gibi davranmayı bugüne kadar sürdür-
müştür. Kabaca, Türkiye’deki batıcılığın gücü ordu 
olmuştur. Ancak bugüne kadarki batıcılık, laiklik, 
anti-komünizm, batı emperyalizmiyle çok yönlü 
bağımlılık ilişkileri, yolsuzluk ve ahlaki düşüklük; 
şekli, derinliksiz bir demokrasi ve baskıcı, elitist bir 
siyasi rejimden ibarettir. Açıkcası Batı da, özellikle 
ABD, Türkiye’nin batıcı rejiminden başka bir şey 
istememiştir. Demokrasi, insan hakları, özgürlük-
ler  gibi isteklerinin olmaması bir yana; bu tür istek-
lerde bulunanlara karşı şiddetli bir anti-komünizm 
ve devlet terörü daima desteklenmiştir. Batının 
istekleri veya desteği bu yönde olunca, Türkiye’nin 
batıcı gücü ordu, kendi ülkesindeki işçi hareketleri-
ne, aydınlara, ilerici ve sosyalist siyasi hareketlere 
batının istediği gibi davranmakta tereddüt etme-
miştir. Problem, bu defa batıdan demokrasi, insan 
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hakları ve özgürlüklerle ilgili standartların daya-
tılmasındadır. Batıcı ordu ve devlet elitleri batıdan 
da gelse, bu tür taleplere uyum göstermeye hazır 
görünmüyorlar.

 İkinci nokta ise, şimdi AKP’yi pek sevmiş 
görünen ABD yönetimi ve AB’nin, AKP’yi ve 
iktidarını ortaya çıkaran çevrenin, aynı “Kemalist 
bürokrasi” olduğunu unutmuş görünmesidir. 
Siyasal islamın 12 Eylül’le birlikte ivme kazanma-
sından sözetmiyorum. O var. Ama 28 Şubat süre-
cinde Refahyol Hükümetini kuşatan, iktidardan 
uzaklaştıran ve bu geleneğe iktidar kapısını sım-
sıkı örten; partilerini arka arkaya kapatan, önder 
kadrosunu siyasete yasaklayan yukarıda çerçevesi 
çizilen “Kemalist bürokrasi”den başkası değildir. 
Elbette bu çevrenin müttefiki olarak Doğan grubu 
medyasının payını da unutmamak gerekir. AKP 
hükümeti, Erdoğan’ın önünü açan bütün yüksek 
yargı kararlarıyla birlikte, Kemalist Bürokrasinin 
eseridir. Ancak bu çevrenin eserinden hoşnutsuz 
görünmesi ve hükümet/ordu ilişkilerini eskiden 
olduğu gibi götürmek istemesi; ABD’de de, AB 
çevrelerinde de artık bir problem olarak görülüyor.

 Buradan Dünya Yahudi Partisi’ne ve 
orduyla problemli ve ABD ile ilişkilerin bozulma-
sından korku ve endişeye kapılmış bir diğer gruba, 
TÜSİAD’a geçebiliriz. Bunun için New York 
Times yazarı William Safir’den uzunca bir yardım 
alalım:

 “Türk generallerinin hatası, ABD’nin, 
Türkiye kuzey cephesine imkan verecek üsleri 
açmaya yanaşmadığı sürece, Saddam’a asla saldır-
mayacağı sonucuna varmalarıydı.

 Ankara’daki yeni seçilmiş İslamcı hükü-
metin hatası ise, generallerin tezine inanması ve 
ABD’ye askerlerimizin geçişi karşılığında okkalı 
bir fatura çıkarabileceğini düşünmesiydi.

 (...) ABD’nin de hatası vardı: Komünizme 
karşı güvenilir bir müttefik olan Türkiye’nin teh-
likeli bir tiranı ortadan kaldırmak konusunda bize 
yardım ederek, yine bir müttefik gibi davranacağı-
nı sandılar. Yeni Türk hükümetinin, amatör siyaset-
çiler tarafından idare edildiğini anlayamadık.

 Sonuç: Kazanan koalisyon petrol zengini 
büyük güney komşularını barışa ve yeniden inşa-
ya götürürken, Türkler elleri boş ceplerinde, olup 
biteni kenardan seyrediyor. Her on yıla ortalama 
bir darbe sığdıran ordudan, savaş sonrasında anti-
islamcı homurtular duyuluyor; ki yeni bir askeri 
darbe, yeni bir hata anlamına gelecek.

 New York Times’in Washington bürosunu 
ziyaret eden bir Türk işadamı ve gazeteci heyeti, 
yarın Pentagon’da bir görüşme gerçekleştirecek.

 Bana da iki çift sözleri vardı: (...) Dile 
getirilmese de, en ikna edici argümanları şuydu: 
Büyük bir orduya, Patton tanklarına ve İsrail sana-
yi tarafından modernize edilmiş F-5 savaş uçakla-
rına sahibiz; bütün bunlar, düzenin sağlanamadığı 
Irak’ın yanıbaşında hiçbir şey yapmadan duruyor.

 Bu açık ve etkili konuşan Türklere 
(hepsi iyi çocuklardı), İsrailli dostlarımın aylardır 
Türkiye’yi rahat bırakmamı istediğini, fakat atılan 
adımların sonuçları olması gerektiğine ve eski 
günlere hemen dönemeyeceğimize inandığımı 
söyledim.” (29 Mayıs 2003)

 Ordu üst yönetimine karşı mesafeli duruş 
kesindir.

 AKP hükümetinin “amatörlüğü” ise hem 
eleştiri ve hem de mazeretleri olarak kaydediliyor.

 Ordunun darbe ihtimaline karşı AKP ve 
islamcılık koruma altına alınıyor.

 Türkiye’nin en önemli ihraç malının 
ordusu olduğunda TÜSİAD’çılar ve Safir anlaşmış 
görünüyor. Ordu Türkiye’nin yegane değeri ise ve 
ordu ile problem var görünüyorsa; ordudan vazge-
çilmeyecek fakat üst kademelerinden başlayan bir 
operasyonla problem ortadan kaldırılacaktır. Bu 
söyleniyor.

 Ve Türkiye’nin ABD’deki hamisi, 
İsrail’dir, Dünya Yahudi Partisi’dir.

 “Yahudi Partisi”nin Türkiye’nin dostluğu-
nun, hatta hamiliğinin tekelini uzun süredir elinde 
bulundurduğunu biliyoruz. Bu dostluğun neredeyse 
yegane sonucu, Türkiye’nin İsrail’le yakınlaşması 
ve İsrail’in bölgedeki yalnızlığına son vermesi; 
buna mukabil İsrail’in “Tezkere krizinden” yarar-
lanarak Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattının 
yerine Kerkük-İsrail arasında bir hattın inşasını 
önermesidir. BM’de görevli bir Türk binbaşısının 
öldürülüp, cinayetin Filistinlilerin üzerine atılmak 
istenmesidir. Bu hamiliğin Türkiye’ye bir yararı 
olmamakla birlikte, Türkiye’nin yöneticileri, siyasi 
partileri, lider adayları, gazetecileri, ABD’ye gidip 
bu partinin önünde görücüye çıkmakta; bu parti-
nin ABD yönetimindeki temsilcileri Wolfowitz, 
Grosman türünden, Türkiye’ye gelip Mustafa 
Koç’un evinde olduğu gibi küçük Bilderbergler 
organize etmekte; Amerikan Musevi Cemaati 
temsilcileri, hiçbir resmi ünvanları olmadığı halde, 
Ecevit gibi başbakanlarla istedikleri zaman, çat 
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kapı Başbakanlıkta görüşme yapabilmektedirler. 
Belki bunların sonucu, Filistin lehine yapılan 
gösterileri, İstanbul’un göbeğinde Mossad ajanları 
filme almakta, katılanların portre resimlerini çek-
mektedir. 

 Ancak TÜSİAD’çıların Amerika 
gezisinde yeni direktifler alınmış görünüyor: 
Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye Dışişleri 
Bakanlığındaki yetkilisi Müsteşar Uğur Ziyal, 
Abdullah Gül’ün ve Erdoğan’ın davet edilmeleriyle 
ilgili olarak “yakın zamanda beklemeyin” denilir-
ken ABD’ye gitti ve gezide “buzları kırdığı” ileri 
sürüldü. İşte Ziyal ABD gezisindeyken, oradan 
yeni dönmüş TÜSİAD heyetinin gezisini organi-
ze eden, TÜSİAD Amerika temsilcisi Abdullah 
Akyüz Radikal’de Neşe Düzel’e konuşuyor:

 “Amerika da henüz İran ve Suriye’yle 
ilgili planını netleştirmedi. Türkiye’den ne iste-
diğini somut olarak o da bilmiyor. Ama şu var: 
Türkiye’nin Ortadoğu politikasının kendi politi-
kasıyla olabildiğince örtüşmesini istiyor. Irak’ta 
politika örtüşmedi. Amerikalılar, net olarak sadece 
Filistin-İsrail sorunuyla ilgili konuşuyorlar. ‘Barış 
sürecine destek olmak istiyorsanız, Arafat’ı dış-
layın’ diyorlar. Başbakan Mahmut Abbas’a güç 
verilmesini istiyorlar.”

 “Türkiye’nin başbakanı İsrail’i ziyaret 
edecek ve Arafat’la görüşmeyecek. Bunu mu isti-
yorlar?”

 “Evet. Türkiye bunu yaptığı anda çok 
mutlu olurlar.”

 “TÜSİAD heyeti Musevi lobisiyle de 
görüştü. Musevi lobisiyle görüşmelerden ortaya ne 
çıktı peki?”

 “Onlar çok tepkiliydi. Bizim ziyaretten 
bir hafta önce Türkiye’yi şiddetle eleştiren bir 
basın bülteni yayımlamıştı zaten. Kendi bakan-
ları Türkiye’yi ziyaret ettiği halde, Türkiye’nin 
Başbakanı’nın, Dışişleri Bakanı’nın İsrail’e gitme-
mesini, İsrail’e ilginin gösterilmemesini eleştiriyor-
lar. Türkiye’nin İran ve Suriye ile yakın ilişkiler 
içinde olmasını, Abdullah Gül’ün Arap ülkelerinde 
dolaşmasını ve tezkerenin geçmemesini tenkid edi-
yorlar. ‘AKP Türkiye’yi nereye götürüyor? İsrail-
Türkiye ilişkilerinde uzaklaşma mı yaşanacak? 
kuşkuları var. Bu kuşku, AKP seçimi kazandığında 
da onlarda vardı. AKP’nin son adımlarından sonra 
iyice paniğe kapıldılar. Musevi lobisinin, rahatsız-
lıklarını dile getirişindeki üslup, rahatsızlığın çok 
büyük olduğunu gösteriyor. AKP’den rahatsızlar 
esas olarak.” (Radikal, 16 Haziran 2003)

 Önce şunu tesbit edelim: Abdullah 
Akyüz’ün konuşmasından, Musevi lobisi ile İsrail 
lobisinin aynı şey olduğu anlaşılıyor. Akyüz,  
ABD’deki Musevi lobisinden bahsederken, İsrail’li 
bakandan “kendi bakanları” olarak sözediyor. 
Doğrudur.

 Siyonist lobinin istekler listesi ise, 
Türkiye’nin tarihinde ikinci bir köklerinden 
arındırma operasyonu gerektiriyor Birincisini 
Kemalizm yapmıştı. Türkiye’yi ait olduğu kültür 
ve değerler dünyasından koparıp batıya bitiştir-
mişti. Cumhuriyet tarihi boyunca, Ortadoğu ve 
islam dünyasının halklarıyla batılılar arasında 
çıkan her gerilimde, Türkiye ya tamamen ilgisiz 
kaldı, ya da Batılıların yanında yeraldı. Anti-
komünizm temelinde ılımlı islamcılık yapmak 
üzere 12 Eylül’den sonra, darbeciler eliyle İslam 
Konferansı’na katıldık. Amerikancı-gerici Arap 
rejimlerinin temsilcileriyle, 12 Eylül faşizminin 
önünü açtığı Amerikancı, sermayeci islamcılar, 
(Özal başta olmak üzere) yanyana toplantılara katıl-
dılar. Sonuçta niteliği ne olursa olsun, ilk defa islam 
dünyasının en geniş katılımlı bir platformunda 
yeralındı. Doğululuğumuz üzerimizden alınmıştı. 
Müslümanlık Amerikancılıkla karışık da olsa 
duruyordu. Şimdi istenen Ortadoğu’da Hıristiyan 
batının uzantısı olmakla yetinemeyeceğimiz ve 
artık siyonist İsrail’in de uzantısı olmamızdır. 
Eğer Yahudi lobisinin Türkiye düşmanlığından 
korkuyorsak, Türkiye’yi siyonizmin önünde secde 
ettireceğiz ve Şaron’un hizmetine sokacağız. 

 İsrail’e ziyarete giden, Şaronla görüşen, 
fakat Arafatla görüşmeyen bir Türkiye Başbakanı 
veya Dışişleri Bakanı...Siyonistlerle aynı dünyada 
fakat Filistin halkının yaşadıklarına bigane bir 
Türkiye...İstedikleri budur. TÜSİAD’ın çoktan razı 
olduğu da budur. AKP’yi korkutarak razı etmeye 
çalışıyorlar. Buna gerek yoktur. Erdoğan da, Gül de 
bunu yaparlar.

 Çünkü onların politikalarına hiçbir inanç 
ve hiçbir değer, yön vermiyor.

 Sık sık şiirlerini okudukları Mehmet Akif 
de İslamcıydı. Aynı safta, aynı tarafta olduklarını 
söylemek mümkün mü?

 Zaman zaman insanın bağırası geliyor: 
 Heeey!...AKP içinde hiç müslüman evladı 

yok mu?
 
 Vay Mağlubun Haline..
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 ABD ve Türkiye’deki ABD, Kuzey Irak’ta, 
kırmızı çizgileri üzerinde IKDP ve IKYP peşmer-
gelerinin çiğneye çiğneye dolaştıkları; “Zaferimizin 
%90’ı Türkiye’nin bölgeye girememiş olmasıdır.” 
dedikleri ve Türkiye’nin sınıra yığdığı onca askeri-
ni yerlerine dağıtmak zorunda kaldığı durumun bir 
askeri/siyasi yenilgi olduğundan kuşku duymuyor. 
Hükümette bulunan AKP bile, yenilenin kendisi 
değil, TSK olduğunu düşünüyor.

 Evet hiçbir çatışma olmadı ama; ortaya 
konulmuş “milli, askeri hedeler” doğrultusunda 
koca ordu harekete geçememiş ve savaşma azim 
ve kararlılığı, tek bir kurşun bile atılmadan kırılmış 
görünmektedir.

 Bunun siyasal sonuçları olacaktır.
 Arjantin cuntası, “Malvinas Adaları 

Arjantin’indir” sloganını çok tekrarlamıştı. Halkına 
yaşattığı aşırı yoksulluğun, gelir dağılımındaki 
uçurumların, yoklukların telafisi, kitle ruhuna 
yapılan milliyetçi propaganda masajıydı. Sonunda 
Arjantin’in burnunun dibindeki Malvinas adaları-
na el koymak bir zaruret haline geldi. El koydular 
ve İngiliz donanması Arjantin donanmasını yerle 
bir etti. Askeri yenilgi cuntanın da sonu oldu. 
Arjantin’deki rejimin asli gücü olan ordu güçsüz 
çıkınca, rejim değişikliği kaçınılmaz oldu. Rejim 
çok radikal biçimde değişim yaşamadı, ama deği-
şim bir yerden başladı.

 Yunanistan’da da benzeri bir durum vardı. 
Albaylar cuntası “Kıbrıs Grek toprağıdır.” diyor ve 
“Enosis” istiyordu. Makarios cuntanın “Enosis, 
hemen şimdi”, anlayışından farklı düşünüyordu. 
Bağlantısızlar hareketi içinde önemli bir pozisyon 
edinmiş, hiçbir angajmana girmeden Sovyetler’in 
desteğini kazanmıştı. Cunta 1974’te faşist Sampson 
eliyle bir darbe gerçekleştirdi. Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin adaya çıkması ve darbecilerin Türk 
birliklerinin harekatını engelleyememesi, sadece 
adadaki darbecilerin değil; Yunanistan’daki dar-
beci cuntanın da sonu oldu. Milliyetçi ideolojinin 
üzerinde duran ve dış maceralara girenler, dışarda 
kaybettikleri zaman, içerde de eski pozisyonlarını 
sürdüremezler. Rus Çarlığının 1905’de Japonya 
önünde yaşadığı utanç verici hezimetle 1905 dev-
rimi arasındaki veya Fransa’nın Almanya önünde 
Sedan’da yaşadığı rezillikle 1871 Komünü arasın-
daki ilişkiye girmeyelim. 

 Kuzey Irak yenilgisinin de siyasal sonuç-
ları olacaktır. 

 Tezkere oylamasından itibaren giderek 
artan sıklıkla Türkiye’deki Amerika orduya ilişkin 

bir tartışmayı gündeme getirmekte; Genelkurmay, 
bu tartışmalarla ilgili sık sık görüş açıklamak duru-
munda kalmaktadır. TSK hiçbir zaman bu kadar 
rahat eleştirilmemiş, köşeye sıkıştırılmamıştı.

 Avni Özgürel’inden Ertuğrul Özkök’üne, 
Cengiz Çandar’ından Cüneyt Ülsever’ine ve 
Hadi, Ulu Engin’ine, sayısız yazar, tarihte örneği 
görülmemiş bir cüretkarlıkla orduyu, bir generali, 
MGK’yı, onun genel sekreterini, YAŞ kararlarını, 
AWACS uçaklarının alınması fikrini ve her şeyi, 
çoğu zaman da görülmemiş cesarette hakaret 
kokan cümlelerle eleştirmektedir. (Şüphesiz orduyu 
eleştiren bu yazarlar; bugüne kadar ordu merkezli 
psikolojik harekatlarda, bizzat veya gazeteleri üze-
rinden üstlendikleri rollerin unutulmuş olduğundan 
emindirler.) Başbakan Genelkurmay Başkanının 
6. Uyum paketi ile ilgili endişelerini dinliyor 
ve “Vakit yok. Artık bir değişiklik yapmamız 
mümkün değil.” cevabı veriyor. Dışişleri Bakanı, 
“Hiçbir kurum tabu değil, ordu da, MGK da deği-
şim sürecinden geçecektir.” açıklaması yapıyor. 7. 
Uyum paketine, orduyu çok sinirlendirdiği bilinen 
YAŞ kararlarının yargı denetimine açılması teklifi 
konuluyor. MGK toplantısında sert tartışmalara 
yolaçan Fethullah Gülen okulları ve Milli Görüş 
teşkilatına yönelik Dışişleri Bakanlığı genelgesi 
geriye çekilmediği gibi, bakan tarafından yüksek 
sesle tekrarlanmaya devam ediliyor. Belli ki, köklü 
bir değişim için şartların uygun olduğu kararına 
varılmıştır. 

 Artık TSK’nın siyasal rejim içindeki 
konumu, yakın geçmişe kadar devam eden konum 
olmayacaktır.

 TSK’yı köşeye sıkıştıranların ABD ve 
Türkiye’deki uzantıları olduğuna bakarak, solculuk 
adına Ordunun yanında saf tutan, orduda anti-
emperyalistlik bulanların solla bir ilgisi olamaz. 
Bugün orduyu köşeye sıkıştıranların tamamı, 
ordunun sola, sosyalizme karşı kurduğu ve ayakta 
tuttuğu rejimin unsurlarıdır. ABD, o rejimin dış 
dünyadaki dayanağıdır. Siyasal islam ordunun 
solun önünü kesmek üzere, ABD’nin ılımlı islam 
projesi çerçevesinde ülkenin başına musallat etti-
ği bir melanettir, müptezelliktir. Ve TÜSİAD, 12 
Eylül’den en çok faydalanan sermaye sınıfının üst 
örgütüdür.

 Ne yazık ki, ülkede ilerici, özgürlükçü 
bir emek hareketi yükseliş halinde değildir. Bu 
nedenle rejimde ordunun rolünün gerilemesiyle 
oluşan boşluk emek hareketi tarafından değil; 
batıcı, Amerikancı, islamcı AKP tarafından dol-
durulacaktır. Bu durum, Türkiye’nin tarihinden ve 
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coğrafyasından gelen bütün referanslarının  bir de 
siyasal islamcılar tarafından iptali; değersizleştiril-
mesi anlamına da gelecektir.

 AB dolayısıyla gündeme gelen uyum 
yasaları ve paketlerin demokratikleşme yönündeki 
içeriği, ülkedeki cılız demokratikleşme hareketin-
den elbette etkilenmektedir. Ancak bu etki daha 
çok AB dolayımıyla gerçekleşmektedir. Yakın 
dönem politik görev olarak, bu demokratikleşme 
paketlerinin, emekçi karakteri de olan bir demok-
ratikleşme dinamiği ile uygulanabilmesi, gerçek, 
kullanılan özgürlük alanları yaratabilmesidir.

 Ordu darbe yapabilir mi? Veya ordu için-
den böyle bir hareket beklenebilir mi?

 Hayır beklenemez. Uluslararası dayanağı 
olmayan, emperyalizmden ve siyasi gericilikten 
bağımsız bir darbeciliğin imkanı yoktur. Bu işler 
solcuların başına çökmeye benzemez.

 AKP bu boşluğu doldurabilir mi?
 İlk anda doldurduğunu sanabilir. AKP’nin  

ilk seçime tek parça halinde girmesi bile mucize-
dir.

 
 Türkiye’deki Amerika: Alçalmanın Sınırı 

Var mı?
 ABD, Safir’in ve Wolfowitz’in açıkla-

malarıyla başlayan ve sopa ve havuç yöntemiyle 
terbiyeyi amaçlayan politikasında önemli mesafeler 
aldı. Türkiye daha savaşın içinde ABD Dışişleri 
Bakanlığı’nın talebi üzerine Türkiye’deki Iraklı üç 
diplomatı “persona non grata/istenmeyen adam” 
ilan etmişti. Sebep? “Görevleriyle uyuşmayan faa-
liyette bulunmak.” Gerekçeyi söyleyen kim, ABD 
Dışişleri Bakanlığı...

 ABD daha savaşın içinde İran ve 
Suriye’ye tehditler savurmaya ve savaşın sonraki 
hamlesinin bu ülkelerden biri olacağını ilana giriş-
ti. Hem ABD’nin emperyalist çıkarları açısından; 
hem de Hristiyan/Musevi fundemantalizmini 
ideoloji edinmiş ABD yönetimi/İsrail açısından 
Ortadoğu’da bundan sonraki hedefler arasında bu 
iki ülkenin olması normal. Ancak Arapların Irak 
savaşıyla terbiyesi eğer yeterli görülmezse, Suudi 
Arabistan başta olmak üzere, çeşitli Arap ülkeleri 
de bu listeye eklenebilir. Powell’ın Riyad’a gittiği 
gün patlayan bombaların faturası da bu ülkenin 
yönetimine çıkarılacaktır. Suud yönetimi, ABD 
tarafından El-Kaide örgütüne göz yummakla, 
epeydir eleştiriliyor. ABD Savunma Bakanlığı 
danışmanı, “Karanlıklar prensi” Richard Perle ise 

Suudi Arabistan’ı “saptırılmış bir İslam versiyo-
nunu tüm dünyaya yayarak kötülük yapan ülke” 
olarak eleştirdi. (20 Nisan 2003, Hürriyet) Esasen 
Suudi yönetimi Aramco’daki Amerikan hisselerini 
millileştirmiş ve Amerikan ortaklarına buna karşı-
lık yeni petrol arama sahaları açacağını vaadetmiş-
ti. Bu vaadini 5-6 yıldır yerine getirmedi. Çünkü 
petrol üretiminin artmasını ve petrol fiyatlarının 
düşmesini istemiyordu. ABD, petrol fiyatlarını 
düşürmek için Irak’ın istilasını bu yüzden acil bir 
adım olarak gerçekleştirdi. Yüzeyde, kaliteli ve 
ucuz maliyetli Irak petrolü alabildiğine çok çıka-
rılacak ve Suudiler de gelirlerinin azalmaması için 
yeni sahalar açmak zorunda kalacaklardı. İran da 
öyle. Petrol fiyatları böylece olağanüstü ucuzlar-
ken; en önemli petrol ihracatçısı Rusya petrolü 
rantabl olmaktan çıkacaktı vs.vs. Kısacası ABD’nin 
Suudilerle arasında El-Kaide örgütüne karşı tutum-
dan, petrole kadar bir dizi problem zaten var. Buna 
en son eklenen ise Suudi topraklarının Irak’ın isti-
lasında bir üs olarak kullandırılmaması oldu.

 Görüldüğü gibi bölgenin ısısı düşmeye-
cek.

 Yukarıda ABD’nin Türkiye’den ne istediği 
anlatılmaya çalışılmıştı: İran ve Suriye konusunda 
tam ve tereddütsüz bir mutabakat. ABD bunu ister-
ken, İsrail de Türkiye’nin aynı tereddütsüzlükle 
kendi yanında ve Arapların karşısında yeralmasını 
istiyordu.

 Türkiye burjuvazisi ise yakın zamanda 
ABD tarafından terkedilme korkusunu yaşadığı 
travma yüzünden her şeye razı ve hatta gönüllü 
durumda görünüyor.

 Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı müsteşa-
rından ziyade, Türk Dışişlerindeki Amerikan yet-
kilisi olduğu kanaati ilgili bütün çevrelerde yaygın 
olan Uğur Ziyal Haziran ayı ortasında ABD’ye 
ziyarete gitti. Hürriyet’in manşeti: “Bu kez bera-
beriz.” 

 “Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Uğur 
Ziyal’in ziyareti, Türk-ABD ilişkilerini iyileşme 
rotasına soktu. Ziyal, Washington’a ‘İran konusun-
da yanınızdayız. Irak’ta da başarılı olmanızı istiyo-
ruz’ mesajlarını iletti. ABD’li üst düzey bir yetkili 
ise ‘Biz kapıyı açtık, Türkler de içeri girdi.’ dedi.” 
Haberin özeti de böyle. Demek ki, ABD komşumuz 
İran’a savaş açacak olursa diye, Türkiye hükümeti 
şimdiden savaşa girme kararı almış; bunu Meclis’e 
onaylatmış; hatta Cumhurbaşkanı’nın da oluru 
alınmış. Türkiye’yi bir aşiret devleti haline getirmiş 
bulunuyorlar.
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 Başyazarı Oktay Ekşi’nin en sevdiği laf-
lardan birisidir: “Türkiye aşiret devleti değildir.” 
Herhalde işlerinin yoğunluğundan, gazetesini 
okumaya vakti olmuyor. Hürriyet İran’a savaşı 
açtı, günlerce “içki içme, sarhoş olma, kusma, parti 
verme” gibi lafların içinde bolca geçtiği bir “özgür-
lük hareketi”nin maceralarını tefrika etti.  

 Ve aynı gazetenin yazarlarından Ege 
Cansen, Hürriyet’in izlediği politikanın tüyünü 
dikti: 

 “Kuş yine geliyor
 Şimdi, talih kuşu meraklılarına müjdem 

var. Kuş yeniden geliyor. Çok uzak olmayan bir 
gelecekte ABD’nin, İran’a veya Suriye’ye karşı bir 
harekata girişmesi hiç de sürpriz olmayacak. Bu 
durumda ABD, Türkiye’ye yine işbirliği önerecek, 
daha doğrusu dayatacak. Yani kabul edilmeyen, 
teskerenin  bir benzeri TBMM’ne yine gelebilir. 
Herhalde ‘kuşu’ bu sefer kovmayacağız. Zaten 
ABD’de artık işi sıkı tutuyor. ABD’nin propaganda 
uzmanları, Türkiye üzerine müthiş bir psikolojik 
baskı uyguluyor. Öncelikle etkili başlık atan gaze-
tecileri, sonra da yetkili işadamlarını kullanarak 
Türkiye’ye “sıkı bir zılgıt” çektiler. Sopayı görün-
ce, yelkenlerimiz suya erdi. Nitekim şu sıralarda, 
‘ABD’ye, kafa mı tutmalı, yoksa alttan mı almalı?’ 
diye bir anket yapılsa, sonuçta ‘höt demeden al sana 
teskere demeli ki; erkeklik bizde kalmış olsun’ 
cevabı, en fazla oyu alır.” 14 Haziran 2003)

 Türkiye sermaye sınıfı, medyanın köşeleri, 
AKP ve benzerleri arasında hakim görüşü bu yazı 
kadar temsil eden bir başka yazı daha yazılmamış-
tır.

 Gene geldik aynı yere. Bunların para için 
yapmayacağı vazife, vermeyeceği “teskere” yoktur. 
Bir kere “höt” denildi ya, artık denilmese de olur. 
Hemen verirler. Çünkü alçalmanın sınırı yoktur.

 III
 KUŞ GELİYOR
 Kuş Dediysek...
 Bütün Ege Cansenler sevinmiş, sevinçten 

deliye dönmüşlerdir. Bulsalar Saddam’ı ve Irak’ta 
iş tutan bütün El Kaidecileri her iki yanaklarından 
acıta acıta öpecekler. Çünkü kuş, onlar veya Irak’ta 
işgale karşı direnenler her kimlerse; onlar sayesinde 
geriye döndü.

 Cansen, efendiye hizmet arzetme şan-
sının, yani kuş’un “yine gelmesi”nin, İran veya 
Suriye ile askeri bir kriz çıkmasına bağlı olduğunu 

düşünüyordu. Malum, efendi Irak’ın işini şaşırtıcı 
bir hızla ve bir hamlede bitirivermişti. Hatta öyle 
ki, Hürriyet’in Sedat Ergin’i ve tabii Ertuğrul 
Özkök, “Irak’taki harekatı, meslekten askerler 
neden anlayamadılar” sorusunu soran ve cevabını 
kendilerinin nasıl vermiş olduğunu anlatan yazılar 
kaleme aldılar: ABD ordusu Irak’ta gerilla harekatı 
yapmıştı !..

 Kuş, İran’dan, Suriye’den değil; gene Irak 
üzerinden gelmekteydi. 

 Burada önemli olan, kuşun ne çeşit bir kuş 
olduğudur. Güvercin olmadığı kesindir. Cansenler, 
onun yeşil renkli olduğunu anlatıyorlar, bir tür 
Zümrüd-ü Anka...

 Belki, Irak’ta tüyü yolunmuş Amerikan 
Kartalı...

 
 Dip
 Uğur Ziyal’ın Washington gezisine döne-

lim. Ziyal, Wolfowitz, Ekonomik  işlerden sorumlu 
Dış İşleri Bakan Yardımcısı Alan Larson ve Ulusal 
Güvenlik Danışmanı Condoleezza Rice ile görüş-
müş ve bir “Irak paketi” sunmuştu. (19 Haziran 
2003 Radikal) Paket beğenilmiş olmalı ki, haberin 
başlığı “Ortaklık teyid edildi” şeklinde atılmış. 
Diğer taraftan, bu teyid henüz yeteri kadar kuvvetli 
olmadığı için, “stratejik ortaklık” demeye de cesa-
ret edememişler. 

 Haziran’ın sonuna yaklaşılırken durum 
budur. Başbakan veya Dışişleri Bakanı’nın 
ABD’ye davet edilmesi ümidi ufukta görünme-
mektedir; TÜSİAD Yahudi kuruluşlarına, Uğur 
Ziyal yukarıdaki isimlere gitmektedir. TÜSİAD 
Yahudi partisinin talimatlarıyla dönmekte; Ziyal, 
TBMM’nin ve hükümetin üzerine çıkarak bir “Irak 
paketi”ni ABD’ye takdim etmektedir. Pakette asker 
gönderme önerisinin de olduğu daha sonra ABD 
yetkililerince açıklanacaktır. Demek ki teskere 
falan gerekmiyor. 

 Türkiye demokrasisi budur. Ve bu demok-
rasiden en çok hoşnut olanlar, “Kıytırık bir üçüncü 
dünya devleti olmayalım. AB trenini kaçırmaya-
lım. MGK’nın masasının şeklini bile değiştirelim.” 
diyenlerdir.

 Ziyal’ın gezisiyle Türkiye-ABD ilişkilerin-
de dip noktasından çıkıldığı ve makul bir zaman 
içinde ilişkilerin onarılabileceği şeklinde bir kanaat 
siyasette de, medyada da, “piyasalar”da da ortaya 
çıkmıştı. Tam bu esnada, Temmuz’un 6’sında, 
Süleymaniye’deki Türkmen Cephesi karargahı 
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Amerikan askeri birlikleri tarafından basıldı ve 
büroda bulunan 11 TSK mensubu, çoğu rütbeli 
asker, başlarına çuval geçirilerek, bilekleri kelepçe-
lenerek, kafalarına silah dayanarak tutuklandılar ve 
Bağdat’a sorgulanmak üzere götürüldüler.

 “Johnson Mektubu Gibi”... gazeteler bu 
ibareyi ya başlığa çıkarmışlardı, ya da yorumlar 
bu ibare etrafında geliştirilmişti. Herkes, bu ola-
yın Türkiye-ABD ilişkilerinde son elli yılın krizi 
olduğunda hemfikirdi. “Onurumuzla oynatmayız” 
Başbakana, “En büyük güven bunalımı”, Orgeneral 
Hilmi Özkök’e ait değerlendirmeler. Tabii, “askerle-
rimiz serbest bırakılıncaya kadar nöbet tutacağız” 
salaklığıyla Aydınlıkçılar da ortaya fırlamakta 
gecikmediler. Ne nöbeti tutuyorsun? Nerede, neyi 
tutuyorsun?...Milliyetçi bir dalga yükselmekteydi; 
ancak milliyetçilik beslenmek ister. Bu besine 
bazan yenilgiler de dahil olur. Ama hep itilip 
kakılınılan bir dönemde ve itip kakan ABD oldu-
ğu için, Türkiye’deki Amerikalıların veya desteği 
ABD olanların başını çekmek zorunda kaldığı bu 
dalga kötü beslenme nedeniyle güçlenemedi. Eğer 
kampanyanın hedefi İtalya olsaydı, vatandaş gaza 
getirilir, sebze hali önünde yığınla çürük sebze 
üzerinde zıplatılır; bunu bütün tv kanalları ilk haber 
yapardı. 

 Milliyetçi gürültünün arasında bile, soğuk 
kanlıca, siyasi doğrularını kaybetmeden konuyu 
ele almaya çalışanlar göze çarpıyordu. Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan “Bazı olayların bir anda 
büyütülemeyeceğini belirten Tayyip Erdoğan, 
‘Bunun altında farklı şeyler olabilir. Bunlar iyice 
incelenmeden, belli bir noktaya varılmadan bu tür 
adımlar atılmaz.’ dedi.”( 7.7.2003 Hürriyet) 

 Farklı şeyler, acaba nelerdi?
 “1) Tamam, bizim Kuzey Irak’ta bazı 

askerlerimizi güvenlik nedeniyle (PKK) bulundur-
duğumuzu hem ABD, hem Kürtler, istemeseler de, 
resmen biliyorlardı ama bu 11 kişilik ‘Özel Tim’, 
ABD ve Kürtlerin ‘amacının dışına çıktığını’ 
düşündükleri gizli bir görevde (covert action) mi 
idi?”

 (...) “ 5) Hükümet Türk askerinin Kuzey 
Irak’ta varlığını biliyor ama eğer ortada bir gizli 
eylem vardı ise, hükümet bunu biliyor muydu?” 
(Cüneyt Ülsever, Hürriyet 7.7. 2003)

 Gerçekten şaşırtıcı bir netlik. Heyecanın 
en yüksek olduğu anda bile, siyasal pozisyonda, 
popülist bir sapma olsun sözkonusu değil.  Ertuğrul 
Özkök ertesi gün aynı soruyu soruyor: “Acaba ora-

daki Türk askeri temsilcilerin ‘hükümetin de bil-
mediği’ bazı operasyonları söz konusu oldu mu?”

 Recep Tayyip Erdoğan, Cüneyt Ülsever, 
Ertuğrul Özkök ve benzerleri... Hepsi de, “çuval” 
işinin bir mesaj içerdiğinden eminler; çünkü, 
Ordunun ve Özel Kuvvetlerin Kuzey Irak’ta, 
Kerkük, Musul ve Süleymaniye’de, önceden 
belirlenmiş bir siyaset doğrultusunda “görev” 
yürüttüğünü ve bu işler hakkında hükümetlerin 
“bilgi verildiğinde” bilgi sahibi olduğunu elbette 
biliyorlar. Bu bilginin nasıl bilindiğine biraz sonra 
sıra gelecek.

 Tam on gün sonra, ABD Savunma Bakanı 
Rumsfeld’in “teamüllere aykırı olarak”, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup göndermiş 
olduğu basına yansıdı. 18 Temmuz tarihli gazete-
lerde ise asıl canalıcı haber vardı. Rumsfeld, mek-
tubunda “Türk hükümetinin özel harekat görevlile-
rine Kuzey Irak’ta koalisyon aleyhine istikrarsızlık 
yaratacak şekilde faaliyet göstermeleri yönünde 
yetki verdiği konusunda bir kuşku duymuyoruz.” 
demiştir. Üstelik bu cümle mektupla ilgili olarak bir 
gün önce basına yapılan açıklamada yeralmamış, 
tabiri caizse gizlenmiştir.

 Rumsfeld şunu söylüyor: “Kuzey Irak’taki 
Türk özel harekat görevlileri, koalisyon güçleri 
aleyhine, istikrarsızlık yaratacak şekilde faaliyet 
göstermek”tedirler veya böyle bir faaliyetin hazır-
lığı içindedirler ve bu görevi onlara AKP hüküme-
tinin vermediğinden eminiz. 

 Bu görevi kim vermiş olabilir? Elbette 
Genelkurmay. Bu esnada görüldü ki, “Milli 
Güvenlik Siyaseti Belgesi”, “Kırmızı Kitap” vs. 
diye bilinen belgenin Kuzey Irak’a ilişkin bir eki 
hazırlanmış, “Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi 
Eki”nin uygulanması MGK’da Genelkurmay’a 
görev olarak verilmiş;  Genelkurmay ise bu göre-
vi Özel Kuvvetler Komutanlığına tevdi etmiştir. 
Ve böylelikle ortaya çıktı ki, Kuzey Irak’a ilişkin 
politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında 
hükümetlerin herhangi bir rolü bulunmamaktadır. 
Aynen Kürt savaşı boyunca bölgede yapılan ve 
yapılacak olanların tamamının TSK ve güvenlik 
güçleri tarafından belirlenip icra edildiği gibi...Peki 
hükümetler ne yapardı? Güvenlik güçlerinin, aske-
rin, korucunun ve Sedat Bucakların, işlerin yürü-
tülmesi esnasında işledikleri suçları örter; yargının 
o yanını köreltir; bize dönük yanını keskinleştirir-
di.

 Bu bilgi ve deneyim ile Recep Tayyip 
“başka işler olabilir” diyor ve Ülsever, Ertuğrul 
Özkökçuvallamanın hemen üstüne, “ordu bir halt 

Savaşın İkinci Mağlubu Türkiye



fabrika   Ekim 2003 59

mı karıştırdı hükümetten habersiz?” yorumu yapı-
yor. 

 Operasyon için her şey tamamlanmış oldu 
böylece. 

 AKP Hükümeti, ABD’nin desteğini arka-
sına  almıştır.

 Ordu eleştirinin odağında görülmekle 
birlikte; bütünüyle itmek yerine  bir ayıklanma 
dayatılmaktadır. Sedat Erginlerin daha Mart ayın-
dan başlayarak kampanya haline getirdikleri gibi, 
Hilmi Özkök’ün ekibini kurması ve yükseltmesi; o 
ekipten olmayanların tasfiyesidir istenilen. 

 Tasfiyeler için YAŞ beklenecekti. Ancak 
Özel Kuvvetler’in başındaki tümgeneral ve 
Süleymaniye’deki timin doğrudan bağlı olduğu, 
liseden sınıf arkadaşım Tuğgeneral Abdullah 
Kılıçarslan, YAŞ beklenmeden başka görevlere 
kaydırıldılar. ABD ve Türkiye’deki ABD’nin elbir-
liğiyle yürüttüğü operasyonun ilk aşaması görev 
kaydırmaları ve YAŞ’ta bazı emeklilik işlemle-
riyle tamamlandı. Hilmi Özkök’ün kadrosundan 
Orgeneral Yaşar Büyükanıt’a bir perspektif yaratıl-
dı. 

 Bu adımların arkası gelecektir. Ancak 
işlerin düz bir çizgi şeklinde gelişmemesi de müm-
kündür. İşin kişiler, ekipler çerçevesindeki kısmı 
uzun vadede önemli değildir. Daha önemli olan, 
ordunun siyaset belirlediği alanların daraltılması ve 
böylece bir kurum olarak toplumsal/siyasal etkisi-
nin daraltılmasıdır. ABD için Soğuk Savaş döne-
minde orduyla iş yürütmek daha kolaydı. Çünkü 
ABD emperyalizmi ile anti-komünizm ortak 
paydası, güçlü bir milliyetçi damarla çelişmiyor; 
aksine milliyetçilik anti-komünizmle besleniyordu. 
Küreselleşme ise komünizmin düşmanlar sırala-
masında en altlarda yeraldığı bir giriş dönemine 
sahip oldu. Bu dönem hala sürüyor. Dolayısıyla 
küreselleşmenin aktörleri, şiddetli anti-komüniz-
min ve güçlü bir milliyetçiliğin karakterize ettiği 
partnerlerden ziyade, takıntısız, pragmatik, uyumlu 
partnerleri tercih ediyorlar. Türkiye’nin sivil siyase-
ti ve bugünkü iktidar partisi AKP, bu tanıma çok 
uyuyor.  

 Dolayısıyla asıl operasyon, Kuzey Irak 
politikasının belirlenmesi ve yürütülmesinin 
Genelkurmay ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın 
insiyatifinden çıkarılması ve AKP hükümetinin 
ellerine verilmesidir. Kuzey Irak’taki “kırmızı çiz-
gilerin” bütünüyle geçersizleştirilmesidir. Kısacası 
ABD ile Türkiye arasında, “ulusal çıkarlarımız” 
gerekçesine dayandırılan bütün politika farklılık-

ları ortadan kaldırılmış; Türkiye bölgede ABD’nin 
perspektifiyle tam bir uyum içine sokulmuştur. 
Artık “ulusal çıkarlar” ABD’nin ve İsrail’in bölge-
deki çıkarlarıyla “tevhid” edilecektir.

 Wolfowitz’in açıklamaları “yenildiği-
nizi kabul edin” çizgisini çekmiş; Süleymaniye 
mağlupların ABD yaklaşımlarını benimsemesini 
hızlandırmak için sarsıcı bir uyarı olmuştur. Hilmi 
Özkök ise, bu ikisi arasında, İsrail’e bir ziyarette 
bulunmuştur. (4 Temmuz 2003, Radikal) Gerçek 
bir zamanlama harikasıdır. 

 Irak Yaşıyor...
 Irak, savaşmadan sıvışan Tugaylar, 

Cumhuriyet Muhafızları, El Sahaf, Saddam ve 
ailesi vs. idi. Yağmacılardı. Gazetecileri görünce 
ellerini kaldırıp teslim olduğu söylenenlerdi. Sonuç 
olarak Irak bitmiş, tükenmiş, onurunu koruyama-
mıştı. Galiplerin ve galiplerin dezenformasyon 
medyasının çizdiği Irak resmi buydu. 

 Irak şimdi, su damlatan bir musluğa ben-
ziyor. İşgalcinin sinirini bozuyor. Bush ve Blair 
hükümetlerini kendi ülkelerinin kamuoyu önünde 
zora sokuyor. İşgal güçlerini Irak’ta saldırganlaştı-
rıyor. Korku, endişe ve yabancılık duygusu, giderek 
paranoyalara yolaçıyor. Her silah sesinden sonra 
işgal güçlerinin eli silaha ve tetiğe gidiyor.

 Bush’un “zaferi” ilan ettiği 1 Mayıs 
2003’ten itibaren, Irak’ta birileri, işgal güçlerine 
karşı, hergün sadece bir kaç saldırıda bulunarak, 
neredeyse hergün bir işgalci öldürerek; bu arada 
işbirlikçileri cezalandırarak; ama bunu hiçbir 
zaman genelleştiremeden, direnen bir Irak görün-
tüsü ortaya çıkarmayı başardılar. 

 ABD yönetimi, bu cılız görünümlü; 
ancak bitirilemeyen direnişi başlangıçta önemse-
medi. Sonra “bu bir gerilla savaşı mı?” sorularına 
“Hayır değil.” cevabı verildi ve sonunda “Deli Arap 
Abizaid” karşılarında bulunan şeyin bir gerilla 
hareketi olduğunu kabullendi: “Irak’taki müttefik 
güçlerin yeni komutanı Arap asıllı General John 
P. Abizaid, Irak’ta ‘klasik gerilla tarzı bir hareket’ 
ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.” (18 Temmuz 
2003, Hürriyet). 

 Acaba “gerilla savaşı uzmanı Sedat Ergin” 
bu konuda ne diyecek?...

 Gerçekten de direniş zayıf başladı. Ancak 
küçük küçük başarılar, direnişin toprağını besliyor. 
Muhtemelen direnişin başında olduğundan daha 
çok sayıda oluşum, bugün direnişe katkı sağlıyor. 
İşgal güçlerinin sayısız operasyonuna rağmen, baş-
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langıçtaki direnişçi sayısı, gene muhtemelen katla-
narak artmış olmalıdır. KYB ve KDP’nin kontrol 
ettiği bölgelerde suikast ve sabotajlar asgari düzey-
dedir. Şii bölgesinde ise şimdilik cılız görünüyor. 
Sabotajların bir bölümünün işgalciye karşı direnme 
fikrinin dışında, gündelik ekonomik çıkarlarla 
bağlantılı olduğu iddiaları dile getirilmektedir. 
Şüphesiz mümkündür.

 Direnişin bütün siyasal getirisine Saddam 
ekibinin sahip çıkmaya çalıştığı görülüyor. 
Neredeyse düzenli olarak Saddam’ın kasete okun-
muş açıklamaları El Cezire ve diğer Arap medya-
sında yeralıyor. Gerçekten de Baas Irak legalitesi-
nin tek siyasal örgütü durumundaydı. Zaten başka 
bir siyasi örgütlenmeye yaşama hakkı ve imkanı 
tanınmamıştı. Ancak farklı ve yeni adlarla eylem 
sahiplenen örgütler de ortaya çıkıyor. İslam dünya-
sındaki her örgütün Irak’ta mevzilenmesi, işgalciye 
karşı direnişte yer tutarak güç kazanması müm-
kündür. Bu örgütlerin içinde islamcı olmayanların 
da bulunduğunu gelecekte göreceğiz.

 Eylemler başlangıçta sadece işgal güç-
lerine mensup askeri hedeflere ve işbirlikçi 
Iraklılara yönelmekteydi. Giderek çerçeve zengin-
leşti ve eylemler daha komplike hale geldi. Ürdün 
Büyükelçiliğine ve BM temsilciliğine düzenlenen 
eylemler, siyasi arka planı olan; ciddi bir istihbarat, 
lojistik ve operasyonel organizasyon olmaksızın 
gerçekleştirilmesi mümkün olmayan vuruşlardı. 
Polonya güçlerine yönelen saldırıları da bu çer-
çevede değerlendirmek mümkündür. İşbirlikçiler 
vurularak ABD ve İngiltere yalnızlaştırılmaktadır. 

 22 Temmuz’da Musul’da, Saddam’ın oğul-
ları, Uday ve Kusay Amerikan güçleri tarafından 
bir  çatışma sonucu öldürüldüler. Bu çatışmada 
Kusay’ın 14 yaşındaki oğlu Mustafa, Amerikan 
güçleriyle uzun süre çatıştıktan sonra öldürüldü. 
Pek çok siyasi hareket, önemli ölülerinin isimlerin-
den ve ölüm hikayelerinden bir mitoloji yaratmış 
ve bu mitoloji o örgütün toplumsallaşmasının asli 
dinamiği olmuştur. Saddam Hüseyin’in ailesinden 
ölenler, Saddamcı direniş hareketinin, bu hareket 
eğer kendisini sürdürmeyi ve büyütmeyi başa-
rabilirse, hareketin manevi gücüne önemli katkı 
yapacaklardır.

 Rumsfeld, bu ölümlerden sonra “Çatışarak 
ölmek isteyene bu hak tanınır” demişti. (Hürriyet 
25 temmuz 2003). Ancak bu hakkı kullananlar, 
öldükten sonra da çatışmaya devam ederler.  

 Şii önderlerden El Hekim’e yönelik sui-
kast, diğer saldırılardan farklı görünüyor. Zaten 
sahipleneni de bildiğimiz kadarıyla olmadı. 

 Direnişi besleyen bir diğer önemli unsur 
ise, işgal yönetiminde, işgalin tamamlanmasından 
bu yana geçen sürede, halkın gündelik ihtiyaç-
larının karşılanmasına yönelik bir ilgisizliğin 
varlığıdır. Halk Saddam zamanında akan suyunu, 
yanan elektriğini, arabasına koyduğu benzini şimdi 
bulamıyor. Diğer taraftan Iraklılardan oluşturulan 
sivil yönetimin devraldığı iktidar pek cılız ve gös-
termelik duruyor. 

 Özetle Irak halkı, işgalin tamamlanma-
sından bu yana günlük hayatında herhangi bir 
iyileşme göremedi ve Irak halkı kendisini Saddam 
zamanından daha özgürleşmiş hissetmiyor. Ve 
Saddam dönemine göre kendisini daha güvende 
hissetmiyor.

 Dolayısıyla direnişin yarattığı manevi oto-
riteye bağlanma ve giderek bu otoritenin toplumsal 
bir örgütlülüğe dönüşmesi için Irak’ta bütün şartlar 
mevcut görünüyor.

 Irak yaşıyor ve küçük küçük savaşıyor. 
 Vietnam Sendromu
 
 ABD yönetimi, asayişin sağlanmasın-

dan sonra geri çekmeyi planladığı birliklerinin 
görev süresini uzattı, dönüşleri erteledi. Tersine, 
Irak’a yeni birliklerin getirilmesi bir ihtiyaç ola-
rak dillendirilmeye başlandı. “Washington 455 
milyar dolarlık rekor bütçe açığı verdi.” (Radikal 
17 Temmuz). İşgale gerekçe yapılan istihbarat 
raporlarının yalanlarla dolu olduğu açığa çıkmaya 
başladı. “Vatanseverlik” baskısıyla savaş öncesi ve 
esnasında sert bir muhalefet yürütemeyen muhale-
fet partileri; Bush ve Blair’in kendi partilerindeki 
muhalifler seslerini yükseltmeye başladılar. Irak 
politikaları sorgulanmaya başlanınca yönetimlerin 
bir planının olmadığı yönünde görüşler ortaya çıktı. 
Basın işgal güçlerinin savaş suçlarını didiklemeye 
girişti. Eh “demokrasilerde” böyle şeyler oluyor. Bu 
arada gazeteci Christian Amanpur gibi ünlü isim-
ler, Irak’ın işgalinin bir bütün olarak, gördükleri en 
büyük “dezenformasyon” olduğunu; savaş boyun-
ca kendilerine “vatansever habercilik yapmaları 
yönünde hükümet tarafından baskı yapıldığını” 
açıklamak ihtiyacı hissettiler veya bunun bir getirisi 
olacağını gördüler, sezdiler. (19 Eylül 2003, NTV)

 Bush, eleştirilerin dozunun yükseldiğini 
görünce, Irak’ta harcanan paranın teröre karşı 
verilen mücadelenin maliyeti olduğunu söyleyerek, 
“güvenliğimiz için paramızı harcayacağız” açıkla-
ması yaptı; ancak işgal öncesi Irak’ının gerçekte 
ABD’nin güvenliğini zerre kadar tehdit edecek 
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durumda olmadığı cevabını giderek daha yüksek 
bir sesle almaya başladı. Yönetim, kimi yalanla-
rından vazgeçerken; Irak’ın Afrika’dan uranyum 
temin ettiği yalanı gibi veya Saddam’ın 11 Eylül’ün 
arkasında olduğu yalanı gibi; sadece Irak’ta bir dik-
tatörü devirdiği ve Irak’a özgürlük getirdiği gibi dar 
bir iddialar alanına sıkıştı.

 Bir yandan da ciddi politika kırılmalarına 
mecbur oldu. 

 Örneğin, işgal öncesinden başlayarak oto-
ritesini hiçe saydığı Birleşmiş Milletlerden, Irak’a 
uluslararası bir barış gücü kararı çıkması için çaba 
harcamaya girişti. Şimdilik uluslararası bir güç 
fikrine ikna oldular; ancak komutanın kendilerinde 
kalması gerektiğinde ısrarlılar. 

 “Kürtleri bu defa asla terketmeyeceğiz” 
diye yola çıkmışlardı. Kürtler, işgal öncesinden baş-
layarak hiç zigzak yapmadan ABD’nin yanında saf 
tutan yegane güç durumundaydı. Ve Türkiye’nin 
Irak’a asker sokmamasını, “zaferlerinin %95’i” 
olarak ilan eden KYB ve KDP’nin itirazlarına 
rağmen, şimdi Türkiye’nin Irak’a asker göndermesi 
gündemdedir. 

 Türk Askerine Evet
 Irak direnişi Temmuz ayı ortalarında 

tanımlanır hale gelmişti. Savaşın bittiğinin ilan 
edildiği tarihten itibaren meydana gelen can 
kayıpları, Temmuz ortalarında savaştaki kayıpları 
yakaladı ve geçti. Elbette ABD’nin ve İngiltere’nin 
resmen kabul ettiği kayıplardan sözediyoruz. Kayıp 
sayısıyla birlikte, saldırıların zayıf da olsa bir siste-
matiği, bir örgütlülüğü ve bir siyaseti olduğu gene 
aynı tarihlerde kabullenildi. Bu andan itibaren de 
ABD ve İngiltere kamuoyunda “Vietnam” veya 
“bataklığa saplandık galiba” sendromu başgöster-
di. 

 Türkiye’yi yönetenlerin Saddamcılığının 
buraya kadar olduğunu söylemiştik. ABD’nin 
işleri kötüye gitsin ve efendi bizden hizmet iste-
mek zorunda kalsın... Bütün arzuları bu yöndeydi. 
Cansen İran ve Suriye’yi beklemeye razıydı. Ancak 
Uğur Ziyal’in ABD’ye sunduğu “Irak paketi”nde 
asker gönderme önerisinin bulunduğunu da biliyo-
ruz. 

 İşte bu nedenle biraz karışıklık yaşandı. 
Başbakan Erdoğan, AKP’nin Batman il kongre-
sinde “Gazetelerden okuduğunuz gibit ABD’nin 
bizden asker talebi var.” diyerek mutluluğunu 
dışa vurmuş ve övünmeyi ihmal etmemiştir: 
“Süleymaniye olayı  sırasında öfke ile kalkmadık. 
O nedenle zararla oturmak mecburiyetinde kalma-

dık. Nitekim ilişkileri dirayet le götürmenin bir 
neticesi olarak Türkiye’nin ABD ile stratejik ortak-
lığı gayet ileriye gitmektedir.”(20 Temmuz 2003). 
Asker “ihracı” gündeme gelir gelmez, görüldüğü 
gibi “stratejik ortaklık” lakırdısı da yeniden ayağa 
kaldırılmaktadır.

 ABD’nin Arkara Büyükelçisi Robert 
Pearson, daha sonra “asker isteme” konusuna açık-
lık getirdi: 

 “Türkiye’nin Irak’ta İstikrar Gücü’ne 
katılması, Amerikalı üst düzey askeri yetkililerin 
temasları sırasında gayrı resmi olarak gündeme 
getirildi. (Ancak) Dışişleri Müsteşarı Uğur Ziyal’in 
Washington ziyareti sırasında sunduğu öneriler 
arasında bu konu da vardı.”

 Arada Süleymaniye olayı vuku bulmuş ve 
Uğur Ziyal’in önerisinin gerçekleşmesine yönelik 
direniş potansiyelleri tamamen temizlenmiştir.

 Temmuz ayının sonlarına doğru Ankara 
üst düzey Amerikan askerlerinin  ziyaret bombardı-
manına maruz kaldı. CENTKOM, yani Amerikan 
Merkez Komutanlığına Tomy Franks yerine atanan 
General Abizaid de kısa bir ara ile  Ankara’ya 
gelenler arasındaydı. General’in Ankara’da “Irak’ta 
fena sıkıştık.”  itirafında bulunduğu  yazıldı. İsmet 
Berkan’a göre general şöyle devam etmiş: Bazı 
hatalar da yaptık Irak’ta. Türkiye bu bölgenin asli 
unsuru. Hem yüzyıllarca o toprakları sorunsuzca 
yönettiniz hem de bölgeyi ve insanını çok iyi tanı-
yorsunuz. Irak’ta başarılı olmak için Türkiye’ye, 
Türk askerine ihtiyacımız var. Aynen Kore’de oldu-
ğu gibi yine Türk ve Amerikan askeri omuz omuza 
olabilmeli. Türk askerini mutlaka yanımızda gör-
mek istiyoruz. Irak’ı Türkiye’siz götüremeyiz.” (27 
Temmuz 2003)

 Gerçek olamıyacak kadar güzel !...
 Hiçbir Amerikalı General; Türkiyedeki 

Amerika’nın uyanıkken gördüğü bu rüyayı, bu 
kadar veciz ifade edemez. İçinde özelleştiri var, 
Osmanlı övgüsü, dolayısıyla emperyal geçmişe 
atıf var, Kore var, “biz size mecburuz” var.. Daha 
ne olsun?..Galiba Doğan Grubunda “Atış serbest” 
komutu verildi ve İsmet Berkan destanını bu şekil-
de yazdı.

 AKP yönetimi ise asker gönderme bir 
yana Amerikan askeri gibi davranmaya başla-
mıştır. 30 Temmuz tarihli Radikal’de, Türkiye’yi 
ziyaret etmekte olan Suriye Başbakanı Mustafa 
Miro’ya “ABD’nin artık Suriye’ye komşu olduğu 
görüşü ile ABD sizden devrim Irak liderliği ve 
teröre destek vermemenizi istiyor. Bu,  bölgede 

Savaşın İkinci Mağlubu Türkiye



62 Ekim 2003   fabrika

işbirliğinin gelişmesini sağlayacaktır.” mesajının 
iletildiğini yazdı. Komşularımıza Amerikan teh-
ditlerini  gönüllü olarak ileten bir hükümetimiz 
olduğunu böylece öğreniyoruz. Halbuki komşuları-
mızı 3-4 sene öncesinde “kendimiz” tehdit ederdik. 
(Bknz. Öcalan’ın Suriye’den çıkarılması süreci)

 Hükümet ABD ile flörte girişmişken, bu 
defa bir tezkere kazasına uğramamak; eğer uğra-
nılmışsa, ABD’nin eleştiri oklarından kurtulabil-
mek için, Ordu üst yönetimi de flörte girişmede 
gecikmedi. O günlerin Genelkurmay 2. Başkanı 
ve şimdilerin 1. Ordu Komutanı, geleceğin Kara 
Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı 
olacak ismi olarak basınımızın yıldızını parlattığı 
Orgeneral Yaşar Büyükanıt, “Komşudaki yangına 
bigane kalamayız.” açıklamasıyla, Irak’a asker gön-
derme tartışmasına katıldı. (11 Ağustos 2003)

 Ağustos ayından başlayarak, eğer 
TBMM’den tezkere geçerse uygulanacak olan 
planı olgunlaştırmak üzere Türk ve Amerikan 
askeri heyetleri, siyasi heyetleri ve belki başka 
heyetler görüşmelerini sürdürüyorlar. Başbakan 
bu defa tezkerenin geçeceğinden emin konuşu-
yor. MİT, Genelkurmay ve Parlamento’dan bir 
grup Iraklıların Türkiye’nin asker göndermesi 
durumunda göstereceği tepkiyi anlamaya çalı-
şıyor. Ankara’da Iraklı aşiret reisleri ağırlanıyor. 
Ve görülen o ki, Türkiye’ye geldiklerinde farklı 
konuşanlar olsa da, Irak’ta konuşan herkes, “Türk 
askeri gelmesin” diyor. Abdullah Gül ise, “Hayır 
demek belki demektir, belki demek evet demektir” 
yaklaşımıyla; “Hayır diyorlar ama, gerçekte Türk 
askerini istiyorlar” veciz açıklamasını yaparak, 
kendisinin tutumunu da netçe ortaya koydu. 

 AKP hükümetinin bir süre sonra yalayıp 
yutmak zorunda kalacağı gözboyama talebi ise, 
PKK’nın Kandil dağı ve civarında yerleşik 5-6 bin 
kişilik  PKK/KADEK varlığına ABD’nin son ver-
mesidir. “Eve dönüş yasası” diye propaganda edilen 
yasanın, geçmişteki “pişmanlık yasa”larından bir 
farkı olmadığı için, beklenen sonucu yaratmaya-
cağını yazmıştık. Öyle de oldu. Şimdi ABD’nin 
büyük güçlerle, zor bir arazide, ciddi  bir askeri 
operasyon yapması bekleniyor. Böyle bir operasyon 
muhtemelen hiçbir zaman olmayacak; “Eve dönüş 
yasası”nın süresinin bitmesi beklenecek; bu esnada 
Türkiye’nin asker gönderme konusunu TBMM’den 
geçirmesi istenecektir.

 Bu esnada Doğan Grubu medyası, asker 
gönderme yönünde bir karar çıkması için; kim 
asker göndermeye karşı çıkıyorsa, ona karşı bir 
kampanya yürütmeye koyuldu. Fabrika okurları 

Deniz Baykal’dan midemizin kalktığını bilirler. Ne 
görüşlerinde en küçük bir solculuk bulmuşuzdur, 
ne ciddiye alınır bir akıl ve derinlik... Baykal’ın 
sağcılığından büyük medya neden rahatsız olsun!?.. 
Memnun olurlar. Ama son aylarda Baykal karşıtı 
bir kampanya yürütülüyor ve “Baykalla olmuyor” 
cümlesinin altı durmadan çiziliyor. Sebebi sadece 
tezkereye hayır demiş olması ve gene hayır demek-
te oluşudur. 

 Baykal’ın kızı  bile “Amerikalı” çıkmıştır, 
halbuki...

 YAŞ’ın emekliliğine karar verdiği MGK 
Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer Kılınç ve Birinci 
Ordu Komutanı Doğan Çetin’e karşı, benzer kam-
panyalar yürütüldü. Bu kampanya genel yayın 
yönetmenlerinin ve köşe yazarlarının bilgi seviyesi 
hakkında kesin bilgiler edinmemizi sağladı. Ancak 
Ertuğrul Özkök öyle bir dezenformasyon amaçlı 
komplo teorisi üretti ki, Erbakan’ın “inek sesinden 
insan sesi yapan makina” teorisini bile alçaklarda 
bıraktı. Özkök’e göre, Türkiye’deki Kürtlerle KYP 
ve KDP bir büyük oyun planı içinde, son derece 
ahenkli bir çalışma yürütmekteydiler. Türkiye’deki 
PKK/KADEK uzantıları (HADEP-DEHAP ile 
“masum ve samimi” olanlar hariç, barış eylem-
lerine katılanlar oluyor) Irak’a Amerikan askeri 
müdahalesine karşı çıkarken; KYP ve KDP, askeri 
müdahalede ABD ile tam bir uyum içinde çalış-
maktaydılar. Böylece işbölümüne uygun olarak 
Türkiye’dekiler “Tezkerenin geçmemesini” sağ-
lıyor ve Türkiye Irak’ın kuzeyine büyük güçlerle 
giremiyor; Kuzey Irak’takiler ise ABD’nin yardı-
mıyla bir devlet olma yolunda ilerliyorlar. 

 Her zaman Kürtçe’nin bir dil olmadığı, 
çeşitli lehçelerini konuşanların birbirini anlayama-
dığı, türünden, Kürt iddialarını küçümseyici  yük-
sek malumatlar okuduğumuz  köşelerde; birdenbire 
DGM’lik bir suçun işlendiği, Kürt hareketinin ulu-
sal amaçlar etrafında nasıl bütünleşmiş ve siyasal 
bakımdan ne kadar olgunlaşmış olduğunu anlatan 
yazılar okumaya başladık. 

 Bu arada Arınç, tezkere gene gelirse “aktif 
tavır” almayacağını medyaya açıklamıştır.

 Irak’a asker gönderilmesine karşı çıkanlar 
üzerinde bir bedya terörü yaratılmakta; asker gön-
derelim diyen herkes gazetelerde görüşlerine bir 
yer bulmakta; Arınç gibi tutum değiştirenler alkış-
lanmaktadır. Artık O’na Ufuk Güldemir’in “şey”i, 
“Sabatayist misiniz?” diye sormaz. Bu çeşit yazılar 
yayınlamaz.

 “Neden Asker Göndermeliyiz?”
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 Bu defa kamuoyu imaline daha çok çaba 
harcanıyor.

 Bu amaçla, Irak’a asker göndermenin 
neden doğru bir tutum olacağına dair sayısız gerek-
çe üretiliyor.

 - Her imparatorluk bakiyesi devlet, eski 
topraklarına ilgisini sürdürürmüş.

 Doğrudur. Türkiye’de işçi sınıfı iktidarı 
eğer bölge ülkelerinden önce gerçekleşirse; “eski 
topraklarla” değil; Kürt, Acem ve Arap halklarıyla 
olan eski kardeşlik zeminimizle çok yoğun ilgi-
lenmek zorundayız. Eğer hala yerinde duruyorsa, 
siyonizm pisliğine karşı bölge halklarıyla en yük-
sek düzeyde işbirliği yapmak, en öncelikli işimiz 
olacaktır.

 Ancak İmparatorluk bakiyesi mavalı 
okuyanlar, bölgeye Türkiye’nin bölge politikasının 
bir gereği olarak değil; ABD’nin yedeğinde, ABD 
adına gidileceğini gözlerden gizlemeye çalışıyorlar. 
Madem “eski topraklarla” bu kadar ilgiliydiniz, 
neden seksen yıldır bu ilginin bütün tezahürleri, 
bölge halklarına yönelik her saldırıda, saldırgana 
destek şeklinde gerçekleşti? 

 - Türkmenleri ve haklarını korumak için 
orada mutlaka bulunmalıyız!.. 

 Gerekçesi bu olana “ırkçı” diyenler haklı 
değil midir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ara-
sında Türk de, Kürt de, Arap da var. Türkmenler 
Türklerin “soydaşı” ise; Kürt ve Arap vatandaşla-
rın “soydaş”ları da var orada. Hem “Irak’ın toprak 
bütünlüğü”nü en ısrarlı şekilde sen savunacaksın ve 
hem de Irak’ın etnik yapısı içinde bir unsuru; üste-
lik kendi vatandaşlık anlayışını da yerlebir ederek 
diğerlerinden ayıracak; bölücülük yapacaksın...

 Ancak asıl amacın “Türkmenlere 
sahip çıkmak” yani “ırkçılık” bile olmadığını, 
orada bir Kürt devleti kurulmasını önlemek 
için, Türkmenlerin bir politika malzemesi yapıl-
dığını söylemek daha doğru olur. Biz Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin, Türkiye’deki “Türklere” 
nasıl sahip çıktığını da biliriz.  

 - Bölgede güçlü bir ülke olmak istiyorsak; 
devlet olarak bölgeye olan ilgimiz doğu sınırımızda 
bitmesin istiyorsak, Irak’a asker göndermeliyiz.

 Bu tezin sahipleri, bölgeyle ilgilenmenin 
ve böylece bir devlet olarak güç kazanmanın bölge 
dışı işgalci güçlerin yedeği olarak, oraya buraya 
asker göndermek olduğunu iddia etmiş oluyorlar. 
Halbuki, demokrasinin, insan haklarının, özgür-
lüklerin gelişkin olduğu, ülke kaynaklarının “bölge 

gücü olacağız” diye durmadan silahlanan bir ordu-
nun harcamalarına; ve ahlaki bakımdan tamamen 
çürümüş bir kapitalist düzenin birbirinden hırsız, 
kalitesiz, yağmacı ve ahlaksız aktörlerinin yolsuz-
luklarına tahsis edilmediği bir ülke olmak; bölgede 
bir “güç” olmak bakımından daha kestirme ve 
doğru bir yol olurdu. Böyle bir devlet bölgeye 
yönelik bölge dışı işgal güçlerinin, siyonist saldır-
ganlığın önünde bir baraj oluşturur; komşularıyla 
karşılıklı çıkara dayalı diplomatik, ticari, kültürel 
iyi ilişkiler kurardı. Böylece hem zenginleşir, hem 
saygınlığını arttırırdı. Şimdi önerilen ise, ABD’nin 
bölgedeki İsrail-Ürdün ve diğer gerici Arap rejim-
lerinden oluşan ittifakı içinde daha etkin bir rol 
üstlenmek; işgalcilerin yedeğini oynamaktır.

 - “Orası vatan toprağı değil miydi?”
 En zekadan, utanma duygusundan ve bil-

giden uzak tez ise budur.
 Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Doğan 

Çetin’e karşı yürütülen polemikte bu tez ortaya 
konuldu. Şimdi emekli olan Doğan Çetin beyin, 
daha yakın zamanda Faik Türün’ün savunucu-
luğunu yaptığını hatırlıyoruz. Doğan Çetin’le 
onunla polemik yürütenler aynı topun kumaşıdır. 
Birbirlerine daima “mübarek” olmuşlardır. Biz 
aralarına girmeyelim. 

 Hiçbir zaman Osmanlı egemenliğinde 
olmamış Galiçya’nın “vatan toprağı” olduğu iddia-
sına da çok takılmayalım. Sadece cehaletin kabasa-
lığına bir örnektir.

 Asıl olan, 16. yüzyılda “fethedilmiş” ve 
Türkiye’de modern bir devletin kurulmasından 
önce “elden çıkmış” imparatorluk topraklarından 
“vatan” diye bahsetme eblehliğinin günlerce, 
utanmadan yoksun bir ısrarla köşelerde dile geti-
rilmesidir. Vatan kavramı, ulus kavramıyla aynı 
bağlam içindedir. Kapitalizm öncesinde “ulus”tan; 
imparatorluk topraklarından sözederken “vatan”-
dan sözeden Özkök gibi “entellektüelleri” olan bir 
egemen sınıfın; Malazgirt savaşında “Bizans topçu 
bataryaları”ndan sözeden bir Başbakanı olması 
tesadüf değildir. Ayrıca daha da beter olacakları 
kesindir.

 Bu kadar bin dereden su getirerek ABD’ye, 
Soros’un deyimiyle “en önemli ihraç malımız olan 
Ordu”yla hizmet sunmak için çırpınanların amacı 
nedir?

 Birincisi derin bir korkudur. Bu korkuyu 
ABD gibi, Putin Rusya’sı da, Almanya ve Fransa 
hükümetleri de paylaşıyor. 
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 “Büyükelçi İndyk (Amerikan dış politi-
kasını oluşturanlardan, emekli büyükelçi, Martin 
İndyk, z.t.) zorlukların farkında olduklarını söylü-
yor ama kuyruklarını bacaklarının arasına sıkıştı-
rıp Irak’ı terk etmelerinin mümkün olmadığının da 
altını çiziyor. ‘Kaybedemeyiz, çünkü bunu kaldıra-
mayız.’ diyor.

 Sadece ABD mi? Türkiye başta olmak 
üzere çok geniş bir coğrafya da ABD’nin her şeyi 
yüzüstü bırakıp çıkmasını kaldıramaz.

 Teröre, radikal akımların güçlenmesine ve 
daha birçok bilinmez gelişmeye uygun ortam yara-
tacak böyle bir istikrarsızlık potansiyelini bu bölge 
kaldıramaz.

 ABD Irak’a mahkum. İstese de çıkamaz. 
Bir taşla üç kuşu bu şekilde vurabilmesi ise çok 
güç. Bunun tek yolu, ilişkileri ‘biat’ koşulluğunun 
ipoteğinden kurtararak ittifak tabanını genişlet-
mek.” (Ferai Tınç, Hürriyet 18 Temmuz 2003)

 Gerçeklerle yüzyüze gelinmeye, üsluplara 
tevazu sinmeye ve çaresizliğin kabullendirdiği  ara-
yışlar gündeme girmeye başlamıştır. Korku, bütün 
emperyalistlerin, bütün beyni emperyalist hege-
monya ile iğfal edilmiş olanların ortak korkusudur. 
Irak’a korkacağı hiçbir şey bırakılmamıştır. Artık 
korkma sırası, bunu yapanlara gelmiştir.

 1999-2003 yıllarının İsrail Meclisi 
Başkanı Avraham Burg’un, sayısız yanlışla malül 
olsa da, dile getirdiği korkuları bakımından önemli 
yazısının (The Gardian’dan Radikal çevirisi, 19 
Eylül 2003) başlığını hatırlatalım: “Siyonizmin 
sonu yakındır.” 

 Sonsuza kadar sürüp gideceği sanılan 
başka bir çok şeyin de sonu yakındır. Vahşetlerinin 
artması korkularının büyüklüğündendir. Ferai 
hanımınki dahil, korkuları yerindedir.

 Sonuç
 Politik bir süreci, olgular ve sürecin çeşitli 

düzlemlerdeki önemli önemsiz aktörlerinin görüş-
leri üzerinden tahlil etmeye çalışıyoruz. Sürecin 
daha içindeyiz. Dolayısıyla “sonuç” bölümü, 
sadece yaşanmış olan kısmın, ara sonuçları olabilir. 
Ancak geleceğe ilişkin öngörülere imkan veren ara 
sonuçlardır bunlar.

 Arada bir TÜSİAD başkanı Tuncay 
Özilhan’ın yaptığı türden şaşırtıcı ve yönetici blok 
açısından “çatlak” sesler çıksa da (19 Eylül 2003), 
AKP hükümeti ve TSK’nin üst yönetimi Irak’a 
başlangıç olarak sayısı 10 bin civarında olacağı 
duyurulan bir “Tugay görev kuvveti” göndermek 

niyetindedir. Niyet ne olursa olsun, Türkiye bu 
rakamda duramaz. Bu sayının bir kaç katına çık-
ması şaşırtıcı olmayacaktır. 

 Büyük basının hiçbir yalan propaganda 
kampanyası; oradan dönecek asker cenazelerinin 
üstünü örtemeyecektir.

 ABD’nin yedeği olarak oraya asker gön-
dermek; bölge halklarıyla Türkiye arasına yeni bir 
düşmanlık tarihi ilave edecektir. Önümüzdeki gün-
lerde Kemalizmden müdevver “Pis Arap, Kalleş 
Arap” terbiyesizlikleri yeniden ısıtılacaktır.

 Türkiye Ürdün ve İsrail gibi, suni, hiçbir 
tarihi temele oturmayan iki gecekondu ve korsan 
devletin bölgedeki ortağı olarak pis bir imajın kalıcı 
sahibi olacaktır.

 İbrahim Tatlıses, Sibel Can  yetmez, 
“Fatih” Ürek de fetih kervanına katılmalıdır. Hani 
Kerkük, Musul filan...

 Bu konudaki bütün keskin yaklaşımlara 
rağmen, ABD’nin Irak’tan çıkardığı ilk dersler 
nedeniyle Kuzey Kore ve İran’a hemen, derhal 
askeri müdahele yapılmalıdır, türünden propagan-
dalar bir süre soğumaya bırakılacaktır. İleride cesa-
ret edecek duruma gelirlerse, CİA eski başkanının 
“Kore’yi hemen vuralım” yazısını bir daha basarlar. 
Ancak Türkiye, Irak’ta ABD’nin ve bölgede İsrail’in 
suç ortağı olarak Arap halklarından, Kürtlerden ve 
İran’dan ağır eleştirilerin hedefi olacaktır. Bu eleşti-
riler bir karşı düşmanlık dalgasıyla göğüslenmek ve 
haklılığı gizlenmek istenecektir. Bu çerçevede İran 
ve Suriye’ye yönelik provokasyon girişimlerinin 
geliştirilmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

 Son aylarda ABD’nin Kafkaslara yönelik 
planlarını kolaylaştırmak için Ermenistan’la buzlar 
eritilmeye çalışılıyor. Buna devam edilecektir. 

 ABD ile kurulan “silah arkadaşlığı”na 
dayanılarak Kıbrıs’ta çözümsüzlük çizgisi sürdü-
rülmek istenecektir.

 Bütün bunlar bir yana, ABD ve İngiltere 
Ortadoğu’daki dolaysız varoluşlarını; bu sömür-
gecilik dönemi yöntemleriyle yürütülmek istenen 
emperyalist varoluşu sürdürmekte zorlanacaklar 
ve giderek daha ağır maliyetlerle yüzyüze gelecek-
lerdir. Bu hamle, bölgedeki Amerikan çıkarlarının 
azamileştirilmesi ve korunması için atılabilecek en 
rizkli adımdı. Şimdi bu rizki yaşamaktadırlar. Bu 
rizk paylaşmak isteyenler ne kadar çoğalırsa çoğal-
sın, hepsine yetecek büyüklüktedir.

 En büyük bedellerden sonra, Irak halkı 
ülkesini işgalciden kurtarabilirse; bu sadece Irak’ın 
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tarihinde değil; bölgenin ve dünyanın tarihinde de 
çok önemli bir gelişme olacaktır. Kurtuluşu sağla-
yan güçlerin, önderliklerin çizgisinin, ufkunun ne 
olduğundan bağımsız olarak bu böyle olacaktır. 
Irak’a emperyalizm eliyle demokrasinin ve özgürlü-
ğün gelmeyeceği kesindir. Iraklılar bir demokrasiyi 
kendileri inşa edebilirler mi? Silahlı, emperyalist 
işgale karşı savaşmış ve zafer kazanmış bir halkla 
karşılaştığımızda, bu soruya “Emperyalizmin inşa 
etmek istediğinden çok farklı ve daha insani bir 
düzen kuracaklardır” cevabını verebiliriz. 

 Türkiye komünistleri emperyalist işgalci-
lere karşı, elbette direnen Arap halkının savaşımı-
nın yanında saf tutmaktadır. Ülkemizin gençlerini, 
Amerikan çıkarlarıyla kendi çıkarlarını birleştirmiş 
egemenlerin açgözlülüğü uğruna Irak’a göndermek 
isteyenlere karşı, bu kararın verilmesinden önce de 
sonra da savaşmaya devam edeceğiz.

 Türkiye’nin emperyalizmin bölgesel işbir-
likçisi olarak, bölge halklarından izole edilmesine; 
bu izolasyonist  zihniyete karşı; bölge halklarının 
anti-emperyalist, özgürlükçü, demokratik, dayanış-
macı beklenti ve değerleriyle birleşmeyi amaçlayan 
bir politik bakışın sahibiyiz. Büyük insanlık aile-
sinin barışçı, halkların haklarına saygılı, hukuka 
ve meşruiyete uygun uluslararası ilişkiler öngören 

birikimini önemsiyoruz. Türkiye’yi yönetenlerin 
bu birikimle çatışma içine girmemesini temenni 
ediyoruz.

 AKP, Ordu üst yönetimi, büyük sermaye 
ve büyük medya, tam olarak iki ucu b.klu çomakla 
oynamaktadırlar. 

 Irak’a asker göndermenin altından kalka-
mayacaklardır. Bu yöndeki bir kararın sonuçlarının 
bedeli mutlaka önlerine konulacaktır. Açıktan 
Irak’a müdahaleye karşı görüntüsü çizen, ancak el 
altından ABD’nin Irak’a müdahelesinin gerektirdi-
ği bütün taleplerine derhal olur diyen Ecevit, müm-
kün olan en hafif bedeli ödedi, ömrü sona ermeden 
siyasi hayatı en rezilane şekilde sona erdi. AKP ve 
suç ortakları daha ağırıyla karşılaşacaktır. 

 Bu saatten sonra Irak’a asker gönderme-
yecek olurlarsa, ABD’nin hışmından kurtulamı-
yacaklardır. Hatta işgalcilerin Irak’ta yaşadığı her 
başarısızlığın faturası bu takıma kesilecektir. ABD 
onları, istediği zaman oluşturma imkanına çoktan 
beridir sahip olduğu krizlerle ve Türkiye halkıyla 
başbaşa bile bırakabilir.  

 Biz ikisine de açığız.
 Her iki duruma da hazırlıklı olmalıyız.
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İSMET CEYLAN
Arap İsmet,

Karabük İlerici Gençler Derneği (İGD) Yönetim Kurulu Üyesi.
Demir-çelik işçisiydi, yiğit, dövüşken, örgütçüydü.

1949’da doğmuştu. 18 Nisan 1980’de faşist kurşunlarıyla öldürüldü.
Katili veya katilleri yakalanmadı. Ölümü hala faili meçhul.

  Yoldaşlarının hala, belleğinde, kalbinde, savaşımında...
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İstanbul’da İsmet Berkan ve Ankara’da Murat 
Yetkin birlikte ve el ele vererek bir gazetecilik olayı 
yarattı. Genelkurmay Genel Sekreterliği ile ilgili 
gizli yönetmelikleri buldu ve yayınladı. Belgede 
yazılanlar karşısında sadece bu iki gazetecinin 
şaşırmış olmasından da anlaşılacağı gibi buradaki 
“bulma” fiili durumu anlatmakta biraz ağır kaç-
maktadır; doğrusu gazetenin arşivinden ofis boyu-
na getirtmedir ki, yapılan işi büyük yapan da budur. 
Çünkü, o ofis boyun gazetelerin arşivindeki o bel-
geyi bulup İsmet’in ve Murat’ın önüne getirmesi 
bu ülkenin 15 yılına mal olmuştur. Uzun zamandır 
İsmet ve Murat, tavla, satranç, akıl oyunu dışındaki 
her yazılarında Ertuğrul Abilerinden bir işaret bek-
lemektedir ve TİB ile ilgili bilgilere ulaşmaları için 
gereken işaret de ne yazık ki çok gecikmiştir.

İsmet ağırdı ama Murat’ın çok hızlı ve çok 
zeki olduğunu biliyorum. İsmet’in ağırlığı zama-
nının tamamını futbol karşılaşmalarında harca-
masından kaynaklanıyordu. Cumhuriyet’in spor 
servisindeki erken mesaisinden kurtulamadığı 
için belki Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler 
Fakültesi’ndeki derslere hep geç gelirdi. Aynı sınıf-
taydık ve daha o zaman kendisini terketmiş olan 
saçlarının dışında sınıfta kimsede bir iz bırakmış 
olduğunu hatırlamıyorum. İsmet’i ikinci sınıftan 
sonra gören olmadı; mesleğinde ilerlemek için 
eğitime ihtiyaç olmadığını erken keşfetmiş olabile-
ceğini düşünebiliriz. İsabetli davranmıştır ve sonuç 
ortadır. 

Murat ise “Toplumsal Kurtuluş”un çevresin-
deydi; ancak bir kısım parlak arkadaşlarıyla birlikte 
o zaman çok tehlikeli olan bu dergide yazmak yerine 
“Edebiyat Dostları” adında bir dergi çıkarmayı ter-
cih etmişlerdi. Toplumsal Kurtuluş’a bulaştıklarını 
hatırlamıyorum. Ancak ben Toplumsal Kurtuluş’ta 
yazarken Edebiyat Dostlarına da yazdığımı hatır-
lıyorum. “Putları kırma” kampanyası açmışlardı 
ve zaten kırılmış putlara saldırıyorlardı. Put kırma 
işine kendilerinden başlamaları gerektiğini söyledi-

ğimi hatırlıyorum ve hala ısrar ediyorum. Edebiyat 
Dostları hiçbir put kıramadığı gibi yeni bir put da 
yaratamamıştır ve ne yazık ki başarısız edebiyat 
dergileri galerisinin son sıralarında unutulmaya 
terkedilmiştir. Bunları şunun için yazıyorum; işe 
putları kırma iddiasıyla başlayıp Ertuğrul Özkök’e 
tapınma ile bitirmek çok trajik bir kişisel öyküdür 
ve düşmanlarımıza bile dilemiyorum. Yazık, hem 
de çok yazık.

Bir yazıklanma da hepimiz için; bizler Doğan 
Matbuatında yayınlanmadan hiçbir konuda tartış-
ma açamayacak mıyız? Bu matbuat ne yapmıştır 
ki böyle bir onay mercii olma hakkı elde etmiştir? 
Örneğin, Cezaevlerindeki tutsaklara yapılan saldı-
rılar ile ilgili adli tıp raporlarını, ellerinde olmasına 
rağmen aylarca sonra yayınladılar; haber değeri 
görmemişlerdi. Zamanın Adalet Bakanı, patron-
larına ihale sorunu çıkarınca yürürlüğe koydular. 
Ölülerimizi bile santaj malzemesi olarak kullan-
maktan kaçınmıyorlar; korkuları yoktur ve solun 
da belleğini yitirdiğinden emin görünüyorlar. 
Doğan matbuatının dışında her yerde bu raporların 
santaj için yayınlandığı yazıldı. En çok sol, bu sol 
numaralara inanıyor ve sıkıntımız budur. 

Genelkurmay Genel Sekreterliği’ne bağlı TİB 
konusu da öyle. En azından ortada iki kitap var; biri 
gazeteci Fatih Güllapoğlu’na aittir. Tanksız Topsuz 
Harekat ismini taşıyor. İkincisinde benim imzam 
var ve “Öteki İslam”dır. İkisi de TİB üzerinedir. 
Bu iki kitap da yargılanmış ve ceza almıştır. Fatih 
Güllapoğlu, Tanksız Topsuz Harekat’ı yazıp yayın-
ladıktan sonra bir daha konuyla hiç ilgilenmemiş 
ve geçtiğimiz aylarda bir televizyon kanalında bu 
kitabı hazırlarken yanlış yaptığını beyan etmiştir. 
Yanlış yapmıştır; Fatih’inki bir kazadır ve onun 
on beş yıldır bu kazayı unutturmaya çalıştığını 
biliyorum. Bedeli ağır olmuştur; Fatih neredeyse 
kitabın tamamını bir generalin rakı sofrasındaki 
itiraflarından yola çıkarak yazmış olmasına rağ-
men askerlere danışmamakla hata yaptığını beyan 
etmektedir. Dahası; şimdiki “kızılelma ittifakı”nın 
sol süsü verilmiş kanadı dergilerinde TİB’i ve daya-
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nağı olan yönetmeliği kapak yapmış, psikolojik 
harbi yürüten kadroları açıklamıştır. İsmet bilmese 
bile Murat bunları bilmelidir; “bulduk”, yayınladık, 
gazeteciyiz nidaları atmak ayıptır ve şimdilik bu 
ayıpı not etmekle yetiniyoruz.

Ben ise bulmadım. Vardı, tartışılıyordu ve 
önemliydi. Boyacı Kenan ile ekibi toplumu yeşile 
boyamaya karar vermişti ve TİB bu işte çok iler-
lemişti. Gerçek dergisinde bu konuda yazdığımı 
hatırlıyorum. Nokta da bunu kapak yaptığımda, 
derginin Genel Yayın Yönetmeni Ayşe Önal’a 
bazı telefonlar geldiğini ve bu yöndeki yayınlardan 
duyulan rahatsızlıkların iletildiğini de. Nokta’dan 
sonra Yön dergisinde de TİB, yine birçok uğraştan 
sonra kapak olmuştu. Sonra, askerliğimi yaparken 
rastladığım Belgelerle Türk Tarihi dergisi ile baş-
layan serüven, Mustafa Sarı ve Fatih Güllapoğlu 
ile yapılan görüşmelerden sonra bir kitap haline 
geldi ve 1995 yılında “Öteki İslam-Devletin Din 
Operasyonu” adıyla Sorun yayınları tarafından 
yayınlandı. Bu yayından sonra TİB’de görev alan 
bir subay tarafından hakkımda birçok dava açıldı. 
Bu davalardan ikisi mahkumiyetle sonuçlandı. 
Sonra bir general aralarında benim de bulundu-
ğum sekiz gazetecinin çalıştırılmaması için pat-
ronlara haber gönderdi; uzun süre işsiz kaldım. Ne 
kitabın anlattığı şeyler, ne alınan mahkumiyetler en 
ufak bir ilgi uyandırabildi. O yıllarda henüz Kürt 
bölgesine uçaklardan atılan dini içerikli bildiriler-
de bir sakınca görülmüyordu. Devlet bizi islama 
çağırıyordu.

Yetişmiş bir kadro ve sade bir plan; toplumu 
komünizmden korumak için islamileştirmek bu 
sade planın adıydı. Sovyetler Birliği’nin etrafın-
da komünizmin yayılmasını önlemek için “yeşil 
kuşak” oluşturmak isteyenlerin planlarıyla Boyacı 
Kenan ekibinin planları da örtüşüyordu ve bu 
işlerini çok kolaylaştırmıştı. Yetişmiş kadroların 
ne iş yaptıkları ise şimdi ne iş yaptıklarından çıka-
rılabilir. TİB’i o dönem yönetmiş subaylardan biri 
Anadolu Ajansının üst düzey yöneticisi oldu, diğeri 
çeşitli üniversitelerde, alınış biçimi çok tartışılmış 
diplamasıyla Atatürkçülük dersleri vermeye başla-
dı. Bir özel kanalda tv yapımcısı olduğu da Fabrika 
sayılarında kayıtlıdır. Bir diğeri Diyanet İşleri’nin 
danışmanıydı; herhalde engin bir dinbilgisi var. 
Emekli olduktan sonra tutulan yerler, Psikolojik 
Harp’in saldırı noktalarını gösteriyor. Bunlardan 
birçoğunun ortalıkta hala gazeteci kılığında dolaş-
tığını da biliyoruz. Bir takım devletlülerin gazete 

yöneticilerine “çalıştırılması zorunlu” olanlar 
listesi gönderdiğini, bu listeyi istismar edenlerin 
olduğunu da...Bu listelere dayanarak on binlerce 
dolar maaş isteyip, yat yalı almaya kalkanların 
varlığını, bu TİB kaşifleri bilmiyorlar mı? Örneğin 
Enver Altaylı’nın soyadını taşıyan Fatih Altaylı’ya 
Mehmet Eymür’ün açıkladığına göre devletce veri-
len içi para dolu sarı zarflar ne için olabilir?

TİB’in bütün bu çabaların ilk somut sonucu 
dinci-faşist hareketlerin hızla büyümesi oldu. 
Çünkü toplum devlet eliyle dinci gericilerin ve 
faşistlerin kucağına itiliyordu. TİB’in yurtdışın-
daki yurttaşlarımızı komünizme karşı örgütle-
mek amacıyla kurduğu Diyanet İşleri Türk İslam 
Birlikleri(DİTİB)’nin kurucuları Avrupaya kaç-
mış faşistlerdi. Burada TİB-DİTİB benzerliğine 
dikkat edin; rastlantı değildir. MHP’li Diyanet 
İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç’ın öncülüğünde 
yürütülen bu projeyle devlet eliyle Türkiye’nin en 
büyük tarikatı örgütlenmişti ve bu tarikat içinde bir 
takım subaylar psikolojik harp dersleri veriyordu. 
Uzun adıyla Diyanet İşleri Türk İslam Birlikleri, 
kısa adıyla DİTİB, Genelkurmay’a bağlı olan bu 
teşkilat tarafından örgütlenmişti. Devlet, konso-
losluklarının yetkisinde olan birçok bürokratik 
işlemi DİTİB’e bağlı din görevlilerine devretmişti. 
Konsoloslar ve bir takım TİB subayları sık sık 
camilere gidiyor, vatandaşları DİTİB şemsiyesi 
altında toplanmaya teşvik ediyordu. Öte yandan 
Suudi sermayeli İslam Kültür Merkezleri de gene-
raller tarafından destekleniyordu; meşhur “Rabıta” 
skandalı sırasında, bu örgütün bağlı olduğu İslam 
Kültür Merkezleri’nin ikinci başkanlarının Türkiye 
Cumhuriyeti konsolosları olduğu açığa çıkmıştı ve 
boyacı Kenan “evet ne var bunda?” diye şişiniyor-
du. Laik Türkiye Cumhuriyeti, şeriatçı Suudi aile-
siyle komünizmi engellemek üzere İslam şemsiyesi 
altında birleşmişti.

Sonra TİB’in yurtiçinde Milli Eğitim’e de el 
attığı ortaya çıktı. Bu hizmeti fiilen yürüten Talim 
ve Terbiye kurulları TİB’e düzenli olarak rapor 
vermekle yükümlüydü; ders kitapları istisnasız 
olarak TİB’e bağlı subayların denetiminden geçi-
yor ve onların yönlendirmeleri ile şekillendiriliyor-
du. Bir ara, TİB’ciler basına da el atıp bir gazete 
sahibi olmayı denediler; Bekir Kutmangil’in “Yeni 
Günaydın” gazetesi bir süre TİB kökenli Ertuğrul 
Zekai Ökte ve ekibi tarafından çıkarıldı. Sonra 
birgün her nedense Bekir Kutmangil MHP’li bir 
mafya üyesi tarafından öldürüldü; gazete projesi 
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rafa kaldırıldı. Birkaç ay önce ekip, dağıtımında 
sıkıntı yaşadıkları anlaşılan bir gazeteyi çıkarmaya 
devam ediyordu. “Önce Vatan” isimli bu yayında 
Yeni Günaydın ekibi, içtimadaydı.

Öteki İslam’ın ikinci baskısını hazırladığım 
1997 yılının son aylarında TİB’de ve psikolojik 
harp stratejisinde bir değişiklik olduğunu sezmiş-
tim. TİB’ci subaylar emekliye ayrılmışlardı ve bu 
nedenle bir kırgınlık yaşadıkları belliydi. Ertuğrul 
Zekai Ökte ise bir süre ara verdiği dergisini yeni bir 
birinci sayı yaparak yeniden çıkarmaya başlamıştı. 
Ökte, her sıkıntılı döneminde dergisini düzenli ola-
rak çıkarmış ve darbe dönemlerinde ara vermişti. 
Yeni birinci sayı, hem yeni bir sıkıntılı dönemin 
işaretiydi, hem de ordu içinde bir hareketlilik 
olduğunun. Türk İslam Sentezi’nin şampiyon der-
gisi yeni sayısının kapağında “Yeniden Müdafaa-i 
Hukuk” çağrısı yapıyordu; demek ki ülke yeniden 
işgal altına girmişti. 

İşgalciler, Ökte’nin danışmanlığını yaptığı 
TİB’in büyütüp beslediği dinci gerici hareketlerdi. 
Bir canavar yaratmışlar ve kontrolü ellerinden 
kaçırmışlardı. Durumu kurtarmak için dinci geri-
ciliğin dozunu azaltıp, bir miktar ilericilik sosu 
dökmek gerekiyordu. 28 Şubat’a giden yollar da, 
böylece, her şeyden önce bu garip derginin sayfa-
larında döşenmeye başlanmıştı. Yani bu politikayı 
örgütleyenler de toplumu islamileştirmeye çalışan-
lardı ve şimdi “ilericileri” göreve çağırıyorlardı. 
İlerici dedikleri Doğu Perinçek ve ikiz kardeşi 
İlhan Selçuk. Ve elbette kaçınılmaz bir DSP-
MHP-ANAP koalisyonu. Psikolojik Harbin son 
taaruzu da böylece başarısızlıkla sonuçlanmış ve 
Milli Görüş’ün eteklerinden gelen AKP iktidara 
gelmişti.

İşte size psikolojik harp, işte onun militanları; 
Bir önceki seçimde MHP’ye yönelik sol destek 
İlhan Selçuk ve gazetesinden gelmişti. Geçtiğimiz 
günlerde Doğu Perinçek ve ekibi de “Ülkücü”lerle 
birliği pekiştiren ortak bir miting yaptı. Sonra 
Doğu Perinçek, partisinin “askeri desteği” “top-
lumla ilişkilerden” aldığını da açıkladı. TİB, 
Doğu Perinçek ve partisi için üşenmeyip anket 
yaptırmış ve İP’in bu anketten birinci çıktığı habe-
rini de Doğu Perinçek’e uçurmuştu. Uçuş o uçuş, 
Perinçek’in ayakları o günden sonra bir daha kara 
yüzü görmedi. Bunlar ıssızlaştırılmış soldan yeni 
“ilericiliğe” adam devşirmenin hem güç, hem de 

tehlikeli görüldüğünün bir işaretidir ve bu birleş-
melerin sanıldığı gibi bu odakların siyasi manevra 
kabiliyetleri ile bir ilişkisi yoktur. MHP’den ilerici 
imal etme komedisi 12 Eylül işkencehanelerinin bir 
bedelidir ve ne yazık ki bu bedeli üstlenecek olanlar 
toplumun bütünüdür.

Bunlar, Radikal gazetesinin 20 yıldır ortalıkta 
dolaşan olayları dün bulmuş gibi yansıtması-
nın anlamını ortaya çıkarmak için gerekiyordu. 
Öncelikle şu; Türkiye’de her gizli belge gizli değil-
dir ve isteyenin MGK Genel Sekreterliği ve bağlı 
kuruluşlardan biri olan TİB ile ilgili hukuki metin-
lere ulaşması uzun zamandan bu yana mümkün-
dür. Öte yandan TİB ve marifetleri ile ilgili bilgiler 
de orta zekalı her gazetecinin dağarcığındadır ve 
hiçbir gazeteci bugüne kadar o gazetelerde bunları 
haber yapma olanağı bulamamıştır. Radikal’in, 
TİB ile ilgili yayının üçüncü gününde Ertuğrul 
Zekai Ökte’nin bir yıl önce bir Fetullah Hoca yayını 
ile yaptığı söyleşiyi manşetine çekmesinin nedeni 
budur. Bu bilgilerin üzerindeki tozların silinmesi-
nin başka nedenleri olması gerekir.

Bütün bunların, orduda Irak Seferi’ne karşı bir 
direnişin ardından gelmesi anlamlıdır. Tartışma, 
lokomotif gazetede emekli paşalar ile Ertuğrul 
Özkök arasında başlamış, ancak cephenin bu 
şekilde genişlemesinin yaratacağı sakıncalar düşü-
nülerek savaş düşük yoğunluklu hale getirilmiştir. 
Ertuğrul Özkök’ün savaşta geri çekilme pozla-
rına bürünmesi donanım eksikliği nedeniyledir; 
Osmanlı topraklarına Galiçya’yı dahil edince geri 
çekilmiş ve düşmanı vurmak için daha uygun bir 
silah çekilmiştir.

Artık Doğan Medyası ile AKP aynı saflarda-
dır ve ABD için ilk birliklerimizi tahmin edilenden 
önce göndermiş olduğumuz açıktır. Bütün Doğan 
Medyası’nın Tayyip Erdoğan’ın oğlunun düğününü 
bir hayat memat meselesi haline getirmesinin başka 
ne anlamı olabilir? 

Ordu ise, psikolojik bir harp yürüttüğü 
AKP’nin inisiyatifinde böyle bir sefere çıkmak iste-
memekte ve kendileri açısından çok mantıklı bir 
direniş göstermektedir. Bu seferin sonucu ne olursa 
olsun AKP’ye ve müttefiklerine yarayacağı ve 
böyle bir sonucun askerler açısından geri dönülmez 
bir yenilgi olacağı açıktır. Emekli generallerin bir 
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yandan dinci gericilere bir yandan da basına yük-
lenmesi, düşman güçlerinin iyi analiz edildiğinin 
bir işaretidir ancak manevra kabiliyetlerinin sınırlı 
olduğu da ortaya çıkmıştır. Aralarında İşçi Partisi 
ve Ülkü Ocaklar’nın da bulunduğu beşyüz kurulu-
şun çağrısıyla ancak beşyüz kişi toplayabilmişlerdir 
ve bu, generallerin bizzat çarpışmaya katılmasını 
zorunlu kılmaktadır. Ertuğrul Özkök biraz korkup 
çekilmiş, generaller ise biraz daha sinirli olmuştur.  
Ama ne bir gazete toplatılmış, ne de bir gazeteci 
içeriye buyur edilebilmiştir. Karşı cepheden küçük 
harflerle yapılan “generallere eleştirinin dozu kaç-
masın” uyarısı ise psikolojik harbin kaybettiği bir 
muharebinin bitişi düdüğü değilse nedir? 

İsmet ile Murat’a şimdilik bu kadarını hatırlatı-
yoruz. Gerisi var ve bunun için onbeş yıl beklemeye-
ceğiz. TİB, devlet içindeki bir takım odakların halka 
karşı yürüttüğü örtülü operasyonların merkezidir 
ve geldiği yer gideceği yerin habercisidir. Ancak 
şimdi daha tehlikeli olan adını koyamadığımız 
“TİB”lerin yürüttüğü operasyonlardır ki bunları 
da takip ediyoruz. Burada şimdiki son sözümüz ve 
sonraki ilksözümüz şudur; Özkök gider halk kalır. 
Bu ülkede hangi hesap açık kalmış ki?

Büyük Gazeteciler TİB’i Nasıl Yakaladı

Orhan Gökdemir’in Yeni Kitabı

 Aydınlanma Tarikatı
çiviyazıları
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MEZOPOTAMYA! Tarihin, medeniyetin 
başladığı Anadolu’dan doğan ve nice hülyaya konu 
olmuş Dicle ve Fırat nehirlerinin hayat verdiği  ana 
gövdesinde IRAK yatan bu Efsanevi topraklardadır 
bugün dünyanın gözü...

Tarihin nerede  başladığı; önce hiyogralif mi 
yoksa çivi yazısının mı bulunduğu, dolayısıyla 
tarihin Mısırdan mı yoksa Mezopotamya’dan 
mı başladığı tartışmalıdır.  Yazı karakterleri 
incelendiğinde, hiyogralifin daha kolay anlaşıl-
dığı, ancak  çivi yazısının daha kolay yazıldığı 
saptaması bizi yazının ve medeniyetin başlangı-
cının  Mısır değil Mezopotamya olduğuna götü-
rür. Kur’an’daki Tufan ve Cennet efsanelerinin 

kaynağı da bu iki nehrin taşması ve denize girişi 
ile oluşan delta  ile diğer vadilerdeki bitki-canlı 
örtüsünün yansımasından doğan iletişimlerdir 
(herkes bilir ki cennette iki ırmak akar).

Mezopotamya’da ilk uygarlığı kuran 
Sümerlerin Ari kökenli iddiasını da Almanlar 
Sami kökenli kavimlere  böyle bir onuru 
bağışlamak istemediklerinden uydurmuşlardır. 
Mezopotamya’nın ilk halkları Sami kökenlidir. 

Gövdesinde bu gün Irak yatan Mezopotamya’nın 
tarihsel sürecine kısaca bakalım.

• Mezopotamya’da yaşam yazılı tarih 
öncesinde başlamıştır.

ABD ve İngiltere’nin Irak işgali nedeniyle  
Mezopotamya tarihine bakış ve düşündürdükleri.

Muharrem Uğurlu

Kastamonu ili Taşköprü ilçesi, Afşar köyünde 1946 yılında doğdu.
aynı köy ilkokulunu, köy enstitüsünden çevrilen Kastamonu/Göl ilköğretmenokulu’nu ;

dışardan Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi’ni bitirdi.
Ankara Ticaret Yüksek Öğretmen Okulundan kovuldu.

Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünü bitirdi.
Tuzla piyade okulu yedek subay taburundan er çıkmayı başardı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.
Todaie /Amme İdaresi Ensitüsünü bitirdi.

Önce Sivas İli Suşehri ilçesi Tatar köyü ilkokulu öğretmenliği ve müdürlüğü’ne
                                                                                 

                                        sonra Bursa ili, Orhaneli ilçesi Harmancık nahiyesi Nalbant köyü ilkokulu öğretmenliği ve müdürlüğü’ne
Maraş/ilçesi  ortaokulu edebiyat grubu öğretmenliği’ne

Rize/Çayeli/ ilçesi ortaokulu sosyal bilgiler grubu  öğretmenliği’ne
Ankara/Çankaya- İncesu ilkokulu sosyal bilgiler grubu öğretmenliği’ne

Diyarbakır Eğitim Enstitüsü devrim tarihi ve tarih öğretmenliği’ne
Gazi Eğitim Enstitüsü devrim tarihi ve tarih öğretmenliği ve müdür yardımcılığı’na

Ankara Yüksek Öğretmen okulu  müdürlüğü’ne
Ankara Anıttepe Ticaret Lisesi tarih öğretmenliği’ne

Ankara Şentepe Lisesi tarih öğretmenliği’ne
atanıp bu görevleri tamamlamıştır.

Ve öğretmenlik görevini sürdürürken bitirdiği avukatlık stajından sonra başlayan (12 eylül 1980) 
yoğun sıkıyönetim mahkemeleri özellikle büyük Dev-Yol Ankara sıkıyönetim davası müvekkilleri başta olmak üzere yürüttüğü üç 
yüzden fazla  müvekkilinin sıkıyönetim davaları nedeniyle öğretmenlik görevinden istifa ile sadece avukatlık işleri ile uğraşmış, 

ve bir araözel dersanaler ile öğretmenliğe dönmeyi denmiş olup 

şimdi,  serbest avukatlık yapmaktadır.
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• Yazılı dönemde, Aşağı Mezopotamya’ya 
SÜMERLER, Yukarı Mezopotamya’ya 
ELAMLAR, Orta Mezopotamya’ya 
AKATLAR yerleşmiştir.

• Ortaya çıkan önemli kentler Ur, Uruk, 
Kiş, Sus, v.s.’tir. 

• Tarihin başladığı verimliliğiyle diğer 
insan yaşayan ve yaşamı yüceltmeyi amaçla-
yan toplulukların dikkatini çeken bu  yöreye; 
saldırı olmaması imkansızdır. Bu nedenle 
MEZOPOTAMYA’ ya tarih boyunca saldırı 
ve göçler olmuştur.

• Mezopotamya’da oluşan ve bugünde 
varolup, geleceği hususunda kuşkulara düşülen 
ZİGURRAT TAPINAKLARININ  oluş-
masını sağlayan BABİL şehri ve Babil’liler 
Mezopotamya’nın  çimentosu olmuşlar ve 
evrensel kültür yaratmışlardır.

*BU DÖNEMDEN, HUKUK alanında 
NAPOLYON’UN COD SİVİLİNE (Fransız 
Medeni Kanunu) VE AVRUPA BİRLİĞİ 
HUKUKUNDAKİ GENEL ESASLARA kaynak-
lık edecek ROMA HUKUKUNA   HAMMURABİ 
YASALARI YANSIMIŞ VE DÜNYA DEVLETİ 
NASIL OLUR, BABİL İMPARATORLUĞU’NU 
KURAN  NABUGATNAZAR GÖSTERMİŞ, 
KÜLTÜR KAYNAKLARI BATIYA AKMIŞTIR. 
BU ÖRNEĞİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN 
TARİH BİLİNCİ GEREKMEKTEDİR 

       
• Bu dönemde Mezopotamya’da olu-

şan Büyük Babil’ in karşısına iki  kuvvet 
dikilmiştir. Birisi Anadolu’da büyük bir 
imparatorluk kuran HİTİTLER, diğeri II. 
RAMSES’in MISIR’ı. BU İKİ DEVLETİN 
BABİL ALEYHİNE MÜTTEFİKİ 
İSRAİLOĞULLARINI, Babil Hükümdarı 
NABUGATNAZAR FİLİSTİN’DEN 
MISIR’A SÜRMÜŞTÜR. Binlerce yıl süre-
cek Arap-Yahudi düşmanlığı başlamıştır.

• Babil, Asur saldırılarına ve egemenli-
ğine direnmiş ve Asur, hem Mezopotamya’ya 
hem de Anadolu’nun önemli kesimlerine 
doğrudan veya ticaret kolonileri kurarak ege-
men olmuştur. Bu dönemde  eşek kervanları 
Mezopotamya ile Anadolu arasında, Kayseri 
yakınlarındaki Kaniş( Kültepe)  ve önemli 
Hitit kentlerine gidip gelmiştir. 

*Bu ticaretin kayıtları ülkemizin bugün vergi 
iadesine esas ihracat iade belgelerinden daha sağ-
lamdır.

• Bu bölge egemenliğine  düşkün bir 
insan potansiyeli barındırmaktadır. Çünkü, 
kendilerine egemen olan Asur’u saf dışı edip 
yeniden bir Babil egemenliğini yeniden kur-
mayı başarmışlardır. 

• Gelişen zaman içinde İran’da kuru-
lup dünya dengesindeki önemi büyük 
olan Persler sonuçta Babil dahil bütün 
Mezopotamya’yı egemenlikleri altına almış-
tırlar. PERS EGEMENLİĞİ  İÖ 539 yılından , 
MAKEDONYA’DAN  İSKENDER’İN ÇIKIP 
Asya işgaline KADAR SÜRMÜŞTÜR.  
İskender doğuya yürüyüşün de İ.Ö,331 de 
bu bölgeyi kendi egemenliğine almış, Yunan 
kültürüyle Doğu kültürünü batıya harmanla-
maya çalışmıştır. 

• İSKENDER, MEZOPOTAMYA’NIN 
MISIR’IN ANADOLU’NUN BÜTÜN 
BİRİKİMİNİ BATIYA AKTARAN 
SENTEZİ TAMAMLAMADAN 
ÖLDÜĞÜNDE BÖLGEDE İSKENDER’İN 
GENERALLERİNDEN SELEVKİ 
EGEMEN OLMUŞTUR.

• Gerçekte geçici Selevki egemenliğin-
den sonra bölgede, yoğun bir Roma-Sasani 
egemenlik mücadelesi yaşanmıştır. Roma 
ikiye bölündükten ve bu bölge Bizans tara-
fında kaldıktan sonra , Bizans-Sasani çekiş-
mesinden yararlanan Irak’ta bağımsız devlet 
davranışları söz konusu olmuştur.

• Dicle ve Fırat denize dökülürken 
oluşan  Şattülarap deltası Mezopotamya ve 
Irak’ın simgesi olup burada oluşturulan Hıra 
Prensliği  bölgeye Arap karakteri yüklemiştir 
ki, Arapların saldırısı sırasında yani yeniden 
bölge kabuk değiştirirken Basra  üs görevi 
görmüştür.

*Amerikalılar, Basra’nın kendileri için son 
savaşta üs olabileceği fikrine belki bu süreçten 
varmış olabilirler.

• Araplar , Ecnadeyn, Kadisiye, Nihavent 
savaşları ile Irakta- kesin Arap-İslam ege-
menliği kurmuşlardır. Arapların aralarındaki 
iktidar kavgasında Mezopotamya halkları 
Son halife Ali’ ve art gelenlerine yakın dur-
muşlardır.  -Irak (Basra kıyısında, KUFE 
Halife Ali ve isyancılar Muhammet’in karısı 
Ayşe, cennet kendilerine Muhammet tarafın-
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dan mücadelenmiş, Talha ve Zübeyr  Ali ile 
Muaviye arasındaki savaşlarda) Ali’nin üssü 
olmuştur. – 

*Bu hat Hüseyin’in Emeviler’ce katledildiği 
Kerbela, Emevi hanedanının sonunun getirilme-
sinden sonra  750’de kurulan Nasıriye ve Bağdat   
şimdi, İngiliz-Amerikalıların   işgal çizgisindedir. 
İngilizler bu hattı 1. Dünya Savaşı’nda da kul-
lanmışlardır. İngilizler  bu hatta Kütülamerede, 
Osmanlı kuvvetleri tarafından çözülüp 5 sıfırlı 
rakamlarla kumandanları Tawzend ile birlikte esir 
edilmişlerdir. 

• Arap egemenliği Mezopotamya ve 
Irak’ta uzun sürmüştür. Ali’den sonra hali-
felik merkezini Suriye’deki Şam’a taşıyan 
Emeviler’den iktidar M.S 750’den sonra 
gelişen kavimler ve cemaatler dünyasında 
Muhammet’in amcası oğullarından Abbas art 
gelenlerine geçmiş, onlarda Irak’ı dünyanın 
merkezi; Bağdat’ı’ da  dünyanın sanat edebi-
yat ve ilim merkezi yapmışlardır. Bağdat‘ın 
en azından kültürel alanda dünya tarihin-
deki egemenliği Moğol hükümdarı Hülagü 
Han’ın l3. yüzyıl sonlarında şehri yerle bir 
edişine kadar sürecektir. Bu tarihten sonra 
Mezopotamya’da bütüncül bir merkezi sistem 
olmayacak, parça yönetimler egemen olacak-
tır. Mezopotamya, ve Bağdat’ın bütünüyle 
yeni bir siyasi istikrarı Osmanlı hükümdarı 
1. Selim’in doğu seferinden sonradır. 1.Selim 
bu seferde Kürt bilgin İdris Bitlisi’nin yardı-
mı ile bütün Kürt aşiretlerini kedisine bağla-
mayı başarmıştır.

• Birkaç kez İran Bağdat’a girdi ise 
de Osmanlı bu işi ciddiye alıp İranlıları 
Zagros Dağları’nın batısına düşürmemiş ve 
Mezopotamya’da bütünüyle egemenliğini 
Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar sürdür-
müştür.

*Mezopotamya’nın tarihi maddecilik yönte-
miyle toplumsal süreci ve bu sürecin Osmanlı’ya 
kadar gelen genel tarih tiplemesinde, Köleci, ve 
sonra Asya tipi feodal olarak nitelendirilmesi 
bana göre doğrudur. (Daha ayrıntılı bir çalışma 
gerektiren Asya Tipi Üretim Tarzı, -ki kaynağı 
MEZOPOTAMYANIN KÖLECİ TOPLUMA 
GEÇİŞİNDE BİLE ÖZÜNÜ KORUYAN İLKEL 
ORTAKLIKÇILIKTIR.- Zor Osmanlı Modelinde 
gelecek günlerde çalışma konusu olacaktır).

Hatta feodal dönem Avrupa’da pekişirken, 
Basra’dan Karmatiye’ye kadar olan bölgede, 
Abbasiler dönemi ve sonrasında, kölelerin ayakla-

nıp ortaklıkçı esasa dayalı kısa dönemli yaşam sis-
temleri kurduklarını da tespit edebiliyoruz. Bu top-
luluklardan en önemlileri Karmatiler’dir. İslamiyet 
öncesi Mazdek, sonra Hamdan Karmat , Babek 
ve  diğer ortaklıkçı ayaklanmacılar İslam bilgin-
leri tarafından sapkın olarak nitelendirilmişlerdir. 
Osmanlı Çağı boyunca da bu tarz Mezopotamya 
kökenli ayaklanmalar bölgede olagelmiştir. YANİ 
BÖLGENİN AYAKLANMA KÜLTÜRÜ 
VARDIR. Bu bölgede, bu kültürü dikkate alan 
işgalcilerin yöntemlerindeki yaklaşımları bu açıdan 
dikkat çekmektedir. 

• Irak’ın yakın çağda kaderini iki şey 
değiştirmiştir. Birincisi BBB yani Avrupa 
ülkelerinde demiryolu siyaseti başladık-
tan sonra bu politikaya ülkesini açan  II. 
Abdülhamit’in, BERLİN-BİZANS-BASRA 
(BBB) demiryolu projesi ve bu projenin 
Almanya’ya ısmarlanmasıdır. İkincisi 
Mezopotamya’ da petrol bulunması ve bunun 
işletmesinin de İngilizler tarafından ger-
çekleştirilmesidir. Yani I. Dünya Savaşı’na 
Paylaşım savaşı diyoruz ya gerçekten de 
Sanayi Devrimi’ni önceden gerçekleştirip, 
Endüstri mamulleri pazarı ve ham madde 
kaynakları yönünden sömürgeler elde etmede 
ön alan İngiltere ile daha sonra endüstrisini 
tamamlayıp hem pazarlardan hem hammad-
de kaynaklarından pay isteyen Almanya 
Mezopotamya çöllerinde kıyasıya bir kapış-
maya girmişler ve bu kapışmada, İngilizler 
Arapları, Kürtleri, Almanlarda Osmanlı 
hanedanı ve genç ittihatçılar aracılığı ile 
Türkleri kullanmışlardır.

*Siz hiç konunun olayın dışında kalabildiğini 
gördünüz mü? Osmanlı devleti yönetimindeki 
ülkeler l. Dünya savaşının paylaşım konusu iken 
nasıl savaşın dışında kalabilir, Osmanlı Devleti’nin 
savaşın dışında kalabileceği ile ilgili yorumlara 
katılmıyorum.

• İran Osmanlı  sınırını belirleyen Kasrı-
Şirin Anlaşması’nın ne sağlam ve ne doğal 
sınırlar belirleyen bir anlaşma olduğunun 
kıymeti de  süreçte saptanmıştır. Türkiye- 
İran sınırı ve Irak - İran sınırı bu doğal sınır 
anlaşmasının hala geçerliliğine kanıttır.

*BBB (Berlin-Bizans Basra Demiryolu 
Projesi) ve petrol Irak’ın kaderini belirledi, Daha 
savaş başlar başlamaz,  Irak petrollerini işletmek 
için kurulan şirketin hisse senetlerinin Londra 
borsasında satışa çıkması, İngiliz centilmen ve 
leydilerinin yağmur altında şemsiyeleri ile saatlerce 
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borsa önünde bu şirketinin hisselerinden alabilmek 
için kuyrukta beklemelerine vesile oluşu petrolün 
bu bölgenin kaderine olan etkisini vurgular.

• I. Dünya Savaşı sonunda  savaş bitip 
mütareke akdedildiğinde Osmanlı Kuvvetleri 
Musul güneyinde idi. Bu bölgedeki kuv-
vetlerin kumandanı olan Ali İhsan (Sabis) 
Mustafa Kemal’in Suriye’de gösterdiği dire-
nişi göstermeyerek İngiliz kışkırtması ile 
kuvvetleri Musul’un kuzeyine çektiğinden, 
hat tartışmalı hale gelmiştir.

*Ancak bölgedeki nüfus yapısı nede-
niyle bölge önce Mustafa Kemal’in 
Amasya’da açıkladığı genel ilkelere 
göre, sonra İstanbul meclisinin kabul 
ettiği  MİSAK-I MİLLİ’ye göre Misak-ı 
Milli sınırları içerisinde kalmıştır. Ziya 
Gökalp YENİ MECMUA’da, “Musul 
Kerkük en saf Türk’lerin” derken, 
Musul Kerkük’ ün  MİSAK-I MİLLİ 
de   bırakılmaması   mümkün müdür?

Ali Naci Karacan -  (Doğan Grubunun elin-
deki Milliyetin  kurucusu. Gerçi ne Ali Naci’nin 
Milliyeti kaldı, ne Sedat Simavi’nin Hürriyeti ne 
de Yunus Nadi’nin Cumhuriyeti...) Lozan’a ilişkin 
kitabında İsmet Paşa’nın Lozan’daki mücadelesinin 
en heyecanlı maçının Musul konusunda olduğunu 
anlatıyor. Ve taraflar bu maçta berabere kalırlar. 
Yani Türkiye ile İngiltere’nin güdümüne giren  
Irak’ın sınırı belirlenmez.     

• İlerideki tarihlerde Türk-İngiliz görüş-
melerine sonuçlanmaz ise, MİLLETLER 
CEMİYETİ hakemliğine bırakılır.

• Müzakerelerin Cumhuriyetin kuru-
luşundan sonra 1925 de çıkan Şeyh Sait 
Ayaklanmasının, şeriatçı bir ayaklanma mı 
olduğu, yoksa Kürt etnik kökeninin kabart-
tığı bir ayaklanma mı olduğu, yoksa İngiliz 
parmağı olan bir hareket mi olduğu, hala 
tartışılıyor. Tartışılmayan tek şey bu ayaklan-
ma girişimi bastırılırken İngilizler ve onların 
güdümündeki Irak ile bugünkü sınırımız 
çizilmiş ve Türkiye MİSAK-I MİLLİ sınırla-
rı içerisinde gösterdiği Musul ve Kerkük ile 
ilgili iddialarından vazgeçmiştir. Bu vazge-
çişte bölgede çıkan petrolden bir miktar oran 
ile yararlanılması, veya sonraki süreçte, defa-
ten ödeme ile vazgeçilmesi veya başka diplo-
matik jestler üzerinde durmak gerekmez.

*Benim yorumuma göre. 1925 teki 
T.C. yöneticileri kendi bağımsız düşünce-

leri ile, Irak’ın Kuzeyindeki Kürt nüfus 
ile Türkiye’nin güneyindeki Kürt nüfusun 
Musul ve Kerkük Türkiye sınırları içerisinde 
olduğunda daha büyük bir isyan potansiyeli 
olacağını düşünmüşler ve bu günkü sınır sap-
tanmasını kabul etmişlerdir. Sonraki geliş-
meler, l980 sonrası gelişmeler bu yorumun 
doğru olduğunu da ortaya çıkarmıştır.

• IRAK  İngiliz mandasından 1932 
yılında kurtulmuştur. Ancak İngilizler ne 
petrolün üretimi ve dağıtımından ne Irak’tan 
el ve burunlarını çekmemişlerdir.1936 yılına 
kadar süren iktidar kavgalarından sonra, 
Türkiye’nin önderliğinde, İran, Afganistan, 
Irak arasında Sadabat Paktı imzalanmıştır.

*Bu paktın üyesi Afganistan’ın ve Irak’ın 
bugünkü durumlarına ve hedef oluşlarına, 
ayrıca diğer üye İran’ın içinde bulunduğu 
duruma dikkati çekip paktın kurucusu Türkiye 
içinde bir dikkat işareti çekmek ve daima BU 
BÖLGE ÜZERİNDE AYAKLARI GEZEN 
YENİ SİSTEMİN LİDER ÜLKELERİNE; 
POLİTİKALARINA, İŞGALLERİNE 
UYANIK OLMAK GEREKMEKTEDİR. 

• Şüphesiz Türkiye’nin İkinci Dünya 
Savaşı’ndaki ihtiyatlı tutumu, Sadabat 
Paktı’nın işlevselliğini etkilemiştir. Ancak 
savaş boyunca Irak petrollerinin müttefik-
lerin ihtiyaçları için kullanıldığını, hatta 
İngilizlerin güdümündeki Irak’ın teorik ola-
rak mihver devletlerine l942 yılında savaş 
da açtığını belirtmek, İsmet Paşa’nın iki yıl 
sonra 1944 de bile Kahire ve Adana görüş-
melerine rağmen, mihvere resmen savaş ilan 
etmeyip savaş dışında kalmayı sürdürmesin-
deki kıymeti ortaya koyar.

• İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da  bu 
kez İngiltere’nin önüne Amerika geçmek-
le birlikte, Irak ve İran’daki manevralarda 
İngiltere politikasının etkin olduğunu görü-
rüz. Amerika hala orta doğu politikasında 
mütereddittir. Hatta l956 yılında İngiliz’leri 
mısır efsanevi lideri Nasıra karşı Port-Said 
olayında desteklememiştir.

• Hemen arkasından Nasır yanına 
Suriye’yi de alarak BAC ‘’Birleşik Arap 
Cumhuriyeti” ni kurmuş, ABD öncülüğünde 
savaş Sonrası Bağdat’ta kurulan, Paktın üyesi 
olan Irak bu cumhuriyete karşı çıkmıştır. 
Paktın diğer üyeleri, Türkiye, İran, Pakistan 
ve İngiltere’dir.
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Bu olay Irak’taki Faysal iktidarını yıp-
ratmış ve Generallerden Abdülkerim Kasım 
bir darbe ile Irakta iktidarı ele geçirmiş ve 
Irak’ta darbeler dönemi yeniden başlamıştır. 
Bu dönem sosyalist motiflerin ağır bastığı 
BAAS partisinin Irak’ta etkinliğini artırmış 
ve Irak Baas Partisi Irakta Saddam Hüseyin 
Liderliğinde yönetimini pekiştirmiştir.

• Saddam yönetimindeki Irak o zamanki 
dünya dengelerinden yararlanmış ve bölgede 
etkin bir güç olma çabasına girmiş, hatta 
bu doğrultuda, İran da yeni molla rejimine 
yönelen Amerika tepkisini de dikkate alarak 
İran ile sonuçsuz bir savaşa girmiş ancak yıl-
lar süren savaş, Kasrı Şirin şartlarında sona 
erdirilmiştir. 

• Irak yürüyen İran saldırmadan önceki 
süreçte, bir yandan Kürt gruplarına güdümlü 
bir muhtariyet tanıyarak, diğer etnik grupları 
sıkı denetim altında tutarak, özellikle Şii var-
lığını denetimde tutarak  politikasını sürdür-
müştür.

• Irak sonuçsuz İran macerasından sonra, 
elindeki silah ve asker potansiyelini Kuveyt’e, 
yöneltmiştir -ki Kuveyt masa başında İngiliz 
casuslar tarafından Arap lider şerif Hüseyin’e 
kabul ettirilen cetvel ile çizilmiş bir sınırdır-. 
On yıl önceki savaşta ABD ve müttefikleri 

Saddam yönetimini sona erdirememiş veya 
erdirmemişlerdir. Bunda Irak’ın ülkesinde 
BM denetimini kabulünün rolü olmuşsa 
da, bu denetim çeşitli yönlerden, hem ABD 
hem de Saddam yönetimi tarafından tartış-
ma konusu edilmiş, Saddam Kuvvetlerinin 
Musul’un Kuzeyine geçmemeyi kabulü ile 
bu bölgede ABD  Türkiye yardımı ile DE 
FACTO da bir devlet oluşumunun temelleri 
Kürtlere tarafından attırılmıştır.

*Ve bu gün bu  oluşumun kuvvetleri Amerika 
askerleri ile birlikte Musul’a doğru yürümektedir-
ler.

ABD Orta Doğu’da bir ayağını daha soğuk 
savaş yaşanıyorken İsrail üstüne koymuştur. Öbür 
ayağını, Türkiye, İran , Arabistan, Irak üzerinde 
gezdirerek denemiş, fakat hiç birini güvenli bul-
mamıştır.

Ve öyle anlaşılıyor ki, 2. Dünya Savaşı’ndan 
sonra yaratılan İsrail’ e koyduğu ayağından mem-
nun olan AMERİKA ÖBÜR AYAĞINI DA BU 
SAVAŞ SONRASIDA DÜNYA SAHNESİNE 
ÇIKARACAĞI KÜRDİSTAN DEVLETİ 
TOPRAKLARINA SABİTLEYECEKTİR. 

İstanbul, 05.04.2003, Muharrem Uğurlu
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Fulya GÜRSES’i kaybettik.
 
Çoğumuz O’nu 1978-79’da, Yunus Nabi Armağanı kazanan, Hasan Basri Gürses’le 
ortak çalışması “Türkiye’de Gençlik Hareketleri”yle tanıdık: 

 Gençlik Gelecek, Gelecek Sosyalizm !

1950’de doğmuştu. 
Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve 
Töb-Der üyeliği yaptı.
Tüm-Der İstanbul örgütü kurucu sekreteri ve MYK üyesiydi.
1978-79’daki Yunus Nabi Armağanı’ndan sonra 1980’de 
Köy- Koop, Akın Özdemir Araştırma inceleme Birincilik Ödülünü;
1991’de Seyhan Belediyesi Orhan Kemal Öykü Yarışması Birincilik ödülünü kazandı.
Yazar, sosyolog ve öğretmendi.

Örnek bir komünistti. Sessiz, mütevazı, çalışkan, geleceğin taşlarını şikayet etmeden 
özenle yerlerine koyan bir kişilikti. 
Uzun süredir rahatsızdı, tedavi oluyordu. Mayıs’ın 5’inde aramızdan ayrıldı.

 Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.
 Hasan Basri Gürses’e ve sevenlerine dayanma gücü diliyoruz.
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 MÜNTEKİM ÖKMEN 
 18 Haziran 2003’te aramızdan ayrıldı.

 1915’te doğmuştu.
 Darüşşaka’da okudu.
 Son Posta ve Tan gazatelerinde çalıştı.
 1930’lu yıllarda Türkiye Komünist Partisi üyesi oldu.
 1946’da, Şefi k Hüsnü’nün  Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi’nde 
 kurucu ve yöneticiydi.

 Partiye yönelik operasyonda tutuklandı. Sansaryan Hanındaki siyasi şubede ve daha  
 sonra Harbiye cezaevinde, toplam üç buçuk yıl, devletin çemberinden geçti.
 İstisnai bir entellektüeldi. Gazetecilik ve çevirmenlikle geçimini sağladı. 

 Bir kaç yıl önce Komünist Parti Girişimi’nin bir çalışması olarak kıdemli komünistlerle  
 yaptığımız görüşmelerden birini de Müntekim Öktem yoldaşla yapmıştık.
 Önümüzdeki sayıda o görüşmeden çeşitli bölümleri yayınlayarak 
 kendisini anmak istiyoruz.

  Yoldaşlarına, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
  Müntekim Ökmen’i selamlıyoruz.
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Jimnastik, malum, “gymnasium”dan geliyor. 
Latincede “yerde idman yapmak” gibi bir anlama 
sahip. Grekçe kökeni ise “gymnazein” oluyor; 
“çıplak halde idman yapmak” manasında. Görülen 
o ki, her halûkârda jimnastik, araçsız olarak “egzer-
siz”, “talim” yapmak anlamını veriyor. Kelimenin 
araç-gereçsiz eğitimi çağrıştıran kökünden olsa 
gerek, örneğin Almanya’da liselere “gymnasium” 
deniliyor.

Uzun sözü kısası, bu yazıda bir jimnastik dene-
mesi yapmamız hiç de ters olmayacak; ayaklarımız 
yerdeyken ve elimizde kalemimizden (şimdilerde 
klavye!) başka bir şey yokken, çıplakken, egzersiz 
yapmaya çalışacağız. Tabii düşünsel olarak. “Beyin 
jimnastiği” derler ya; onun gibi bir şey.

Yine, malum, teşbihte hata, beyin jimnastiğin-
de kusur aranmaz; her beyin jimnastiği idmansız-
lıktan hamlamış ezberlerimizi biraz acıtır. O kadar 
‘kusur’u da olacak; yeter ki topyekûn talime bir fay-
dası olsun. Zaten bünye, (burada okur izanı oluyor) 
kendine yararsız egzersizi çabucak masseder. Yani 
korkulacak bir şey yok...

***
Hem zaten şunun şurasında yalnızca birkaç 

konu üzerinde yapacağız jimnastiği. Bu birkaçın 
tümü, dolaysız biçimde Kürtlerle ve yine dolaysız 
biçimde solla ilgili. Ve ilk sırayı “ulusal sorun” ve 
bu soruna soldan kimi yaklaşımlar alıyor...

Bu ilk sıranın ortası-arkası bir yana; evvela 
önü üzerinde jimnastik denemesi yapacağız. Yani, 
ilkesel tutuma ilişkin.

Ve jimnastik babından, pek yeni bir şey de 
söylemediğimizin farkında olarak, günümüz ulu-
sal sorunlarına ilişkin solun tıkanmış olduğunu 
söyleyeceğiz; ezber, bir türlü -yeterince- bozulmuş 
değil.

(Evveliyatta da hep doğru muydu ‘argüman-
larımız’; biraz şüpheliyim. Misal; aklıma MK 
toplantısında tokatlamalar eşliğinde SSCB’yle 
“birleştirilen” Gürcistan örneği geliyor... Böylesi 
mevzularda günah keçisi Stalin olur ya, bu konuda 

da şüpheliyim; Lenin pek mi bihaberdi yani... Hatta 
evveline de gitmek mümkün. Misal; Britanya’nın 
Hindistan’ı işgaline Engels’in açıktan, Marx’ın 
örtük biçimde destek vermesi, katı “daha üst sosyo-
ekonomik formasyonun geri ilişkileri tasfiye etme-
si” formülasyonu ötesinde, bir ‘insanlık durumu’ 
olarak, sonuçta bir işgalin onayı olarak algılanamaz 
mı?..)

Günümüzde “ulusal sorun” adına ne kaldı ki; 
bir Filistin, bir Kürt coğrafyası, bilemedin bir de 
İrlanda, Katalonya filan. (Son günlerde yapılan bir 
araştırmaya göre tüm dünyada “etnik” hareketlilik/
sorun bölgesi, tam olarak, 22.) Ama buralarda 
çuvallamak, türlü türlü çuvallamayı da getirebili-
yor. Çünkü ve her şeyden önce, buralar her yerle ve 
her kavramla öylesine ilişkili ki...

Buralar, malum, eskilerin Moğolistan’ı, Gine’si, 
Angola’sı değil... Devir de o devirler değil. Ama 
gelin görün ki, “biz”lerin ulusal sorunlara ilişkin 
argümanları pek değişmedi; elbette değişme yolun-
dakileri tenzih etmeyi unutmayarak düşüyoruz bu 
şerhi...

Ezberlerimiz, günümüz ulusal sorun mahal-
lerini hâlâ birer “çoban ülkesi” gibi görmek mey-
linde. Böyle böyle, meşhur “Uluslararası proleter 
hareketin müttefiği olarak ulusal kurtuluş müca-
deleleri” formülasyonuna yine ulaşılabiliyor; artık 
buraların da sosyoekonomik bakımdan “proleter 
hareket” bahsinde zikredilen gelişmişliğe ulaştığı 
-yer yer- es geçilerek...

Günümüz ulusal sorun mahallerinin salt ulusal 
özlemlerin mahalleri olmaktan çıkıp, bununla bir-
likte ve paralel olarak sosyal/sınıfsal ayrışmaların 
da mahalleri olmaları, ‘bizim’ kitaplarımızda pek 
yazılmayan yeni sorunları beraberinde getirdi: 
Aynı anda ulusal mücadele ve yine aynı anda biz-
zatihi o ulusal mücadelenin içinde sosyal/sınıfsal iç 
mücadele... 

Bunu demekle belki yeni bir şey keşfetmiş 
olmuyoruz; ‘literatürümüz’de kıyısından-köşesin-
den buna değinmeler var. Var da; bu ‘iç mücade-
le’nin ne biçimde yürüdüğü ve –asıl önemli olarak- 
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ne biçimde yürümesi gerektiği üzerine pek kafa 
yorulmuş değil.

Kafa yorulmadığından olsa gerek, misal, şimdi-
lerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi emekçileri 
biraz şaşkın olmalı. Bu minyatür örnekte, herhalde 
herkes ‘yurtsever”: Patron da, çalışanlar da. İyi de; 
sonuçta –adı üzerinde- birisi patron, diğeri çalışan... 
N’olcak şimdi?

Eğer bir şey, özellikle yeni bir şey olmazsa, 
üç şık gündeme gelebilir: Bir; şaşkınlık devam 
eder. İki; bir zaman sonra, ‘aktör’lerden biri  ‘ortak 
payda’dan hızla uzaklaşır, ‘yurtseverlik’i bir safra 
gibi atar ve böylece de gerçekdışı konuma düşer. 
Üç; birileri –örneğimiz bakımından bunun devletçi 
partiler ve hizbullah olması pek mümkün- bu şaş-
kınlığın üzerine atlar, çözüştürür...

Önceleri bu ‘sorun’ pek Şarkî çözülüyordu. 
20-25 yıl öncesinden, Antep’teki bir olaydan 
hatırlıyorum,; bir küçük sabun fabrikasında işçiler 
düşük ücrete itiraz etmiş ve grev tehdidinde bulun-
muşlardı. Gel gör ki herkes ‘yurtsever’di; patron da, 
işçiler de... Şöyle oldu: Patron gidip üst komiteye 
işçileri şikâyet etti, komite hepsini toplayıp polit-
bürovari bir ‘çözüm’ buldu, ‘yurtsever disiplin’ 
gereği de herkes buna uydu ya da uyar gibi görün-
dü... Günümüzde de bu tür ‘çözüm’ yöntemlerine 
başvurulmuyor değil. Ama bu tür minyatürleri 
sosyolojik bir trend olarak düşündüğünüzde, artık 
“bir şey”, hele de “yeni bir şey” gerekliliği gün gibi 
ortaya çıkar.

Yanlış anlaşılmasın; durup dururken “hır 
çıkarmak” niyetinde değilim. Görece gelişmiş sos-
yoekonomik bir düzlemde varolan ulusal sorunun 
ne tür sorunlarla iç içe olduğuna işaret etmekten 
başka bir şey yapmıyorum. “Durup dururken” 
yaratılmayan, yaratılamayacak olan, zaten var olan 
bir tabloyu yalnızca görmenin yeterli olmadığını, 
ona bakmak da gerekli olduğunu anlatmaya çalı-
şıyorum ve bunun üzerinden bir “zihin jimnastiği” 
yürütmeye çalışıyorum.

Şimdi aslında hem solcu kalıp hem de bu tür 
“dertler”den külliyen kurtulmak mümkün: 70’lerin 
argümanını ödünç alır ve bir Aspirin (“sosyalizm”) 
önerirsiniz; her derde devadır bu! Ama sahici 
hayatın sahici sorunlarını atlayan ve gökyüzünden 
bir yerden seslenen bir “sosyalizm”in hep tırnak 
içinde kalmaya mahkûm olduğu izahtan vareste 
olsa gerek.

Neyse, dönelim jimnastiğimize. Ama zeminde 
kalarak...

Ayaklarımız zeminde, yerde, iken, şunu 
gözlemlemek mümkün: Günümüz ulusal sorun 
mahallerinde ortak ulusal yürüyüş ile iç kavga, 
kendine özgü yol ve yöntemlerle sürüyor... Bu 
kendine özgülüğü bozmak, oralara ya klasik “yok 
aslında birbirimizden farkımız; imtiyazsız sınıfsız 
kaynaşmış bir kitleyiz” yekpare ulusalcılığıyla 
yaklaşmak, ya da yine klasik “siperden sipere sınıf 
kavgası” solculuğuyla yanaşmak, aynı paranın iki 
yüzü gibi olabiliyor: Gerekli enerji heba olurken, 
sahici hayat da güme gidiyor...

Peki ‘doğru yol’ ne?.. Valla benimki sadece 
zihin jimnastiği... Belki herkes bir parça aynı jim-
nastikten yapsa, bişiler çıkar... 

Belki günümüzün gelişmeleri kimi kalın 
çizgiler çizmeye elverir: Eskilerde olduğu gibi, 
ulusal sorun mahallinin tüm sınıf ve katmanları-
nın  (şimdilerde ‘aktörler’ lafı pek moda!) ‘ulusal’ 
paydada ortak yürüyüşü gerekli, gereklilikten öte, 
bir realite (biri battığında diğerleri de batıyor!). Ve 
fakat iki: ‘Ulusal ortak payda’ denilen şey, artık 
(aslında evvelden de öyleydi ya; şimdilerdeki sınıf-
sal gelişmişliklerde daha berrak biçimde) renksiz/
kokusuz bir şey değil. Bizzat ‘ortak payda’nın 
kendisi, paydaşların hegemonyasıyla doğru orantılı 
olarak farklı içerikler (biçimler  değil) taşıyabilir. 
Misali modeller/biçimler üzerinden verelim:  daha 
“bağımsız devlet” dediğinizde, ya da “federasyon”, 
“özerklik” dediğinizde (bu modeller kendi başına 
politik bir ayrım gücü taşımıyor bence; modeller 
sonuçta güçle, konjonktürle vb ilişkili) “nasıl bir 
devlet/federasyon/özerklik vb?” sorusu ile “kim-
lerle?.. kimin hegemonik ağırlığında?..” soruları 
peşi sıra gelir. Gelmek de zorunda. Verili ortam-
dan genellikle egemen sınıflar pek memnundur 
ve bu soruların cevaplarını onlar zaten –maddi/
manevi ağırlıklarını koymuş olarak- vermişlerdir. 
Dolayısıyla, onlar açıktan bu soruları sormayabilir. 
Sormaya ihtiyacı olan ise sorar ve yanıtı bir refe-
randum şematikliğinde değil, ulusal mücadeledeki 
ağırlığını arttırarak, hegemonik ilişkilerini/örgütlü-
lüklerini geliştirerek vb verir. Bu sorulara ihtiyaç 
duyanlar, yani gelecekteki kaçınılmaz kapışmayı 
bugünden ve usturuplu yürütmek isteyenler ne ulu-
sal paydaya sırt çevirir (bu, “tavşan dağa küsmüş, 
dağın haberi olmamış” gibi bir şey olur ), ne de 
ulusal ortak paydayı kokusuz bir muz zanneder...

***
“...bugünden ve usturuplu yürütmek”: Nedir 

bu?.. Aslında biraz, ‘yan yana yürürken kavga 
edebilmeyi de bilmek’ demek... Gel gör ki bizim 
Şarkta vur deyince öldürmek âdettendir: ‘Yan yana 
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yürümek’ -çoğunlukla- ulusal ihtiyacın toplumsal 
kattaki ifadesi olmaktan çıkıyor, can-ciğer kuzu 
sarması olmaya dönüşüyor (birlikte yürürken, ‘bir 
olma’ sevdası çabucak depreşiyor); ‘kavga etmek’ 
bahsinde ise, kelimenin bitirim literetaründeki 
manası buyur edebiliyor...

Sol’dan söz edelim. Bizim sol, yani Kürt solu, 
hemen hemen hiçbir zaman, diğer ulusal güçlerle 
en iyi/çağdaş ‘kavga’nın –mesela- Kürt coğraf-
yasındaki (çoğu ‘kravatlı korucular’ denebilecek 
güruhun elinde olan) sendikalarda etkin olmaktan 
geçtiğini; doğal sınıf tabanıyla buluşmamış grup ya 
da grupçukların kavgasının bahsettiğimiz türden 
bir ‘kavga’ değil, olsa olsa “fraksiyon çatışması” 
olabileceğini yeterince idrak edebilmiş değil. 
Demem o ki, ‘kavga’nın abece’si, herkesin ‘kendi 
sınıfı’ nezdinde etkin olabilmesidir. Müzmin “ken-
dini tarif için karşısındakinin falsosuna hücum 
etmek” hem iyice hazin bir hal almaya başladı, hem 
de -farkında olunmadan- ‘karşıdaki’ ile aynılaşma-
yı getirdi; tarz vs bakımından. Böylece kimi politik 
gruplar, toplumsal sınıflar üzerinden bir gereklilik 
olmaktan çıkıp, rakibi var olduğu sürece var olabi-
len garip bir hüviyete büründü.

Yine sol’dan söz edelim. Tabii 
Türkiye’dekinden... Ve şu meşhur “milliyetçilik” 
konusuna değinelim.

Son 70 yıldır, “milliyetçi”likle suçlanmamış 
hiçbir Kürt örgütü yoktur. Kürtlerin canlandığı her 
dönemde bu “suçlama” daha yoğun olarak yapılır 
ve özellikle sol tandanslı Kürt örgütleri/kadroları 
başlar “milliyetçi” olmadıklarını ispat çabasına...

Gerçekten çok mu kötüdür milliyetçilik?..
Bu satırların yazarı, Kürt komünistlerinin “dev-

rim programı”nın “demokratik”, “halkçı”, “ulusal” 
vb olmaması gerektiğini; dünyanın her yerinde bir 
komünistin sosyalist devrimi, diğerlerinin “kendi” 
devrimini savunmalarını söylemiştir ve halen de 
söylemektedir. Bu notu, söyleyeceklerimiz üzerin-
den yanlış yorumlara kapılma ihtimali olanlar için 
düşmüş olalım... Ancak bu başka, hayatın kendisi 
başka boyuttur. Hayatın kendisine dair değerlendir-
meler bir tür aynadır; aynaya kızılmaz ve hayat öyle 
diye ah-vah edilmez.

Hayatın kendisi, milliyetçiliğin, ezilenin milli-
yetçiliğinin, hiç de kötü bir şey olmadığını; tersine, 
ilerletici olduğunu söylemektedir. (Hatta, bazen, 
yalnızca ezilenin değil, konjonktürel olarak incin-
miş ‘hâkim’ milletlerin milliyetçi tepkileri de –her 
yöne gitmeye amade- bağırlarında güçlü enerjiler 
taşırlar. Almanya’da nazizmin hangi sosyopsiko-

lojik zemin üzerinden yükseldiğini, Dimitrov’un 
“komünistler bu tür duyguları göz ardı etti” mea-
lindeki özeleştirisini vb hatırlamak yararlı olabilir.) 

Lenin’in “ezilen ulusun milliyetçiliği gerici 
değildir” belirlemesine başvurmak da gerekmiyor; 
İstanbul’daki 1 Mayıs mitinglerine bakın, yeter: 
Son yıllarda, yani Kürtlerde milletçiliğin gelişti-
ği son dönemlerde, binlerce –solla da çok ilgisi 
olmayan- Kürt, 1 Mayıs alanlarını doldurmaktadır. 
Nedir bu?.. İtiraf etmenin vaktidir: Bu, milliyetçili-
ğin taşıdığı potansiyel enerjinin kinetiğe dönüşme 
aşamalarından biridir. Evet; ezilenin milliyetçiliği, 
müthiş bir potansiyel enerji taşımaktadır. Bu ener-
jiyi kinetiğe dönüştürmede en beceriksiz olan ise, 
ne yazık ki, soldur...

Bir çelişki, ya da “hüviyetinden ödün” sayılma-
malı: Bu enerjiyle temas için yapmacık atraksiyon-
lara –bildirilere azıcık Kürtçe serpiştirme, vs- gerek 
yok; korkulmamalı milletini sevmekten, gerçekten 
“milliyetçi” düşünmekten... “Bu dünya bizim”in 
ilk adımı işte burada, “bu milletin her derdi bizim 
derdimizdir” eşiğinde atılmalıdır. 

Ve misal bakımından, sorulmalıdır: Cigerxwin 
kimdir?.. Bölge çapında üne sahip bu Kürt şairi 
Suriye’de komünist parti girişiminde de bulunmuş 
bir komünisttir; şiirlerinin hemen tümünde emeğin 
savunusu vardır. Ve Cigerxwin’un yüreği  milliyet-
çi duygularla doludur; takma adı olan Cigerxwin’u 
(“ciğeri yaralı” ya da “ciğeri kanayan”) halkıyla 
ortaklaşmasının, yani milliyetçi duyguların doğal 
sonucu olarak seçmiştir; şiirlerinin hemen tümünde 
Kürdün özgürlük özlemi vardır...

Bu bahis üzerinden zihin jimnastiği, şimdilik 
kâfi...

***
“Günümüz ulusal sorun mahallerinde çuval-

lamak, türlü türlü çuvallamayı da getirebiliyor. 
Çünkü ve her şeyden önce, buralar her yerle ve her 
kavramla öylesine ilişkili ki...” dedik. Bu bahisten 
ve fakat somuta inerek bir zihin jimnastiği deneme-
si yapalım. Somutumuz, Güney Kürdistan olacak 
(nam-ı resmi, “Kuzey Irak”). 

Varsın bazı Fabrika okurları “bu adam jihin 
jimnastiğini şirazesinden çıkardı” desin; şu iddia 
üzerinden devam edeceğim: Bugün Güney 
Kürdistan, bölge ve özellikle Türkiye açısından, 
devrimci bir odaktır...

Biliyorum, bir yığın itiraz gelecek: “bi kere 
yöneticileri ‘devrimci’ değil”; “hem sonra, oradaki 
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oluşumun arkasında ABD var”; “aşiretsel hege-
monya nasıl devrimci rol oynayabilir?” vs, vs...

Şu soru yol almamızı sağlayabilir: Bölge geri-
ciliğini ve özelde Türkiye’nin katı mekanizmasını 
sarsacak bir gelişme, ilerletici değil midir? Bu sars-
manın konjonktürel olması; sarsan güçlerin nitelik-
lerinin gelecek namına huzursuzluk hissi vermesi 
vb anlaşılabilir ihtiyat kayıtların düşülmesini geti-
rebilir elbette. Ancak, sonuçta, politika –bir yönüyle 
de- her imkânı yeni bir imkâna dönüştürme sanatı 
değil midir ve ‘olacaklar’ı ajandamıza kaydetmek 
zorunlu işlerimizden biri olmamalı mıdır?..

Buradaki iddia şudur: Güney Kürdistan’ın 
uluslararası hukuk normları bakımından da bir 
‘statü’ye (federasyon) kavuşması, Türkiye’yi çok 
zorlayacak, giderek sarsacaktır. Bu nedenle Güney 
Kürdistan, yöneticilerinin ya da statüyü sağla-
yan (bence, ‘sağlamak zorunda kalan’) arkaplan 
‘büyük’ güçlerin görüşlerinden, niyetlerinden 
bağımsız olarak, devrimci bir etki yaratacaktır.

(Eğer buna paradoks diyenler olursa, tarihin 
paradokslarla dolu olduğunu hatırlatmak gerekebi-
lir. Birbirleriyle ilgisiz iki örnek aydınlatıcı olabilir: 
Balzac kralcıydı ve kraliyet karşıtı romanlar yaz-
mak niyetinde falan da değildi ve fakat romanları 
kraliyet karşıtı mücadelenin belli başlı esin kay-
naklarından biri oldu... Aldülhamid Kürt uyanışını 
dizginlemek için Kürt ileri gelenlerinin çocuklarını 
“Aşiret mektepleri”nde topladı ve fakat o mektepler 
Kürt uyanışının odaklarından biri oldu...)

Medyaya yansıdığı kadarıyla, MGK Genel 
Sekreterliği yapıyor; gelin biz de yapalım bu konu 
üzerinden bir zihin jimnastiği: Misal; 5-10 yıl 
sonra Diyarbakır’dan yüzlerce genç, Erbil ya da 
Süleymaniye’deki üniversitelerde okumak istedi, 
diyelim... Ya da, kısa bir sürede oradaki milli gelir 
Türkiye’deki Kürt mahallerinin milli gelirinden 
daha yüksek oldu; işsizlerimiz oraya gitme eğili-
mi gösterdi... Ya da, (Türkiye yapmadı mı birçok 
yerde?) federe yönetim, Türkiye’deki Kürtlerle ve/
veya somut bir olayla ilgili olarak, “Türkiye’dekiler 
benim soydaşlarım, onların haklarını korumak 
görevim” dedi, konuyu –müdahil olarak- uluslara-
rası hukuk arenalarına götürdü...

Lafı uzatmanın alemi yok; neresinden bakarsa-
nız bakın, görmezden gelemeyeceğimiz gelişmele-
rin arefesindeyiz.

(Güney, yeniden, Kuzey için bir etki/esin kay-
nağı olmaya başlıyor... Güney’in, kendi nüfusunun 
4-5 katı Kürdün yaşadığı bir parça için etki/esin 
odağı olması tarihin ve bölgenin garip bir tecellisi-

dir. 50’li yıllardan bu yana Kuzey, hep Güney’den 
etkilenmiştir. Aşağı yukarı 1987’lerde bu etki 
silikleşmiş ve Kuzey ‘kendi namına’ bir sürece 
girmiştir. Ancak bugünlerde yeniden evveliyata 
dönülmektedir...)

Görmezden gelemeyeceğimiz, dahası dünya-
nın, bölgenin  ve tabii daha yoğun olarak Kürtlerin 
sabah-akşam üzerinde konuştuğu bu gelişme, 
herkes için bir hareketlenme alanıdır; isterseniz 
“kahrolsun Barzani yönetimi” der, bu hareketlili-
ği bir başka biçimde değerlendirebilirsiniz. Ama 
yüzünüz ileriye dönükse, Güney’i desteklemenin 
anlamıyla buluşabilirsiniz... (Belirtmeye gerek yok: 
Bu destek ne eleştiriye ne de ‘oralar’ın emekçiler 
için daha yaşanabilir olması için uğraşılmasına 
mani değil. Ama buradan kimilerinin kendilerini 
Güney komünistleri yerine koymasının da manası 
olmasa gerek; bir dinlemek lazım, ‘ora’ komünist-
leri ne diyor acaba...)

Tabii burada da ezberlerimiz devreye giriyor: 
Barzani’den daha ‘matah’ olmayan Arafat önder-
liğindeki Filistin yönetimini selamlayanların, söz 
konusu Kürtler olunca Kürt yönetimine bin bir taş 
atmaları düşündürücü... 

Bir de “kerhen” destek verenlerimiz var. Bu 
dostlara göre Güney Kürtleri ABD ile kol kola 
girmiştir ve bu yüzden ayıplıdırlar... Yani hayat, 
tasarladıkları gibi gelişmemiştir... 

Tabii ayrı bir inceleme konusu ama, şunu 
kaydetmekte fayda var: ABD, bir Kürt yönetimi 
kurmak için orada değildir, daha geniş, ‘global’ 
emperyalist amaçları vardır ve amaçları realize 
etme adımları atarken, bir realite olarak –karşılıklı 
çıkar uyumlaşması neticesinde- kimi gelişmeler de 
boy göstermiştir. Kaldı ki bu gelişme, suni filan da 
değildir; arkasında en az 50 yıllık bir mücadele ve 
600 bine yakın şehit bulunmaktadır... Ayrıca, bir 
ulusal mücadele esnasında emperyalistlerle temas-
ta bulunma ayıbını ilk işleyenlerin Kürtler olmadığı 
da malum... 

Aynaya kızmak için her türlü neden bulunabi-
lir. Ancak, konjonktürün verdiği hareketlilik halka-
sını yakalamamak için kitabi bahanelere sığınma-
nın sonucu, “kerhenciler”in kendi coğrafyalarına 
yabancılaşmaları olacaktır, başka bir şey değil...

(Geçerken, bir not olarak, şu “aşiretsel yapı” 
konusu üzerinde durmak da yararlı olabilir. Aşiret 
aşamasını savunuyor filan değilim ama, bu konu 
üzerinden yapılan hakaretleri -Türk medyası bol bol 
“bir avuç ilkel aşiret” küfürleri etti- bir yana bırakıp, 
konu üzerindeki cahilliği bir parça gidermek için, 
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şunu kaydetmeliyim: Büyük Kürt aşiretleri, Türk 
oryantalistlerinin zihinlerinde tasarladıkları gibi 
‘kıl çadırda oturan ilkel güruh’ değildir. Tarihsel bir 
geçmişe sahip Kürt aşiretlerinin çoğu, kendi içle-
rinde adeta mini bir devlet mekanizmasına sahiptir-
ler; kendilerine özgü bürokrasileri, hatta diplomatik 
ilişkilerle görevli kadroları vardır. -“İlkel” denilen 
Barzani’nin dünyanın birçok parlamentosunda 
‘lobi’leri var.- Konuya ilişkin detaylı bilgi edinmek 
isteyenlerin 19. ve 20 yüzyılda Kürdistan’ı gezen 
Avrupalı seyyahların gözlemlerini okumalarında 
ve mesela –Barzan aşiretinin yanı sıra- Bedirhan 
aşiretini incelemelerinde  yarar var.)

***
Eğer 16-17 yıldan sonra Güney’in Kuzey için 

yeniden bir etkilenme odağı durumuna geldiği 
tespiti doğruysa, şu da doğrudur: Güney’deki geliş-
meler ve Güney’e ilişkin tutum, Kuzeyli güçler için 
bir kırılma noktası olacaktır; politik tablo, yeniden 
şekillenecektir...

Bu bahiste Kuzey’in en büyük gücü KADEK, 
ayrı bir öneme sahip... 

Eğer ‘Irak savaşı’ kısa sürmeseydi, gelişmeler, 
bence KADEK’te dramatik çalkalanmalara yol 
açacaktı. Gerçi ‘savaş’ bitti; ama gelişmeler sürüyor 
ve bence KADEK’i oluşturan sosyal/sınıfsal koa-
lisyon güçleri Güney’e ilişkin tutumları paralelinde 
önemli tartışmalar yaşayacaktır...

Şu sözler sayın Öcalan’ın: “Şimdi Yahudiler 
Irak’ta egemen oldu. İsrail devletinin elli beşinci 
yıldönümünde bir İsrail de, Güney Kürdistan’da 
yaratılıyor.” ( Yeniden Özgür Gündem gazetesi, 11 
Mayıs 2003)

KADEK yetkilileri aylardır Güney’deki “mil-
liyetçi çizgi”yi eleştiriyorlar. Pratikte ise, Güney’de 
“üçüncü güç olarak kabul görmelerini” istiyorlar.

Tüm bunların bir çatışma potansiyeli taşıdığı 
açık...

Programatik/ideolojik yön değiştirmelerden 
çok daha fazlası, bu süreçte görülecektir bence: 
Kürtlerin çoğu için teorik yön değiştirmelerin fazla 
bir anlamı yoktur, fakat iş bizzat Kürtlerin kendi 
hallerine gelince, iş değişir...

(Bir hatırlatma: KADEK, Güney yoğun olarak 
gündeme geldiğinde, yukarıda zikrettiğimiz eleşti-
rel, hatta cepheden karşı çıkan bir tutumu benim-
sedi. Örneğin Güney’de parlamento toplandığında 
“Şaibeli Parlamento Açıldı” manşeti atıldı... Sonra 
ve ilginç bir şekilde “tecrit” süreci yaşanıyorken, 
KADEK ve yan kuruluşları, savaşın bitimine 

yakın, “Güney’deki kazanımları selamladı”. Ancak 
bu değişim kısa sürdü: Yeniden baştaki tutuma 
doğru yol alındı, alınıyor.)

Olayın tedirgin edici boyutu, Güney’le kapış-
ma potansiyeli taşıyan tutumun görünür argü-
manlarının asgari tutarlılıktan yoksun oluşudur. 
Örneğin ‘ABD eliyle yeni bir oluşum’ itirazı, bizzat 
sahiplerince ve başka türlü geçersiz kılınabilmektir: 
“Geçen süreçte ABD’nin hataları oldu. 1992’den 
bu yana ABD bize karşı bir savaş konumunday-
dı. Yine Önderliğimizin esaretinde ABD’nin rolü 
belirleyici ve bu da bir savaş ilanıydı. KADEK ve 
PKK terörist ilan edildi. Tüm bunlara rağmen barış 
ve Kürt sorununun demokratik çözümü için kendi 
tarafımızdan ABD’ye karşı ateşkes ilan ediyoruz. 
Kürt tarafı olarak, demokrasi, insan hakları ve 
Kürt sorunun çözümü için ABD ile birlikte hareket 
etmeye hazırız.” Evet, 9 Mayıs 2003 akşamı Medya 
TV’de bunları söylüyor Osman Öcalan; “ABD ile 
birlikte hareket etmeye hazırız” diyor, dolayısıyla 
Güney Kürtlerini “ABD ile birlikte hareket ettikle-
ri” için suçlamalarının anlamı kalmıyor.

Bir diğer örnek alıntı, potansiyel çatışma tutu-
muna, gerçeklerle oynama pahasına, dayanaklar 
aramayı sembolize ediyor: “... akla şu soru geliyor: 
30 Nisan tarihli MGK toplantısı yeni bir konsept 
mi oluşturdu? Avrupa Birliği, YNK ve PDK ile iyi 
ilişkiler içinde olunarak ve bu ilişkilere dayanıla-
rak, KADEK ve kendi Kürtleri üzerinde yeni bir 
baskı ve sindirme kampanyası mı geliştirilecek? 
Cumhurbaşkanı, Genelkurmay ve Hükümet, ara-
larındaki çelişkiyi KADEK’e ve Kürtlere baskı 
uygulamada uzlaşarak gidermeyi mi esas aldı? 
KDP ve YNK’ye gül uzatılırken, KADEK Genel 
Başkanı Abdullah Öcalan üzerindeki baskı ve 
tecridi artırmak ve Bingöl‘de göz göre göre halka 
baskı uygulamak, başka nasıl yorumlanabilir?” 
(Selahattin Erdem, “Bingöl ve Tecrit”, Özgür 
Politika gazetesi, 5 Mayıs 2003) Bu değerlendir-
menin yalnızca Güney boyutu üzerinde duracağız: 
“KDP ve YNK’ye gül uzatılırken” belirlemesi, 
gerçeği ters yüz etmek değil midir? Türkiye yetki-
lilerinin Güney’deki her tür gelişmeden “rahatsız” 
olduklarını bilmek için uzman olmak gerekmiyor! 
Ellerinden gelse, bir kaşık suda boğacaklar oradaki 
her tür oluşumu... Boğamadıkları zaman, olmaya-
cak şeyler dayatıyorlar; “üniter yapı” gibi. O da 
olmadı, ‘Kıbrıslaştırmak’ için Türkmen kartına 
sarılıyorlar... Ne zaman ki her şeyi kendilerinin 
belirleyemeyeceğini anlıyorlar, bari her türden 
gelişim inisiyatifimizden çıkmasın diye, mecburen 
ve yine daraltıcı amaçlar taşımakla birlikte karşı-
lıklı çıkarların da gereği olarak, Güney liderlikle-
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riyle temas zorunda kalıyorlar, vb... Tüm bunlar 
hele de son aylarda bangır bangır yaşanıyorken, 
Türkiye’nin “Güney Kürtlerine gül uzattığını” 
iddia etmek, ancak kafada önceden var olan bir 
hesaba olur-olmaz dayanaklar arama çabası olabi-
lir ki, bizi gelecek günler adına, tedirgin eden de 
budur. Ve, kırılma noktası da budur...

***

Tabii diğer yandan KADEK’in zorluğunu da 
anlamak gerekiyor: Güney’de önemli bir güçleri 
var ve ne olacağı belli değil... Ancak esas sorun 
bu ise, özellikle de son dönemde savunduklarının 
gereği olarak, mızrağın sivri ucunu Türkiye’ye 
yöneltmeleri ve Türkiye’nin sorunla ilgili olarak 
adımlar atmasını dayatmaları gerekiyor. Sonuçta, 
savundukları hat gereği, örneğin bir genel afla 
‘dönüş’ ve savundukları doğrultuda Türkiye’de 
politika yapmaları için kampanyalar vb geliştirme-
leri mümkündür. 

Son zamanlarda medyada bir ‘ABD planı’ndan 
söz ediliyor: Güney’deki KADEK gerillaları silah-
sızlanacak ve Türkiye’nin af vb ‘rahatlatıcılığı’ 
zemininde Türkiye’ye dönecekler... Bu, ne kadar 
mümkün?.. Daha doğrusu bu soruyu şöyle sormak 
gerekiyor: Türkiye gerçekten Güney’de KADEK 
güçlerinin bulunmasını istemiyor mu? Yanıt 
‘evet’se, yapılacak belli: Bir genel af ve uygun kimi 
demokratik açılımlar... Bunu mümkün görenler var. 
Örneğin Güneri Civaoğlu, 16 Mayıs 2003 tarihli 
Milliyet gazetesinde “Papaz Kaçtı Oynamak” baş-
lıklı makalesinde şunları söyledi:

“Kuzey Irak’ta PKK’nın silahlarının alın-
ması ve yöreden kovulması için ABD planı 
belki fırsattır. Türkiye’nin olası bir master 
planının parçası olabilir. Önce... ABD planı.
     ABD, Irak’ta silahlı etnik, dini, terö-
rist grupları eritmek projesini uyguluyor. 
     1- Halkın Mücahitleri örgütü-
nü silahtan arındırarak başladı.
     2- Barzani ve Talabani silahlı güçleri ise plana 
göre, Irak’ın yeniden yapılanacak silahlı kuvvetlerin-
de, polis ve diğer güvenlik örgütlerinde yer alacaklar.
     Meşru devletin güçleri haline gelecekler.
     3- Yöredeki 5 bin dolaylarında silahlı 
PKK’lı da, ABD tarafından silah bırakmaya 
çağrılacak ve bunun için bir süre tanınacak.
     Amaç, hem ‘Bakın artık Kuzey Irak’ta 
PKK kalmadı’ denerek, TSK’nın yöredeki 
kuvvetlerini geri çekmesine gerekçe hazırla-
mak... Hem de Kuzey Irak’ta, ABD’nin kendi 
güçleri ve kurulacak Irak yönetiminin meşru 
güçlerinden başka silahlı grup bırakmamak.

     Türkiye, bu plana göre, PKK’nın silah-
tan arındırılmasına ‘Hayır... bırakın silah-
lı kalsınlar. Kuvvetlerimiz de Kuzey 
Irak’ta kalmayı sürdürsün’ diyemez.
     Önemli olan bu oluşumu, Türkiye’nin 
kendi yararına çevirecek net siyasi iradeyi 
ve bir master projeyi ortaya koyabilmesidir.
     1- Türkiye önce kendini sorgulamalı: ‘PKK 
sorununu silahlı kuvvetlerimle varılabilecek yere 
kadar çözdüm. PKK’nın belini kırdım. Siyasi aşa-
mayla son çözümü de gerçekleştirmeli miyim?” 

İşte soru da bu: Türkiye ‘çözümü gerçekleştir-
meyi’ istiyor mu?.. 

Kendi adıma, Güneri Civaoğlu kadar iyimser 
değilim... “Hır çıkarma” ve kargaşadan medet 
umma şeklinde özetlenebilecek klasik Türkiye 
politikası bence devam edecektir.

Eğer klasik tutum devam edecekse; bir yanda 
Güney’deki oluşumlara cepheden karşı bir Kuzeyli 
Kürt örgütü, diğer yanda bu gücün Türkiye’ye 
rahat ve domekratik ortamlarda intikaline karşı 
Türk resmi politikası şeklindeki bir tabloyla karşı 
karşıya kalacağız demektir: Kürtler adına tedir-
ginlik kaynağım budur ve bu tablo –niyetlerden de 
bağımsız- bir kırılma noktasını işaretlemektedir...

***

Jimnastik denememiz buraya kadar. Şayet 
pek de zihin jimnastiğine benzemediyse, siz 
bunları –yine- bir Kürt’ün çalakalem iç dök-
mesi sayın...
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 Filistin sorununun çözümü ve Ortadoğu 
Barışı için, Amerikan ve İngiliz malı yol harita-
larından en sonuncusu da, ait olduğu yere, tarihin 
çöplüğüne atılmış bulunuyor. Önümüzdeki günler-
de, yol haritasının cesedini ayağa kaldırma, başka 
süreçlerin meşruiyeti için, bir propaganda nesnesi 
olarak bu cesedi sürükleme çabaları elbette günde-
me gelebilir. Ancak bu gayretler siyasal bir gösteri 
olmak dışında bir anlam ve gerçeklik kazanmaya-
caktır.  Gene de hazırlıklıklı olmalıyız: Siyonist 
propaganda makinası ve onun Türkiye basınında-
ki yaygın suç ortakları, Filistinliler için “şahane 
imkanlar sunan sözkonusu haritanın” da, öncekiler 
gibi  geçersizleşmesinde, “Yaser Arafat adlı fana-
tiğin” ve “Filistinli terör örgütlerinin” rolü üzerine 
yazmaya başlarlar. Kimi ezik solcular, “Barış için 
bir imkanın harcandığı”ndan ve “İsrail’deki barış 
güçlerinin” sarfettiği çabalardan sözeden, bol alın-
tılı makaleler kaleme alırlar. Her iki zihniyete dair, 
insanı okurken de, yazarken de utandıran örneklere 
aşağıda yeteri kadar yer vereceğiz. 

 “Yol haritası” neydi?
 Önce Bush, 2002 Haziran’ında böyle bir 

fikri ortaya attı. Daha sonra, ABD-İngiltere koalis-
yonunun Irak’ı işgal girişimi öncesinde, Blair tara-
fından projenin açılımları yapıldı ve Irak’ın işgaline 
karşı Arap dünyasından yükselmesi beklenilen 
nefret dalgası karşısında, işbirlikçi, gerici Arap 
yönetimlerinin rahatlamasını amaçlandı. Bu kısa 
vadeli amacın yanı sıra, projeyle kuşkusuz İsrail’in 
ve emperyalizmin uzun vadeli çıkarlarını güvence 
altına almak da hedefleniyordu; eğer uygulamada 
Filistin tarafının bütün haklı ve meşru isteklerinden 
vazgeçmesi ve bütün ümitlerini kaybetmesi sağla-
nabilirse...İsrail ve ABD, sürece angaje ettikleri 
Filistinlilerin son ümitlerini de bu süreç boyunca 
tırpanlayacak ve ezecek; bunu İsrail’in 1967 sınır-
larına çekileceği masalının gerçekleşmesinden 
sonra, 2005’te Filistin devleti kurulması hayalinin 
gözalıcılığından yararlanarak yapacaklardı.

 Filistin tarafı yol haritasını kabul etti; 
çalışma odasının duvarına İsrail tanklarının ve 
buldozerlerinin sık sık tehditkar dokunmalarda 
bulunduğu Yaser Arafat ve arkadaşları için başka 
bir imkan görünmüyordu. İsrail hükümeti ise planı 
kabul etmedi;  Plana yönelik kendi itirazlarıyla bir-
likte planı kabul etti.

 Yol haritası’na göre önce istikrarlı bir ateş-
kes ortamı sağlanacak. Filistin tarafı kendi içinde 
“terörist” örgütleri tasfiye ederken, İsrail yönetimi 
de “yasadışı yerleşimleri” tasfiye edecek; sonra 
işgal altında tuttuğu topraklardan çekilecek, sonra 
geçici Filistin devleti kurulacak ve sınırların kesin 
olarak çizilmesiyle birlikte Filistin devleti ilan edi-
lecekti.

 Ancak gerek İsrail, gerekse ABD “yol 
haritası”nın gerçeklik kazanabilmesi için, artık 
“güven duymadıkları” Yaser Arafat’tan kurtulmak 
istiyorlardı. Filistin halkının seçimle görevlendiril-
miş ve en popüler siyasetçisi Arafat’ın yerine; yeni 
bir seçim yapmak mümkün olmadığı ve seçim 
yapılsa gene en çok oyu Arafat’ın alacağı tahmin 
edildiği için; tam da Ortadoğu’ya “demokrasi 
götürme iddiaları” esnasında, Arafat’ı “görevden 
alarak”, bir başkasının “atamasını” yapmak akıllıca 
görünmedi. Böyle yapmak yerine, gene kafalarına 
göre bir formülle, Arafat’a bir “başbakan” tayin 
ettiler: Mahmut Abbas veya  müstear adıyla Ebu 
Mazen.

 Gerçekte Arafat’ı tasfiye edip yerine gene 
popüler bir siyasetçi ikame etmeye girişselerdi, Ebu 
Mazen gibi herhangi bir popülerliği olmayan bir 
isim yerine, Filistin’de Arafat’tan sonra, tartışmasız 
en popüler isim olan Mervan Berguti’yi öne çıkar-
maları gerekirdi. Ancak Berguti, hali hazırda İsrail 
hapisanelerinin birinde çürütülüyor. Kesin olan şu 
ki, Filistin’de popülerliğin yegane meşru kaynağı, 
siyonizme karşı Filistin halkının çıkarlarını inançla 
savunmaktan başka bir yerden geçmiyor.

Ortadoğu Barışı İçin 

Tek Gerçekçi Yol Haritası:

İsrail Yıkılsın ! Yaşasın Özgür Filistin!
                                                                                                                                                H.R. Kavuştu
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 ABD-İngiltere-İsrail tarafının Başbakan 
Mahmut Abbas’tan beklediği, hemen hemen bir 
hiç için; Filistin direnişinin İsrail tarafından ezilip 
bitirilememiş son odaklarını bitirmek; bunu yapar-
ken Filistin halkının bir içsavaşa sürüklenmesinin 
fitilini ateşlemekti.  El Fetih Hamas ve bu ikisinden 
“daha cesur ufuklara sahip” irili ufaklı teşkilatlara; 
siyonist mütecavize karşı direnen bütün örgütlerin 
tasfiyesi başka ne anlama gelebilir? Mahmut Abbas 
yönetimi bu tasfiyeyi gerçekleştirebilirse, Filistin’e 
hiçbir şey vaadederek her şey kazanılmış olacak; 
veya bu tasfiyeyi reddeden örgütlerle Filistin yöne-
timi arasındaki gerilim bir Filistin içsavaşına dönü-
şecek; İsrail ordusu bu içsavaşın sonunda ayakta 
kalabilenleri kolaylıkla avlayacaktı.

 Zaten İsrail Genelkurmay Başkanı 
Filistinliler için “Yenilmiş bir halk olduklarını 
kabul etmemiş olsalardı, ortada barış olmazdı” der-
ken konuyu gayet net ortaya koymuştu. (Aktaran 
Edward Sait, El Hayat Gazetesi, 15 Haziran 2003). 
Yenilmişliği kabullenenlere, hala direnenleri tasfiye 
etme işi ihale edilmiş görünüyor. “Yenilmiş bir halk 
olduğunu kabul edenler”le kastedilenin sınırlarını 
Filistinlilerden, bütün Arap halklarına doğru geniş-
letmek Ortadoğu’nun bugününü anlamak bakımın-
dan yararlı olacaktır.

 Mahmut Abbas planın özünü oluşturan 
tasfiyenin gerçekleştirilmesi için Filistin’in meşru 
yönetiminin ve bu arada Arafat’ın otoritesini 
kullanmaktan başka bir imkana sahip değildi. 
İsrail’in yol haritası çerçevesindeki taahhütlerini 
yerine getirmemesi nedeniyle, direnişi örgütleyen 
teşkilatların üzerine gitmekte istekli davranmayan 
Arafat’a karşı Mahmut Abbas “istifasını sunma” 
tehdidinde bulunmakta tereddüt etmedi.

 
 “Sınırlarımızın doğal büyümesi”

 Şaron hükümetinin yol haritası çerçeve-
sinde üstlendiği yükümlülükler nelerdi?

 Öncelikle, sanki İsrail devletinin kendisi 
yasalmış ve Filistin topraklarında durmadan yeni-
leri inşa edilen “yerleşimler”in İsrail hükümetinin 
onayına sahip olanları yasalmış gibi, “yasadışı 
yerleşimler” olarak adlandırılanları boşaltılacaktı. 

 İsrail hükümeti bu şartı yerine getirdi mi? 
 2 Ağustos 2003 tarihli Radikal gazetesinin 

haberine göre tam tersini yapmış olduğu anlaşılıyor. 
“İsrail, ABD’yi de kızdırdı” başlıklı haberde şöyle 
söyleniyor: “İsrail yönetimi ABD’nin ‘Ortadoğu yol 

haritasının’ ilk evresinde yeralan işgal toprakların-
daki Yahudi yerleşimlerinin boşaltılması koşulunu 
yerine getirmek bir yana, yeni yerleşimler kurmaya 
hazırlanıyor. Filistin nüfusunun en yoğun olduğu 
Gazze Şeridi’ndeki Neveh Dekalim’de 22 yeni yer-
leşimin kurulması onaylandı.” Haberin asıl bundan 
sonra gelen cümlesine dikkat etmek faydalı olur. 
Cümle şöyle: “İsrail hükümeti yeni yerleşimlerin 
kurulmasını, sınırlarının ‘doğal büyümesi’ olarak 
niteledi.” 

 Çağdaş uluslararası hukuk standartları 
içinde kalınarak, başkalarının toprakları üzerin-
deki işgalciliğini, “sınırların doğal büyümesi” 
gibi bir kavramla ve herhangi bir gizleme gereği  
duymadan dillendiren bir organizasyonun meşru 
görülmesi mümkün değildir. Sadece bu yaklaşım 
bile, İsrail devletinin sadece Filistinliler için değil; 
Türkiye dahil bütün bölge ülkelerine yönelik bir 
tehdit oluşturduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ancak 
uluslararası toplumdan bu işgalciliğe ciddi bir tepki 
gelmiyor. “Gelişmelerden rahatsız olan ABD’nin 
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Richard Boucher, 
İsrail’in ‘yol haritasını’ ve Ortadoğu barışını zora 
soktuğunu” kaydetmiş. Şaron’un korkudan dudağı 
uçuklamış olmalıdır.

 İsrail, bütün Filistinli örgütlerin ateşkes 
ilan ettiği Haziran sonu, Temmuz ve Ağustos ayı-
nın ilk yarısı boyunca Batı Şeria’da inşa etmekte 
olduğu ve “güvenlik duvarı” adını verdiği inşaatı 
sürdürdü. 500 km. olması planlanan “bariyerin” 
145 km’lik ilk bölümü beton duvar ve “elektronik 
çit” şeklinde inşa edildi. Duvarın yüksekliği bazan 
8 metreyi buluyor. Filistin Başbakanı Mahmut 
Abbas, Temmuz ayının son günlerinde ABD 
Başkanı Bush ile yaptığı görüşmede “duvardan” 
şikayet etti. Ancak ertesi gün Şaron ile görüşen 
Bush, duvardan “çit” diye sözetti ve “uzun vade-
de bu çitin gereksiz kalacağını umuyorum. Çit 
meselesi hassas bir konu. Bunu anlıyorum.” dedi. 
Kullanılan dil, izlenen siyasetin özüne ilişkin kesin 
ipuçları verir. Sekiz metrelik beton duvar ve elekt-
ronik engelden, aynen Şaron gibi “çit” diye sözeden 
Bush’un, Filistin halkı için iyi bir şey isteyebileceği-
ne inandığını söyleyen herkes, ya siyonizmin basit 
bir aletidir, ya da en kötü biçimde de olsa, Filistin 
meselesinin; yani Filistin direnişinin son bulmasını 
isteyen köleleşmiş, gerici, işbirlikçi Arap rejimleri-
nin sözcüsüdür.

 İlginç olan ancak şaşırtıcı bulmadığımız 
bir nokta da, Berlin duvarının yıkılmasına “özgür-
lük şarkıları” besteleyen antikomünist özgürlük-
çülerin, bu yeni duvara ilişkin tek kelimelik bir 
itirazda bile bulunmamaları; siyonist alçaklıklar 
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karşısında kulaklarının üzerine yatmalarıdır.
 İsrail, yol haritasının ilk evresinde, hapisa-

nelerinde tuttuğu Filistinlileri salıvermeyi taahhüt 
etmiştir. Gerçekten de bir miktar Filistinli serbest 
bırakılmıştır: hakkında herhangi bir suçlama 
bulunmaksızın tutuklu olanlar; serbest kalmasına 
çok kısa süre kalmış olanlar vb. Buna mukabil, aynı 
dönemde, serbest kalanların en az iki katı Filistinli 
İsrail tarafından tutuklanmıştır.

 Yol haritasının ilk evresinde, her iki 
tarafın da kışkırtmalardan kaçınması, böylece 
ateşkesin istikrar kazanması öngörülmekteydi. 
İsrail hükümeti tam da bu esnada, Şaron’un henüz 
başbakan olmadığı bir dönemde, yanında binlerce 
İsrail askeri ve polisi olduğu halde ziyaret ederek, 
İkinci İndifadanın başlamasına sebep olduğu,  
Harem-i Şerifi gayri müslimlerin ziyaretine açmış-
tır. Harem-i Şerif’in içinde bulunan El Aksa Camii, 
Yahudilere göre, kendi tapınaklarının üzerine inşa 
edilmiştir. Bu iddia  Müslümanlar için kutsal bir 
mekan hakkında siyonizmin beslediği emelleri 
ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl Doğuş Kilisesi’ne 
sığınmış Filistinlileri ele geçirmek amacıyla, bu 
mabedi tahrip etmekten çekinmeyenlerin, El Aksa 
Camiini yerle bir etmekten çekinmeleri için bir 
neden yoktur. Yeter ki, uluslararası ortamı uygun 
bulsunlar.

 Ağustos ayı ortalarında, bu provokas-
yonun önlenmesi için yapılan bütün girişimlere 
rağmen, Harem-i Şerif Yahudi ve Hristiyanların 
ziyaretine açılmıştır. Yaser Arafat’ın konuyla ilgili 
olarak Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 
aradığı gazetelerde bir haber olarak yeralmıştır. R. 
Erdoğan da, aynı haberlere göre, Bush’u aramıştır. 
Kimbilir, Bush da Şaron’u aramış olabilir. 

 Asıl provokasyon stratejisi ise, İsrail’in 
suikastlerini sürdürmesiydi. 29 Haziran 2003’ten 
itibaren, üç aylık bir ateşkes ilan eden Hamas, 
İslami Cihad ve diğer örgütlerin bu tutumu, esasen 
Filistinliler arasında bir içsavaşın yaşanmasına 
yolaçmamayı amaçlıyordu. Ancak İsrail ateşkesten 
rahatsız oldu ve ateşkes ilanını Temmuz başında 
El Fetih’in askeri kolu El Aksa Tugayları’nın yerel 
önderlerinden birini öldürerek cevaplandırdı. Ve 
bu çizgiyi 8 Ağustos cuma günü Batı Şeria’nın 
Nablus kentinde ikisi Hamas önderlerinden olmak 
üzere 4 Filistinli’yi öldürerek sürdürdü. İsrail’in 
bu suikastinin üzerinden 4 gün geçti ve öldürülen 
Hamaslıların kampından iki intihar bombacısı Tel 
Aviv ve Batı Şeria’daki bir Yahudi yerleşiminde 
ortaya çıktılar. Filistin örgütleri, ateşkesin ilk 
gününden itibaren saldırı ve kışkırtmalarını sürdü-

ren İsrail’in suçlu olduğunu söylediler. Ancak bu bir 
şeyi değiştirmedi, adil bir dünyada yaşamıyoruz. 
İsrail suikast ve saldırılarını sürdürdü ve yol hari-
tası asıl öldürücü darbeyi almakta gecikmedi. 19 
Ağustos’ta Kudüs’te en az 20 kişinin öldüğü, 105 
kişinin yaralandığı büyük patlama yaşandı. İsrail 
Filistin yönetimiyle bütün temaslarını kestiğini 
ilan etti. 21 Ağustos’ta, Harem-i Şerif, önceden ilan 
edildiği gibi Hıristiyan ve Yahudilerin ziyaretine 
açıldı.

 Bu arada İsrail Lübnan’daki Hizbullah 
mevzilerini uçaklarıyla bombaladı. Ve belki de 
Türkiye medyasındaki  İsrail’in bir propaganda 
yalanıdır; İsrail F-16’ları Suriye lideri Beşir Esad’ın 
Lazkiye’deki yazlık sarayının üzerinden uyarı 
uçuşu yapmışlardır. İsrail için provokasyonun sınırı 
yoktur ve provokasyonlar, siyonist propagandanın 
bir türünü oluşturmaktadır.

 Türkiye’deki İsrail Meselesi...

 Türkiye halkının ezici çoğunluğunun 
gönlü; Kemalizmin on yıllardır ve Amerikancı, 
sürdürdüğü Arap düşmanı propaganda yalan-
larına ve son yıllarda güç kazanmış siyonist ve 
Amerikancı  propaganda makinasına rağmen 
İsrail’den değil; Filistin halkından yanadır. Ancak 
bu durum, Türkiye’deki Amerika’nın ve aynı anla-
ma gelmek üzere Türkiye’deki İsrail’in cesaretini 
kırmamakta, aksine daha çok yalan üretmelerini 
hızlandırmaktadır.

 Bu tür iddiaları hemen örneklendirmek 
gerekir.

 15.8.2003 tarihli Hürriyet “İsrail, Türk 
binbaşı Cengiz Toytunç’un katilini öldürdü.” baş-
lıklı bir haber veriyor. Haberde İsrail ordusunun 
El Halil’de  düzenlediği bir operasyonda İslami 
Cihad’ın yerel liderlerinden Muhammed Sider’in 
de bulunduğu eve roket saldırısı düzenlediği bil-
diriliyor. Halbuki aynı medya, Binbaşı Cengiz 
Toytunç’un katili olduğunu iddia ettiği İslami 
Cihat’ın El Halil örgütünden Yusuf Beşareti’nin 
İsrail tarafından öldürüldüğü haberini vereli bir 
yıldan fazla olmuştu. (24 Haziran 2002) 

 Meğer bu defaki müjde, Binbaşıyı bizzat 
vuranın değil; onun örgüt liderinin öldürülmesi 
nedeniyle imiş.

 Peki gerçekten cinayet İslami Cihat’ın ve 
adı geçen kişilerin işi mi?

Ortadoğu Barışı İçin ...



88 Ekim 2003   fabrika

 Hatırlanacağı üzere,  26 Mart 2002’de, El 
Halil’de, Uluslararası Geçici Kuvvet (TIPH) bün-
yesinde görev yapan Binbaşı Cengiz Toytunç ve 
İsviçreli hemşire Catherine Berruex kalaşnikoflu 
bir saldırı sonucu öldürülmüştü. Cinayetin arka-
sından Genelkurmay Başkanlığı cenazeyi hemen 
Türkiye’ye getirtmiş ve soruşturmayı takip etmişti. 
Ancak Türkiye Cumhuriyeti devletinin yetkili 
makamları tarafından, cinayeti hangi tarafın işle-
diğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. 

 Doğan Medya Grubu için, bunun hiçbir 
önemi yok.

 7 Mayıs 2002 tarihli Hürriyet, İsrail 
Savunma Bakanı Ben Eliezer’in El Halil’deki 
Geçici Uluslararası Mevcudiyet (TİPH) bünyesin-
deki Türkiye, İtalya, Danimarka, Norveç, İsveç ve 
İsviçre yetkililerinin oluşturduğu heyete yaptığı 
açıklamayı manşetten verdi: “Binbaşı İslami Cihad 
kurbanı”. Hürriyet logosunun yanında “Türkiye 
Türklerindir” yazıyor. Hürriyet  de “Türklerin” 
olsaydı, en azından İsrailli bakanın açıklaması 
hakkında, TSK yetkilileri ne diyor, diye sorma 
ihtiyacı duyarlardı. Bu gazeteciliğin de asgarile-
rinden birisi. Ancak İsrail’in her açıklaması, başta 
Doğan grubu olmak üzere, büyük medyada , başka 
kaynaklardan kontrol edilmesi gerekli olmayan, 
doğruluğu kesin bir haber durumundadır. Tabii 
mazeretleri var. Mazeret şudur:

 Hürriyet’te, “Hürriyet’e mektuplar” diye 
bir bölüm var. Okuyucular haberlerle ve haberle-
rin veriliş tarzıyla ilgili eleştirilerini gönderiyorlar 
ve editör cevaplandırıyor. 24 Haziran 2002 tarihli 
Hürriyet’te yayınlanan “İsrail Binbaşı’nın Katilini 
Öldürdü” başlıklı haberi Bülent Yılmaz adlı 
vatandaş eleştiriyor: “Kesin bir ifade yerine, iddia 
edildiği yazılamaz mıydı?” Cevap utanç vericidir: 
“Editörün notu: Açıklamayı, İsrailli resmi makam-
lar yaptı.”

 Bu zihniyet sahipleri yıllarca “mehmet-
çik gazeteci” oldular; polis açıklamalarını kesin 
doğrularmış gibi haberleştirdiler “haydar gazete-
ci” oldular. Yetmemiş olmalı ki, şimdi de “Moşe 
gazetecilik” yapıyorlar; “İsrail resmi makamları” 
açıklamışsa, Türkiye’nin resmi makamlarından 
kontrol etmeye bile gerek yok.

 Suriyeli gazeteci Hüsnü Mahalli, Yeni 
Şafak gazetesindeki “İsrail’den çok İsrailci olanlar 
!” başlıklı köşe yazısında şöyle söylüyor: “...bu 
olayla ilgili olarak zaman zaman bazı Türk gaze-
telerinde kasıtlı olarak benzer haberler çıkmasına 
rağmen Türk yetkili makamları hiçbir zaman 
resmi bir açıklamada bulunmadılar. Çünkü Binbaşı 

Toytunç’un öldürülmesinde birçok soru işareti 
vardı ve Filistinliler, İsraillileri suçluyordu.

 Ama işin çok daha ilginç yanı ise Sider’in 
öldürülmesi ile ilgili olarak yayınlanan resmi İsrail 
açıklamalarında Toytunç olayına hiçbir işaret 
yoktu. Ayrıca bir çok İsrail gazete ve internet site-
lerine de baktığımda Sider ile Binbaşı Toytunç’un 
öldürülmesi olayı arasında herhangi bir bağlantı 
kurulmuyor ve bu konuda hiçbir bilgiden sözedil-
miyordu. Oysa propaganda konusunda çok uzman 
olan İsrailliler emin olsaydılar bu konuyu çok iyi 
kullanabilirlerdi. Üstelik Sider öldürülmüştü ve her 
türlü suçlamayı kaldırabilirdi.

 Merak edilen esas konu, Türk gazeteleri 
acaba Sider ile Binbaşı Toytunç cinayeti arasındaki 
bağlantıyı nereden, nasıl ve tabii ki niçin kurdu !!” 
(Yeni Şafak 17 Ağustos 2003)  

 Bir  örnek daha verelim. Hürriyet, bu defa 
2002 Haziran’ının 16’sında “İsrail denizaltılarına 
nükleer füze yerleştiriyor.” başlığı altında şöyle 
yazıyor: “İran ve Irak’ın olası bir saldırısına hedef 
olmaktan endişe eden İsrail’in üç denizaltıya nük-
leer savaş başlığı da taşıyabilen akıllı füzeler yerleş-
tirdiği iddia ediliyor.” Haberin doğru tarafı İsrail’in 
nükleer silahlanmasını geliştirmeye devam etmesi. 
Ama Hürriyet, Türkiye’nin burnunun dibinde ve 
Ortadoğu’nun göbeğinde, her türlü uluslararası 
denetimi reddederek nükleer silahlanma programı-
nı geliştiren İsrail’e, bahane uydurmayı; dahası bu 
bahaneleri Türkiye halkının zihnine sokuşturmayı 
iş edinmiş görünüyor.

 Uyduruk “İsrail’i sevelim, okşayalım” 
haberleri elbette dış haberler sayfasıyla veya birinci 
sayfanın ciddi haberleriyle sınırlı değil. Siyonizm 
hizmetkarlığının magazin sayfası boyutu da eksik 
değil:

 Bir bakıyorsunuz, “Sokak Kedilerini 
İsrail’e götürecek” diye bir haber; İsrail’in İstanbul 
konsolosluğundaki görev süresi sona eren bir bayan 
diplomattan sözediliyor. İstanbulda yaşarken 30’a 
yakın sokak kedisini almış, evinde beslemiş ve 
şimdi İsrail’e giderken, onları da yanında götüre-
cekmiş. Eh, olabilir böyle bir şey. Ama fotoğrafta 
İsrail görevlisi hanımın kucağında çinçilla cinsi 
bir kedi görünüyor. Bilindiği üzere, İstanbul’un 
sokaklarında çinçillalar, Ankara, Siyam veya İran 
kedileri değil, Tekirler, Sarmanlar, Maskaralar ve 
benzerleri yaşar. Bir İsrail diplomatı üzerinden 
sempati yaratmayı amaçlayanlar için gerçek görün-
tüsüne bile ihtiyaç bulunmamaktadır.
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 Bir de köşe yazarı örneğimiz bulunsun: 
Cüneyt Ülsever !.. Sık sık tekrarladığı, siyonist 
propagandanın rezil yalanlarından bir kaçını beye-
fendiden okuyalım:

 “Neredeyse 10 yıldır sürdürülmekte olan, 
önce Madrit Konferansı, sonra Oslo Barış Süreci ile 
Filistin Devleti’nin kurulması için adım adım iler-
lenmekteydi. Son olarak da, Clinton döneminde, o 
zamanki İsrail Başbakanı Barak’ın da gayretleriyle 
Arafat taleplerinin %90’ını elde etmişken önce 
anlaşmış gibi yaptı, sonra su koyverdi.

 Arafat, kendisinin de imkansız olduğunu 
bildiği iki şey istiyordu: 1) Kudüs Filistin’in baş-
kenti olacak. 2) 10 milyon Filistin’li, 5.3 milyonu 
Yahudi olan İsrail Devleti’ne geri dönüş hakkı 
kullanacaktı. Yahudiler İsrail’de azınlık durumuna 
düşecekti.

 Tabii ki yemediler !..” (Hürriyet, 
15.4.2002)

 Madrit-Oslo Süreci, Oslo’da Arafat imza-
lamaktan vazgeçtiği, su koyverdiği için tıkanmadı. 
Çünkü anlaşma 1993 yılında taraflarca imzalandı. 
Anlaşmanın yürürlük maddesine göre, anlaşma-
nın öngördüğü adımlar  6 yıl içinde atılacaktı. 
Tıkanma, bu çok bilmiş liberal müsveddesi İsrail 
yalakasının söylediğinin aksine, anlaşmanın imza-
sı aşamasında değil; anlaşmanın uygulanması 
süresince yaşandı ve imzadan 6 yıl sonra anlaşma 
çöktü. Fabrika okurlarının iyi bildiği gibi, anlaşma 
dört unsuru öngörüyordu. İsrail, işgal altında tut-
tuğu toprakların tamamından çekilecekti. 1999’de 
Filistin Özerk yönetimi kurulacaktı. Bütün Arap 
yönetimleri İsrail’i tanıyacaktı ve 1967 savaşından 
sonra yurtdışına gönderilen Filistinli mültecilerin 
bir kısmı ülkelerine dönecekti. İsrail anlaşmanın 
imzasından sonra, çekilmeyi taahhüt ettiği toprak-
larda, çekilmek bir yana sadece Rusya’dan gelenleri 
600 bin kişi olmak üzere, toplam 1 milyon 100 bin 
Yahudiyi 77 yeni yerleşime yerleştirdi. Çekilmeyi 
taahhüt etiği toprakların sadece %22’sinden çekil-
di.

 Madrit ve Oslo’ya göre İsrail’in 1967 
sonrası işgal ettiği topraklar arasında olan Doğu 
Kudüs’ten de çekilmesi lazım. Batı Kudüs 
zaten İsrail’in toprağı sayılıyor. İsrail Kudüs’ün 
Doğusundan da çekilmeye yanaşmıyor. 

 1967 savaşında mülteci konumuna düşün-
lerin sadece “bir kısmının” dönüşüne ilişkin madde 
ise hiç uygulanmadı. Ülsever’in işkembeden salla-
dığı gibi 10 milyon mültecinin dönüşü sözkonusu 
bile değil. Ülsever’e göre on milyon kişi olan, “1967 

mültecilerinin bir kısmı” acaba nerede yaşamakta-
dır? Ve acaba Ülsever, dünyadaki toplam Filistinli 
nüfusunun kaç milyon olduğunu sanıyor? Ve 
son olarak söylediği rakamların doğru olduğunu 
varsayalım, en az on milyon Filistin’liyi yerinden 
yurdundan ederek, dünyanın dört bir tarafındaki 
Yahudileri, sürülenlerin yaşadıkları topraklara 
yerleşmek için davet eden ve yerleştiren İsrail’e; 
Cüneyt beyin hiç bir itirazı yok mudur? 

 Barış sürecinin tıkanması bu noktalarda-
dır ve tamamı İsrail’in eseridir. 1999’da tamam-
lanması gereken süreçle ilgili olarak, İsrail altına 
imza attığı anlaşma ile taahhüt ettiği hiçbir adımı 
atmayınca, 1999’da Clinton devreye giriyor ve 
Cüneyt efendinin bildiğinin aksine, Barak’la değil; 
Rabinle varılmış olan anlaşmanın üzerinden Camp 
David’de Arafat ile Barak yeniden geçmek zorunda 
kalıyorlar. Oslo’da Doğu Kudüs Filistin’de kalacak 
diye anlaşıldığı halde, Camp David’de Kudüs’ün 
İsrail’in sonsuza kadar başkenti kalacağı dayatması 
yaşanıyor. Ve İsrail Oslo anlaşmasının hükümlerini 
yeniden pazarlık masasına koymaya çalışıyor.

 Cüneyt gibi Amerikan/İsrail yalakalarına 
göre, Arafat nedir? Bir haydut, bir suçlu. Çünkü 
siyonistlerin her isteğine itaat etmeye istekli değil. 
Araplar nedir? Beş para etmez, değersiz parya-
lar...Churchill’in dediği gibi, “Yemliğin üstüne 
kıvrılmış yatan köpek!”

 Zihniyet bu olduğu için de, Madrit-Oslo 
süreci kiminle kim arasında yürütülmüş, nerede 
anlaşılmış, nerede anlaşılmamış gibi bilgilere sahip 
olmadan, Arafat’a ve Filistinlilere atarsın pisli-
ği...Rabin bir siyonist tarafından neden öldürüldü o 
halde? sorusunu aklına bile getirmezsin. Sonra da 
eklersin; “İsrail gibi demokratik bir ülkede...”

 Yalanını sevsinler, utanmaz!.. Bunlar daha 
1950’lerde ırk ayrımının bütün şiddetiyle yaşandığı, 
pek çok eyaletinde Klan’cıların cirit atıp, siyahları 
linç ettiği ABD’yi, demokrasinin ve özgürlükle-
rin anavatanı ilan eden cühelalardır ki; Ertuğrul 
Özkök’ün Hürriyet’ine böyle köşe yazarları çok 
bile..

 Çünkü Ertuğrul Özkök’ün kendisi de 
Cüneyt beyden farklı değildir.

 “İsrail, Filistin’le arasında yavaş yavaş bir 
hat çekiyor.

 Ve bunun  adını da ‘yeşil hat’ koyuyor.
 Bu size bir şeyi hatırlatmıyor mu?
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 Kuzey Kıbrıs’ta Türkiye’nin soydaşları-
nı korumak için çizdiği hatta benzemiyor mu?” 
(2.4.2002)

 Tabii ki ve zerre kadar benzemiyor beye-
fendi.

 Galiçya’yı Osmanlı toprağı sanan ve iki 
kitap karıştırmadan bu engin bilgisini yazısına 
koyabilen bir işportacıdan sözediyoruz. Bütün bil-
gileri dermeçatma, bütün iddiaları gerçek dayanak-
lardan yoksun; bütün hükümleri insanlıktan nasip-
sizdir. Yalan söylemekten kaçınmaz ve başkaları-
nın yalanlarını kendininkilere tanık göstermekten 
sıkılmaz. Yukarıdaki paralellik de, hiçbir gerçek 
bilgiyi dayandırılmadan, salt İsrail lehine bir inti-
ba yaratmak için kuruluyor. Çünkü, Türkiye’deki 
Amerika, Türkiye’deki İsrail’dir. Türkiye’deki İsrail 
elbette sadece medyada değil. 

 Alarko gibi, Recep Tayyip Erdoğan’a 
övgüler düzen yazıları ABD basınında yayınlatan 
sermaye gruplarımızın, İsrail de içinde, Dünya 
Yahudi partisiyle bir alakaları bilmiyoruz, var 
mıdır?

 Ancak AKP içinde İsrail olduğunu rahat-
lıkla söyleyebiliriz.

 Bilindiği gibi İsrail’in resmi politikası, 
Yahudilerden başka bir dini veya etnik toplulu-
ğun soykırıma uğramış olamayacağı şeklindedir. 
Bugüne kadar Ermeni soykırım tasarıların ilgili 
ülke meclislerinden geçmemesi yönündeki çaba-
larının asli sebebi, Türkiye’yi sevmeleri değil; 
soykırıma uğramış olma tekelini ellerinden kaçır-
ma endişesidir. Elbette bir siyonistin böyle düşün-
mesinde şaşırtıcı bir taraf yok. Ancak aşağıdaki 
haberde konu biraz karışık görünüyor:

 “NATO Parlamenterler Asamblesi 
Türk Grubu Başkan Yardımcısı, AKP İstanbul 
Milletvekili Egemen Bağış, dün  TBMM’yi ziya-
ret eden NATO Savunma Koleji öğrencilerinden 
Ermeni bir subayın şok sorusuyla karşılaştı. 
Ermeni subay, Bağış’a, ‘Niye Ermeni soykırımını 
tanılıp Almanların Yahudilerden özür dilediği gibi 
siz de Ermenilerden özür dilemiyorsunuz?’ diye 
sordu. Bu soruya sinirlenen Bağış, ‘Bu, 6 milyon 
Yahudinin anısına büyük saygısızlıktır. Ermeniler, 
Türkiye’nin toprak bütünlüğünü ve sınırlarını 
tanısın, biz de Ermenistan ile diplomatik ilişkileri 
başlatalım’ dedi.” (Hürriyet, 20 Haziran 2003)

 İsrail parlamentosunda bile, bu kadar 
güçlü ve net bir siyonist refleks gösterecek par-
lamenter azdır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
Ermeni soykırımı iddialarına verdiği resmi cevap-

lar arasında Egemen Bağış beyin verdiği cevap ise 
bulunmamaktadır. 

 Egemen Bağış bey tek örnek midir? Ne 
münasebet?  İsrail ordusunun Filistin’de işgal 
edilmedik, kan dökülmedik tek metre kare bırak-
madığı günlerde, ANAP’lı Kamran İnan TBMM 
Genel Kurulu’nda, engin müktesebatını konuş-
turuyor. “Türk ile Yahudi ırklarının tarihte karşı 
karşıya gelmediğini” söylüyor ve İsrail’e yönelik 
bombalı intihar saldırılarını eleştiriyor. “Arapların, 
Türkiye’nin yaşadığı sıkıntılara destek olmadığı”nı 
söylüyor ve Clinton döneminde “Ermeni soykırımı 
Karar Tasarısı’nın Yahudi Lobisi tarafından engel-
lendiğini savunuyor. Kamran İnan, bu konuşmaları 
protesto eden SP ve AKP’lilere “kan üzerinden 
siyaset yapılmaz” diye bir de fırça çekiyor. (2 Nisan 
2002) 

 Kamran İnan bey, yahudiliğin bir ırk veya 
milliyet olmadığını, bir din olduğunu bu yaşa kadar 
öğrenmediyse, bundan sonra da öğrenemez. Siyasi 
kariyerini Türkiye sağında yapmıştır. En bilgilisi 
bu kadar oluyor. Yahudi inancına sahip Afrikalılar, 
Türkler ve Kürtler olduğunu biliyoruz. Elbette 
başkaları da vardır. Yahudi inancı kendisini İsrail 
oğullarına ait bir inanç olarak tarif ediyor olsa da.

 Diğer taraftan İsrail oğulları Sami ırkın-
dandır ve Araplar da aynı ırktandır.

 Yahudilerin Türklerle tarihte hiç karşı 
karşıya gelmediklerini söyleyen herkes, haddini 
bilmeyen bir cahil değilse, siyonizmin alçak bir 
hizmetkarıdır. İsrail devletinin resmi yayını “İsrail 
Gerçekleri” kitabında “Kudüs’ün Türklerden kur-
tarılmasında İngiliz ordusu saflarında görev yapan 
Yahudi Alayı”ndan övgüyle sözedilmektedir. 
Çanakkale savaşında ise, İngiliz ordusu saflarında 
Yahudilerin gönüllü Katırcı birliği görev almıştır. 

 Arapların Türkiye’nin yaşadığı sıkıntılara 
destek olmadığı bahanesi ise, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin Arapların yaşadığı sıkıntılar esnasında 
kimin yanında saf tuttuğu sorusuna dürüst bir 
cevap vermeden gerçek anlamını kazanamaz. 
Fabrika sayfalarında bu konuda çok sayıda örnek 
sıklıkla yeralmıştır.

 Yıllarca AP ve ANAP saflarında siyaset 
yapmış Kamran İnan’ın aynı zamanda başka bir 
“partiyi” daha kabiliyet ve müktesebatı ölçüsünde 
temsil etmiş olduğu anlaşılmaktadır.

 Bitti mi?  Hayır.
ABD’ye Yaranmak İçin Önce Siyonistlere....
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 1 Mart tezkeresinin TBMM’de kabul edil-
memesinden sonra, Türkiye’yi ABD’nin yanında 
savaşa sokmak için çırpınan Sermaye (TÜSİAD), 
TSK, AKP, ilk günlerin sarhoşluğu geçer geçmez, 
derin bir endişeye kapıldı. ABD emperyalizminin 
kendilerini terkedeceğini düşündüler. Wolfowitz’in 
M. Ali Birand- Cengiz Çandar ikilisi üzerin-
den attığı zılgıt ise, sorunun sadece terkedilmek 
olmadığını, kendilerini aynı zamanda bir terbiye 
sürecinin beklediğini de gösterdi. Çok endişeye 
kapıldılar. ABD ile ilişkileri onarmak; kendilerini 
yeniden güvende hissedecekleri biçimde ABD ile 
yakınlaşabilmek için, dün reddeddikleri her şeyi 
vermeyi taahhüt etmekle kalmadılar. Aynı zaman-
da bu taahhütleri dünya Yahudi partisi üzerinden 
ABD’ye iletmeye çalıştılar. Çünkü bizzat bu kana-
lın kullanılması bile, taahhütlerin inandırıcılığını 
arttırmaktaydı.

 Önce TÜSİAD heyeti gitti. ABD’deki 
Yahudi Kuruluşlarına bağlılık bildirdi, talimat 
aldı ve Türkiye medyası üzerinden bu talimatları 
duyurdu.

 Resmi sıfatı Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
olan, ancak ABD’de Abdullah Gül’den ve 
Erdoğan’dan daha makbul bir adam olduğu anla-
şılan Uğur Ziyal, önden gidip ABD’de Abdullah 
Gül için bir dizi randevu ayarladı. Gül ABD’ye 
gittiğinde neredeyse tamamı Yahudi kuruluşlarıyla 
olan bu randevuları gerçekleştirdi. Kendisi Refah 
Partisi’ndeyken de ABD’ye gittiğinde aynı kuru-
luşlarla görüşürdü. 

 Bu esnada gazetelerde küçük bir haber 
olarak yeraldı: “Org. Özkök İsrail’de”. Habere göre, 
“Ortadoğu turuna çıkan Genelkurmay Başkanı 
Org. Hilmi Özkök, Ürdün’deki temaslarının ardın-
dan İsrail’e geçti. 6 yıl aradan sonra İsrail’e giden 
ilk Genelkurmay Başkanı olan Org. Özkök, İsrail 
Genelkurmay Başkanı Moşe Yalom ile yaptık-
ları görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbir-
liği alanlarını genişletmeyi karara bağladı. İsrail 
Cumhurbaşkanı Moşe Katsav tarafından kabul 
edilen Özkök, Savunma Bakanı Şaul Mofaz ile de 
bir araya geldi.” (Hürriyet, 4 Temmuz 2003)

 Aydınlıkçıların pek solcu, pek anti-
emperyalist, pek ilerici sandıkları 28 Şubat’ın 
Genelkurmay Başkanı İ.H. Karadayı da, altı yıl 
önce oluyor, İsrail’i ziyaret etmiş, bir dizi aske-
ri anlaşma bu dönemde imzalanmıştı. “Dinci 
gericilik/ılımlı islam”a karşı çıkılırken, siyonist 
devletle bağların düzeyini yükseltmek ve bu yolla 
ABD’ye 28 Şubat sürecine ilişkin güvence vermek 
bir “akıl”dır. Hani “ilerici” 27 Mayıs darbesinin 

sabahında ABD elçiliğinin kapısının altından 
“NATO’ya CENTO’ya bağlıyız” notunu atan 
“aklın” bir devamı olarak. Aynı akıl bu defa İsrail’le 
askeri işbirliğinin alanını genişletirken; bu işbirliği-
ne Ürdün’ü de katmaya razı olmuştur. Ortadoğu’da 
batağa saplanmak başka ne olabilir?

 Zaten on gün bile geçmeden İsrail 
Cumhurbaşkanı Moşe Katsav Türkiye’yi ziyaret 
etmiş, Türk-Amerikan ilişkilerinin yeniden “eski 
güzel günlere” dönebilmesi için gerekli ABD-İsrail 
şartlarını Ankara’nın önüne koymuştur. İran ve 
Suriye ile ilişkilerin ABD’nin bölgeye ilişkin plan-
larına uyumlu hale getirilmesi; Türkiye-İsrail ilişki-
lerindeki nisbi durgunluğun siyasi ve askeri açıdan 
atılacak yeni adımlarla giderilmesi; Türkiye’nin 
Irak’taki gelişmelere ABD’nin planlarıyla uyumlu 
olmayacak tarzda müdahalede bulunmaması vs. 
Türkiye’yi yönetenlerin önünde duran paketin kimi 
başlıklarıdır.

 Recep Tayyip Erdoğan ise Başbakan 
olmadan önce Türkiye’deki İsrail Büyükelçisi 
David Sultan ile kapalı bir görüşme yaparak çeşitli 
güvenceler vermiş ve 2002 Aralık ayında ger-
çekleşen ABD gezisinde de Beyaz Saray’a kabul 
edilmeden önce, kabul vizesinin alınacağı Yahudi 
kuruluşlarının liderleriyle biraraya gelmişti. 

 Yol ve usül budur.
 Ve AKP ile Genelkurmay arasında, aynı 

dönemde yaşanan “gerici kadrolaşma/türban” 
gerilimlerinin bir kayıkçı dövüşünden ibaret oldu-
ğu, sahte bir gündem yaratarak, Irak’ta yaşanılan 
hezimetin, üstünü örtmeye yönelik bir psikolojik 
harekat olarak anlaşılması gerektiği açıktır.

 
 Siyonizmin Şiddeti ve Zavallılığı

 Fabrika’nın Mart 2003 tarihli sayısında, 
ABD ve İngiltere’nin Irak’ı işgal hazırlıkları döne-
minde yükselen savaş karşıtı dalganın; hem dünya-
da, hem Türkiye’de sahip olduğu önemli bir zaafa 
işaret ediliyordu: İsrail Filistinlilere kan kusturur-
ken bu dalga neden bu ölçüde yükselmemiştir?

 Özellikle Avrupa’da İsrail ne yaparsa 
yapsın, İsrail’i tam karşısına alan bir kampan-
yanın, sözkonusu savaş karşıtı dalga ölçüsünde 
yükselmesi ve genişlemesi mümkün görünmüyor. 
Avrupa’daki ilerici hareketi ve Avrupa’lı entellek-
tüelleri ve elbette entellektüel kökleri Avrupa’da 
olan dünyanın başka bölgelerindeki sol hareketleri 
siyonist vahşet karşısında kötürüm hale getiren 

Ortadoğu Barışı İçin ...



92 Ekim 2003   fabrika

hastalıklı entellektüel terör, hergün yeni boyutlar 
kazanmaktadır.

 Yukarıda siyonizmin “soykırıma uğramış 
olma tekelinin Yahudilere ait olduğu” iddiasına 
işaret etmiştik. Bugünlerde yeni bir “yasak” alanı 
aktüel tartışmaların konusudur. Mel Gibson “koyu 
bir katolik” olarak “İncil’in mesajını yaymak 
amacıyla” İsa’nın son saatlerini anlattığı bir film 
çekiyor: “The Passion”. Film daha tamamlanıp 
vizyona girmeden önce koparılan siyonist gürültü 
ve siyonist-katolik işbirliği filmin antisemitik oldu-
ğunu ve yahudi düşmanlığına yolaçabileceğini ilan 
ediyor. Filmin bu gerekçeyle vizyona girmemesi 
gerektiği söyleniyor ve Mel Gibson, bütünüyle 
Yahudi sermayesinin kotrolünde olan film dağıtım 
şirketleri tarafından filminin dağıtımına ambargo 
konulduğunu görüyor. Bir zamanlar, Amerika’daki 
Yahudi Mafyası üzerine bir hikayeyi anlatan “Bir 
Zamanlar Amerika” filminin başına da aynı şey-
ler gelmişti.

 Osmanlı Padişahı Sultan 5. Murad’ın toru-
nu, Fransız gazeteci Kenize Murad’ın Fransa’da 
yayımlanan “Dünyamızın kokuları, İsrail ve 
Filistin’den sesler” adlı kitabı da, yazara göre 
“İsrail’i eleştirdiği için boykot edilmiş”tir. Kenize 
Murad, Fransa’da güçlü bir entelektüel terörizmin 
hüküm sürdüğünü söylüyor. “Kitaba basın hiç yer 
ayırmadı. Bunun sebebini de açıkça söylediler. 
İsrail’i eleştirmek artık hassas bir konu haline geldi, 
en ufak bir eleştiri de Yahudi düşmanı olmakla suç-
lanıyorsunuz. Gazeteler küfür ve tehdit mektupları 
alıyor, reklam gelirleri kesiliyor. Bu yüzden de artık 
İsrail’i eleştirmeye cesaret edemiyorlar. Fransa’da 
çok güçlü bir Siyonist lobi var. Entelektüel bir terö-
rizm sözkonusu.” (Radikal, 29 Haziran 2003)

 Fransa’daki siyonizmi her türlü eleştiriden 
azade kılan entellektüel terörün tarihi çok eskidir. 
Katolik kilisesinin herzaman hakim gerici odak ve 
siyasetlerle örtüşen bir çizgisi olduğunu bilinmek-
tedir. Özellikle bugünkü Polonyalı Papa, sosyalizm 
yıkıcılığını doğrudan CİA adına çalışarak yapmış 
ve bu vasfıyla Papalık koltuğuna oturtulmuş bir 
zattır. Dolayısıyla ABD yönetiminin Hıristiyan/
Musevi ortak uygarlığı zihniyetiyle tartışmaya 
girecek bir yorumun katolik kilisesinden gelmesi 
beklenemez. Katolik inancı İsa’nın çarmıha gerili-
şine ilişkin efsanelerine, çeki-düzen vermeyi tercih 
etmiştir.

 Ve Siyonizm BBC’yi terörize etmeyi gün-
demine almış bulunuyor.

 Şaron, Temmuz 2003’te, malum “yol hari-
tasının” uygulanabilmesi için Yaser Arafat’ın bütü-

nüyle devre dışı bırakılmasını talep etmek niyetiyle 
ziyaret ettiği İngiltere’de, iki sürprizle karşılaştı. 
Birincisi esasen beklenebilir bir şeydi: İngiliz hükü-
meti, Filistin’deki seçilmiş yegane otoritenin Yaser 
Arafat’ın temsil ettiği otorite olduğunu, dolayısıyla 
Arafat’ın bütünüyle yok sayılamıyacağını en azın-
dan basın önünde açıkladı. 

 İkinci ve asıl sürpriz ise tam da Şaron’un 
ziyaretine denk gelecek biçimde BBC’nin yayın-
ladığı “İsrail’in gizli silahları” adlı programdı. 
“Olenka Frenkiel’in hazırladığı programda, 
Mordehay Vanunu’nun izinde, İsrail’in nükleer 
çalışmaları; bir zamanlar Vanunu’nun da çalıştı-
ğı Dimona Nükleer Merkezi’nin faaliyetleri; bu 
merkezin Knessset denetiminde olmayıp sadece 
başbakana bağlı çalışması ve bu merkezde çalışan-
ların 100’den fazlasının radyasyon nedeniyle nasıl 
hastalandıkları gözler önüne seriliyordu. Kimse 
konuşmak istemiyordu. Hastalar, İsrail Gizli 
Servisi tarafından susturuluyor ve ‘Akıbetiniz 
Vanunu’ya benzer’ diye tehdit ediliyordu. İsrail’in 
nükleer çalışmalarını da yürüten kahramanı, gene-
ral Yakov’un emekli olduğunda ‘Hayat Hikayem’ 
adı altında anılarını yayımlayıp, İsrail’in nükleer 
programını açık etmesiyle nasıl vatan hainliği mer-
tebesine indirildiği, 2 yıl ev hapsine mahkum edil-
diği de programda yeralıyordu. (....) Ayrıca İsrail’in 
2000 Şubat’ında Gazze’de Filistinlilere karşı, biyo-
lojik gaz kullandığı da iddia ediliyordu. İsrail her 
türlü ulusal ve uluslararası denetim dışında 1967 
yılında Nixon ve Golda Meir arasında imzalanan 
anlaşma uyarınca nükleer ve biyolojik silahlara 
yönelik faaliyetini sürdürüyor. BBC sık sık İsrail’in 
Filistinlilere karşı biyolojik silah kullandığını dile 
getiriyor. İsrail hükümeti onları antisemitizmle suç-
luyor. Bu arada ABD ve Birleşik Krallık, bir türlü 
bulunamayan nükleer ve biyolojik silahları gerekçe 
ederek Irak’ı işgal ediyor; İran’ı ve Kuzey Kore’yi 
tehdit ediyor; Ortadoğu’yu kan gölüne çeviriyor.”

 “ Mordehay Vanunu, İsrail’in nükleer 
tesisi Dimona’da 1976 yılından 1985 yılına kadar 
teknisyen olarak çalıştı. Fabrikanın gizlice nükle-
er silah ürettiğini saptadı. 1986 yılında Londra’da 
yayımlanan Sunday Times gazetesine İsrail’in 
nükleer silah programını belgeler ve fotoğraflarla 
açıkladı. Kanıtları, o tarihte İsrail’in (....) 200 adet 
nükleer silah başlığı depoladığını ortaya koyuyor-
du.” Haber yayınlandıktan sonra Vanunu  Mossad 
tarafından İsrail’e kaçırıldı. Gizli bir mahkemede 
‘ihanet’ ve ‘casusluk’ suçlamalarıyla 18 yıla mah-
kum edildi. Tecrit cezası  Mart 1998’de  kaldırıldı, 
ancak af talebi “suçlu olduğunu kabul etmediği 
için, reddedildi.
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 “Vanunu’nun cezasının bitimine 1 yıl 
kalmış olmasına rağmen serbest bırakılması 
beklenmiyor. Duruşmaları gizli sürdürülüyor. 
Serbest kalma talepleri reddediliyor. Vanunu Iraklı 
olsaydı, Batı dünyası onu kahraman ilan ederdi. 
Nobel Barış ödülüne bile aday gösterilirdi. Ama 
Mordehay Vanunu, Iraklı değil. O, ABD’nin stra-
tejik müttefiki olan İsrail’in nükleer silahlanma 
programını açıklayan İsrail vatandaşı bir Yahudi.” 
(Murat Çelikkan’ın Radikal gazetesinde, “İsrail ve 
BBC” başlıklı, 2 Temmuz 2003 tarihli yazısından)

 Sürpriz, Şaron’u çok öfkelendirdi, bekle-
nebileceği gibi. BBC artık İsrail hükümeti tarafın-
dan boykota uğramış bir yayın kurumu.

 Nedense Türkiye’nin büyük medyası bu 
konuyu hiç ilginç bulmadı.

 Siyonizm, ABD emperyalizminden ve 
genel olarak Batılı devletlerin egemenlerinden aldı-
ğı destekle, giderek daha ölçüsüz ve giderek daha 
saldırgan bir tutum izliyor.

 Ancak diğer yandan, bütün dünyadan 
İsrail’e yönelik Yahudi göçü artık tersine dönme 
işaretleri vermeye başlamıştır. İsrail vatandaşları 
on yıllardır kullanmadıkları Alman vatandaşı 
olma hakkını kullanmak dahil, çeşitli yollarla İsrail 
dışında bir gelecek arayışı içine girmeye başlamış-
lardır.

 Siyonizmin Filistin’deki vahşeti ve batı 
dünyasındaki gerici terörü; bütün dünyada İsrail’in 
varlığını meşru gören ve destekleyen entellektüel-
lerin, aklıbaşında insanların sayısını hızla azalt-
maktadır. Bu yalnızlaşmanın ahlaki bir izolasyona, 
tecride doğru gelişmesi kaçınılmazdır.

 Ve siyonizm, İsrail devleti denilen işgalci 
suç organizasyonunun geleceğini, emperyalist sal-
dırganlığa yaslanarak; bu saldırganlığı kışkırtarak 
güvence altına alabileceğine inanmış görünüyor. 
Halbuki bizzat emperyalist saldırganlığın, bölgede 
kendi varlığını sürdürmede karşılaştığı sorunlar, 
gün geçtikçe şiddetlenme eğilimi içine girmiştir. 
ABD ve İngiltere’nin bölgede uğrayacağı başarı-
sızlıklar, İsrail’in sadece bölgede değil; emperyalist 
merkezlerde de yalnızlaşma ve tecrit sürecini hız-
landıracaktır. İsrail denilen şer yuvasının geçmişi 
yoktu, geleceği de yoktur.

 Siyonist azgınlığın en üst noktaya tır-
mandığı şu günlerde, bölge ve dünya barışı için, 
İsrail’in yıkılmasından başka bir yol haritasının 
bulunmadığı gerçeği, daha çok zihinde yeretmekte-
dir. Siyonizmin Türkiye’deki hempalarının kimler 
olduğuna bakıldığında da, siyonizmin bir gelece-

ğinin olmadığı anlaşılmaktadır. Bütün geleceği 
olmayanlar, İsrail dostu, siyonizm işbirlikçisidir. 

 İsrail Yıkılacaktır.

 Biz, İsrail’in varlığına son verilmedikçe, 
Ortadoğu’da barışın ve sükunetin hakim olabi-
leceğine inanmıyoruz. Siyonizmin büyük yalan-
larından biriyle; “Toprağı olmayan bir halk için, 
halkı olmayan bir toprak” şiarıyla, emperyalizmin 
desteği sayesinde ve emperyalizmin bölgedeki 
çıkarlarını garanti edecek unsurlardan birisi olarak; 
bir askeri/siyasi üs olarak kurulan İsrail; on yıllardır 
Filistin halkına soykırım ve etnik temizlik uygula-
yarak bu toprakları Filistinsizleştirme planını 
uyguluyor. Filistin halkına uygulanan soykırım; bu 
soykırıma karşı insanlığın sessizleştirilmesi progra-
mıyla birlikte uygulanıyor. Siyonizm, bugüne kadar 
gerisinde bıraktığı siyasi pratikle, tarihteki yerinin 
Nazizm ve Faşizmin yanı olduğunu herhangi bir 
kuşkuya yer bırakmayacak berraklıkta ortaya koy-
muş bulunuyor. Ancak siyonizmin suçlarına karşı 
büyük insanlık ailesini körleştirme ve sağırlaştırma 
işinde siyonizmin ortaklığını yapanlar da, siyonist 
savaş makinası eliyle insanlığa karşı işlenen suçla-
rın ortağıdırlar.

 Filistin sorununun, İsrail ve Filistin dev-
letlerinin yanyana ve barış içinde yaşayacağı bir 
çözüme ulaşması gerektiğini; böyle bir çözümün 
mümkün olduğunu savunan herkes; ya sorunu 
kavramamıştır; ya da Filistin halkının ve dostları-
nın gözünü boyamaya çalışmaktadır.

 Filistin halkının dostu ve çözüm orta-
ğı olarak, İsrail’deki barış hareketi bileşenlerini 
gösteren herkes, yanılmakta veya yanıltmaktadır.  
İsrail’in yıkılmasını savunmayan; Filistinlilere 
toprak vererek barışı kazanmanın İsrail devletinin 
geleceği için daha hayırlı olduğunu söyleyen hiçbir 
İsrailli’nin barışçılığı gerçek değildir. 

 Biz Ortadoğu’da barış için yegane gerçekçi 
yol haritasının, İsrail devleti denilen şer yuvasının 
ortadan kaldırılmasından ibaret olduğunu savunu-
yoruz. Bu nedenle, birbirinden çok farklı çevreler-
den, birbirinden farklı; ancak hepsi de birbirinden 
ağır suçlamalar almaktayız. Siyonistler ve onların 
kulağı, dili ve eli haline gelmiş olanlar, tereddütsüz 
“anti-semitist” olduğumuzu söylüyorlar. “Anti-
semitizm” eleştirisi, yukarıda da örneklerine işaret 
ettiğimiz gibi, siyonizmin insanlığa karşı işlediği 
suçların üzerini örtmekte en sık kullandığı örtüdür. 

Ortadoğu Barışı İçin ...
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Çok kullanılmıştır, delik deşiktir ve iğrençlik ölçü-
sünde kirlidir. 

 İsrail devletinin yıkılmasını; insanlığa 
karşı suç işlemiş siyonistlerin, zaman aşımı sözko-
nusu olmaksızın yargılanması ve suçları sabitleşirse 
cezalandırılmasını ve Filistin topraklarında yaşa-
maya devam etmek isteyen Yahudilerin, Filistin 
devleti içinde, sadece kültürel bir unsur olarak 
varlığını sürdürmesini savunanlar, siyonist bakış 
açısına göre, elbette anti-semitizm yapmaktadırlar.

 İsrail’deki barış güçlerini görmezden gel-
diğimizi söyleyerek bizi eleştiren ve bakış açımızı 
“kaba-saba” bulanlar vardır. 

 İsrail’in artık bir “gerçeklik”, bir “vakıa” 
olduğunu ve devlet olarak ortadan kaldırılması 
gerektiğini söylemenin gerçeklik duygusundan 
büsbütün kopmak anlamına geldiğini söyleyenler 
de var. Bunların bir kısmı liberaldır ve bir kısmı da 
ezik solcular oluyor.

 Liberaller, dünyadaki çok sayıda sosya-
list düzenin, kuruluşlarının üzerinden onlarca yıl 
geçtikten sonra; kapitalist-emperyalist kamp tara-
fından hala varlığına saygı duyulması gereken bir 
gerçeklik olarak görülmediğini; yıkılmaları için her 
yolun denendiğini unutmuş görünüyorlar. Sovyetler 
Birliği, Doğu Avrupa’daki demokratik halk cum-
huriyetleri yıkıldılar. Küba, Kore ve Vietnam’ın 
çökertilmesi için dezenformasyon kampanyaları 
ve savaş tehditleri başta olmak üzere, yıkıcı çabalar 
hala sürdürülüyor. Yugoslavya cumhuriyeti param-
parça edildi. Afganistan’da, Sovyetler Birliğine 
karşı, ABD, Çin Halk Cumhuriyeti ve Suudi 
Arabistan tarafından örgütlendirilmiş siyasi rejim 
yıkıldı; ABD, Pakistan ve Suudiler eliyle kurulan 
Taliban rejimi de yıkıldı.

 Dolayısıyla bir devletin, özel bir ideoloji ile 
şekillenmiş bir düzenin yıkılması; bu düzeni ayak-
ta tutan siyasi organizasyon olarak devlet mekaniz-
masının ortadan kaldırılması, en çok liberallere 
“olabilir” görünmeliydi.

 Dünyadaki bütün burjuva devletleri 
yıkmak; yerine kendi amaçlarını gerçekleştirdiği 
ölçüde kendisini söndürmek zorunda olan bir “dev-
let olmayan devlet kurmak” için ve haliyle sınırları 
ortadan kaldırmak için savaşım veren sosyalistlerin 
İsrail denilen siyonist organizasyonun yıkılmasına 
neden karşı çıktıklarını anlamak elbette zordur.

 Bazı ezik solcular ise, yaklaşımımızın 
“anti/sovyetizm” olduğunu bile dile getiriyorlar. 
Çünkü, başta Sovyetler Birliği ve Demokratik Halk 
Cumhuriyetleri, Birleşmiş Milletler’de İsrail’in 

kuruluşu yönünde oy kullanmışlardı. Dahasını 
söyleyelim, siyonist devletin Arap direnişçilerle 
savaşmak üzere silahlanmasına, bazı Demokratik 
Halk Cumhuriyetleri ciddi biçimde katkıda bulun-
muşlardır. İsrail’in kuruluşuna destek olmak da, 
siyonistlerin silahlanmasına yardım etmek de, bunu 
yapan kim olursa olsun, o gün de yanlıştı; bugün de 
yanlıştır.. 

 Anti-Sovyetizm kılıcının, başımızın 
üstünde sürekli olarak sallandığı ve Sovyetler 
Birliği’nin ve Bulgaristan başta olmak üzere, her-
hangi bir sosyalist ülkenin, herhangi bir politikasını 
eleştirmenin, otomatik olarak anti-sovyetizm anla-
mına geldiği uzun yıllar yaşadık.  Hatta TKP’yi 
eleştirmenin bile kendi başına anti-sovyetizmin bir 
türünü oluşturduğunu hatırlamaktayız. 

 Haliyle anti-sovyetizm, şaşmaz bir kesin-
likle anti-komünizm anlamına geliyordu. 

 Bu “Marksist düşünceyi” kapıdışarı eden 
zihniyet, şimdi yıkıldığı için üzüldüğümüz reel 
sosyalizmin bütün kazanımlarının altını oyan ve 
çürüten dinamiklerin mayalandığı zemindir. Zaten 
Sovyetler Birliğini savunmayı, kendi yetersizlik-
lerini gizlemekte kullandıkları yasak etiketleriyle 
yaptığını sananların, savunacakları bir SSCB maa-
lesef yoktur.

 Siyonizme ve İsrail devletine karşı; Filistin 
halkıyla dayanışma içinde mücadele etmenin yolu-
nu arayacağına; Filistin direnişini, bazıları silahlı; 
bazıları sivil insiyatifler örgütleyerek savaşımı 
sürdüren teşkilatları; Yaser Arafat’ı; neredeyse tek 
başına Türkiye’deki “İsrail’in” bütün tezlerini yerle 
bir eden Hüsnü Mahalli’yi ve bu arada bizi eleştir-
meyi tercih eden ve bununla yetinen bir solcu türü 
ise vardır ancak bir önemi bulunmamaktadır.

 Kim ne derse desin, çözüme götüren yol 
haritası şudur:

 Filistin Kazanacak !..Çünkü Filistinlilerin 
er veya geç, kazanmaktan başka çaresi yok.

 İsrail yıkılacaktır. Varlığının hiçbir haklı-
lığı ve meşruiyeti yoktur. Ve Yahudilerin İsrail’den 
başka alternatifleri var. Sonradan gelenler, geldik-
leri yerlere döneceklerdir. Türkiye’ye geri dönenle-
re, “Neden gitmiştiniz, orada neler yaptınız?” diye 
sormak, Türkiye’nin geleceği açısından zorunlu-
dur.

 Yıkılsın İsrail !...Yaşasın Özgür Filistin !...

Ortadoğu Barışı İçin ...
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 Kopenhag Kriterleri’ni karşılamak ve 
Avrupa Birliği’nden müzakere tarihi almak ama-
cıyla 6. ve 7. uyum paketleri de TBMM’den geçti. 
AB yetkilileri şimdilerde “uygulamayı görmek” 
istiyorlar ve Türkiye’nin hükümeti tarafından 
“uygulama” sözü veriliyor. 

 Unutulmasın, önceki Cumhuriyet 
Hükümetleri de, giderek artan bir gayretle “AB’ye 
uyum” paketleri hazırlamış ve meclisten geçirmiş-
lerdi; ancak hakkını teslim etmek gerekir ki, AKP 
Hükümetleri, 3 Kasım Seçimlerinin hemen erte-
sinden başlayarak, öncekilerle kıyas kabul etmez 
bir hızla ve hevesle Türkiye’nin AB ile anayasal ve 
yasal uyumunu derinleştirmeye ve üyelik müzake-
relerinin başlaması için Türkiye’nin üzerine düşen-
leri gerçekleştirmeye yöneldi.

 İş bu noktaya gelmeden çok önceleri, 
bütün siyasi eğilimler, AB konusundaki tutumları-
nı, çeşitli kesinliklerle ifade etmişlerdi. Şimdilerde, 
herkes, tabiatı icabı herkesin istediği türden argü-
manı toplayabileceği bir zemin olan AB sürecin-
den, kendi tutumunu doğrulayacak yeni unsurlar 
devşiriyor ve tutumunu yeniden yeniden açıklıyor.

 Bu tutum açıklama işini sol ve ilerici hare-
ket büyük bir iştiyakla geçtiğimiz yıllarda gerçek-
leştirdi ve AB’ye “evet” veya “hayır” veya “Havet” 
demenin ayrışmalara yolaçtığı bir dönem epeyce 
geride bırakıldı.

 
 “Bizi Almazlar Abicim”

 Kabaca bir sınıflandırmayla, açıklanmış 
tutumlar şöyle:

 - Avrupa Birliği bir büyük medeniyet ve 
zenginleşme projesidir. Türkiye’nin 150-200 yıllık 
yürüyüşü bu yöndedir. Atatürk de çağdaş medeni-
yet derken batı’ya işaret etmişti. Eğer AB’nin dışın-
da kalırsak, Ortadoğu’nun bir üçüncü dünya ülkesi 
oluruz.

 - Demokrasi dışardan gelir. Türkiye’nin 
kendi dinamikleriyle demokratikleşme yönünde 

bir dinamik üretemediği ortada. AB hem demok-
ratik, sivil, katılımcı bir proje ve hem de Türkiye’yi 
yönetenleri bu yönde sıkıştırıyor. AB’ye üyelik için 
çaba harcayalım. 

 Bu yaklaşımın bir başka versiyonu ise, 
“emeğin Avrupasını yaratmak için” mücadele eden 
Avrupalı emek ve demokrasi güçleriyle birlikte 
hareket edelim.

 - Evet Atatürk bize batıyı işaret etmiş-
ti, ancak bunu en ileri çağdaş medeniyet olarak 
Batı’yı gördüğü için yapmıştı. Bugün Avrupa’nın 
pili tükenmiştir, geleceği yoktur. Geleceği olan 
Avrasya’dır. Türkiye geleceğini AB’de değil; AB 
ve ABD’ye karşı Avrasya’da kurulacak ittifaklar 
içinde aramalıdır. 

 - AB bir emperyalist bloktur. Türkiye’deki 
ulus devleti çökertmek istemektedirler. Avrupa 
emperyalizminin Sevr hevesi geçmemiştir. AB 
ile üyelik şöyle dursun, gümrük birliği anlaşması 
derhal iptal edilmelidir.

 - AB’ye girelim. Biz de AB’ye üye 
olmak istiyoruz. AB üyeliğine hiçbir zaman karşı 
olmadık. Ancak Türkiye’nin özel şartları vardır. 
Onurumuzla girelim. Ulusal çıkarlarımızı, AB 
üyeliği uğruna gözardı etmeyelim. İstediğimiz 
zaman çıkabileceksek girelim. 

 - AB’ye minaremizle, bayrağımızla gire-
ceğiz. Ya gireceğiz, ya gireceğiz.

 - AB emperyalist bir bloktur. Türkiye bu 
emperyalist bloka üye olmamalı; aksine bu bloka 
karşı savaşmalıdır.

 - Hiç heveslenmeyelim, bizi almazlar.
 - Bizi zaten almayacaklar. Ama Kıbrıs 

ve Ege’de taviz alacaklar. Sonra bizi hiçbir zaman 
almayacaklarını açıklayacaklar.

 - Orası Hristiyan kulübüdür. 70 milyon 
nüfusuyla müslüman bir Türkiye’yi katiyen almaz-
lar.

 Genel çizgiler böyle olmakla beraber, 
başka ara renkler de muhtemelen vardır.

Türkiye- Avrupa Birliği İlişkileri

Bir Özgürleşme İmkanıdır

                                                                                                                                                   Z. Şerifoğlu
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 Hangi AB?

 AB’nin, genellikle tek sesli, homojen bir 
yapı olduğunu düşünenler az değildir. Yukarıda 
kabaca özetlenen tutumların pekçoğu böyle bir 
önkabulü gerektirir. Türkiye ile ilgili kararını 
çoktan vermiş; ancak bunu mümkün mertebe açık 
etmeden Türkiye’yi oyalayan; ya da Türkiye’den 
tavizler koparmaya çalışan bir karanlık odak ola-
rak AB hayali, böyle düşünenlerin düşünmelerini 
çok kolaylaştırıyor olmalıdır. “Homojen bir AB” 
tahayyülü başta olmak üzere, AB üzerine dile 
getirilen sayısız tahayyül, ciddi bir bilgi birikimine 
sahip olmaksızın oluşturulmaktadır. Çünkü AB 
yanlıları da, AB karşıtları da AB’ye ilişkin bilgi-
lerin edinilmesi ve toplumla paylaşılması ihtiyacını 
duymamaktadır.

 - Avrupa Birliği çok devletlidir.  Mevcut 
devletlerin birbirinden çok farklı ulusal politika 
tercihleri olduğu gibi; AB içinde, Irak operasyo-
nu öncesinde görüldüğü gibi farklı bloklaşmalar 
da sözkonusudur. Yunanistan’ın şiddetli milliyet-
çi politika öncelikleriyle, İtalya’nın, İspanya ve 
Portekiz’in öncelikleri farklıdır. Yunanistan için 
Kıbrıs’ta ve Ege’deki milli hedeflerine ulaşmada 
AB büyük bir politik destek imkanıdır. Buna kar-
şılık Yunanistan/Türkiye arasındaki gerilimlerin 
İrlanda’da çok önemsendiğini düşünmek için fazla 
bir neden yoktur.

 AB içinde ulusal veya iç bloklar arasın-
daki politik öncelik farkları; AB’nin ortak bir ordu 
oluşturmasını sürekli ötelemiştir. Bugün de bu 
konudaki adımlar; ekonomik veya sosyal politika-
lardaki ortaklaşmanın çok gerisindedir.

 - AB içinde birden fazla siyasal bloklaşma 
vardır. Irak operasyonu öncesine kadar, AB içinde, 
İngiltere Kıta Avrupasındaki ortaklardan farklı 
olarak ABD’nin “Truva atı” gibi görünmekteydi. 
Ancak ABD’nin, Birleşmiş Milletler, NATO ve 
AB üzerindeki baskı ve dayatmaları birlik için-
deki yarılmanın çok daha farklı bir hattan geçti-
ğini gösterdi. Fransa, Almanya ve Belçika’nın bir 
tarafta; İngiltere, İtalya, İspanya, Macaristan, Çek 
Cumhuriyeti vd’nin diğer tarafta olduğu görüldü. 
Bu yarılmanın kısa vadede, AB zemininde gide-
rilebileceğini düşünmek için herhangi bir görünür 
neden bulunmamaktadır. AB içindeki ABD, 
Fransa ve Almanya’nın sandığından daha güçlü 
çıkmıştır. Eski sosyalist ülkelerin üyeliği ise, AB 

içindeki ABD’yi daha da güçlendirecektir. Bu 
yarılmanın asli sonucu, AB’nin siyasi bütünleşmesi 
perspektifinin, geriye dönülemeyecek ölçüde tahri-
bi; ortaklar arasında güçlü bir güvensizlik ve bakış 
farklılığının yerleşiklik kazanmasıdır. Türkiye eğer 
bir gün üye olursa, AB içinde ABD’nin bir müttefi-
ki olarak yeralacağından da kimsenin şüphesi yok. 
Zaten Türkiye’nin AB üyeliği için, Türkiye Dış 
İşleri Bakanlığı ve diğer kurumlardan çok, doğru-
dan doğruya ABD yönetimi ve Dış işleri Bakanlığı 
kulis yapıyor..

 - AB, bizzat birliğin değerler dünyasını 
oluşturan kaynağın veya geleneklerin neler olduğu 
konusunda farklı ve güçlü yaklaşımların olduğu 
bir oluşumdur. AB’nin bir Hıristiyan uygarlığı 
olduğunda, pekçok Avrupalı ile AB’yi “Hıristiyan 
klübü” olarak gören bir kısım Türk hemfikirdir. 
Ancak bu AB’nin ortak görüşü değildir. AB’nin 
son iki yüz yıllık modernleşme süreçlerinin yarat-
tığı değerler üzerinde oluştuğunu; bu değerlerin 
demokratik, insan haklarını ve bireysel özgür-
lükleri temel alan değerler olduğunu düşünenler, 
Hıristiyan uygarlığı tezinin savunanlardan daha 
az güçlü değildir. AB Anayasası taslağını hazır-
lamayı üstlenmiş Konvansiyonun başı Fransa eski 
cumhurbaşkanı  Giscard d’ Estaing Avrupa’nın 
bir Hıristiyan uygarlığı temeline sahip olduğunu 
savunuyor ve Türkiye AB’nin özel ilişki kurduğu 
bir ülke olabilir, üye asla, diyor.. İspanya başbakanı 
Aznar, bir yandan Avrupa anayasasına Hıristiyan 
ibaresinin girmesinde ısrar ediyor; bir yandan 
“Hıristiyan Demokrat Parti” yerine,  daha seküler 
bir adlandırma olarak “Merkeziyetçi demokrat-
lar”ı öneriyor ve asıl Türkiye’nin AB üyeliğine 
alınmasını savunuyor. İtalya Başbakanı Berlusconi 
Türkiye’nin AB üyeliğinin en ateşli savunucu-
su görünürken, Avrupa Komisyonu Başkanı 
Romano Prodi, AB’nin birliğini gerçekleştirme-
sini, Türkiye’nin üyeliğinin engelleyeceği ve çok 
geciktireceği görüşünde. Prodi Türkiye nüfusunun 
müslüman olmasının değil; kalabalık olmasının 
sorun olduğu görüşünde. Almanya’nın Hıristiyan 
demokratları da, Türkiye nüfusunun müslümanlı-
ğından çok, çokluğundan endişe ediyorlar.

 - AB içinde, kapitalizmin sınırları dahi-
linde kalmak kaydıyla bile, bir toplum tasavvuru 
planında çok ciddi farklılaşmalar sözkonusudur. 
İngiltere’de olduğu gibi, sağlık ve eğitim dahil, 
bütün hizmetlerin, kişilerin sahip olduğu gelire 
bağlı olarak satın alınabildiği veya alınamadığı pür 
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liberal, insanilikten uzak bir toplum  perspektifini 
benimseyenler AB içinde daha etkin bir konumda-
dırlar. Buna karşılık, çoğunluğu itibariyle AB’ye 
karşı olmamakla beraber,  sosyal devlet fikrini 
kuvvetle benimseyen; devletin gelirlerin yeniden 
dağıtımı rolünden vazgeçmemesi ve toplumsal 
eşitsizlik ve çatışmaları yumuşatması gerektiğini 
düşünmeye devam eden toplumlar da vardır. Ortak 
para sistemine geçişe yönelik olarak çoğunluğu 
“hayır” oyu veren ülke seçmenlerinin çoğalması; 
bizim medyanın sunmaya çalıştığı gibi “Neonazi 
dazlakların” işi değildir. Uzun süredir içinde 
yaşadığı ve herhangi bir şikayete sahip olmadığı, 
oldukça insani olan yaşam tarzını vahşi libera-
lizmle değiştirmek istemeyen Kuzey halklarıyla, 
tek para sistemine geçmeyi henüz kabul etmeyen 
İngiltere’nin tutumların gerisinde taban tabana zıt 
iki yöneliş vardır.

 
 - AB elbette Avrupa burjuvazisinin yanısı-

ra Avrupa proletaryasının; AB mahreçli uluslarara-
sı sermayenin yanısıra Avrupalı emekçilerin; ırkçı, 
dinci biçimler alabilen tekelci siyasi gericiliğin 
karşısında komünist, sosyalist, ilerici partilerin, ile-
rici aydınların, özgürlükçü, barışçı bir gençliğin de 
içinde yaşadığı ve şekillenmesine, farklı konjonk-
türlerde farklı katkılarda bulunacakları bir birlik 
projesidir.

 - AB bir kapitalist/emperyalist bloktur. 
İç birliğini güçlendirebildiği ölçüde ABD emper-
yalizminin karşısında, onunla rekabet edecek; bir 
ölçüde onu frenleyebilecek bir emperyalist bloktur. 
Bugünkü uluslararası konjonktür, AB’yi büyük 
ölçüde ABD’nin başını çektiği “emperyalist batı-
”nın Avrupa ayağı haline getirmiştir. AB içinde 
önümüzdeki yıllarda sınıf mücadelelerinin; özgür-
lükçü, ilerici, devrimci siyasal akımların güç kaza-
nabilir ve bu konum farklılaşabilir. AB’yi sadece 
emperyalist bir blok olarak görenlerle; Avrupa 
solundan ümidimizi bütünüyle kestik “delikan-
lılığı”na yönelenler; milli solculuk yapmaktadır. 
Ne yani, Avrupa’daki devrimi, “Doğu Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği’nin Kızıl Ordu”su mu 
yapacak? Yoksa Avrupa’da hiçbir zaman devrim 
olmayacağı vahyi mi indi yukarılardan... Türkiye 
AB üyesi olsun olmasın, komünist hareket, enter-
nasyonalist bir harekettir ve dünyanın bütün coğ-
rafyalarında, “her kilometrede, her milibahride” 
dostu ve düşmanı olan, olması gereken ve olacak 
olan bir harekettir.

 Avrupa solunu reformist, sivil toplumcu, 
kendi emperyalistlerinin kuyruğuna yapışmış vs. 
görenler, kendilerine baksınlar. En önde yürüyen-
leri Doğu Perinçek’tir. Her türlü özgürlüğün, solun, 
sosyalizmin düşmanıdır. Bazıları gibi yeni söyle-
miyoruz; on yıldır söylediğimiz gibi faşisttir ve 
nihayet, en azından 1990’ların ilk yarısından başla-
yarak, Toplumla İlişkiler Başkanlığı’nın bir mani-
pülasyon aparatçiki olma noktasına gelmişlerdir. 
Peki diğerleri? Kapitalist devlet mülkiyetinde şarap, 
cam eşya, kundura, sigara üretilmesini savunmayı 
sosyalizm mücadelesi sanan Keynesçiler ve ulus 
devleti genelkurmayın gözünün içine baka baka 
savunmayı anti-emperyalizm sanan milliyetçiler; 
Avrupa’da sol beğenmiyor?

 Dinime söven, bari müslüman olsa !...

 - AB bir blok. Ebediyetten gelmiyor. 
Geçtiğimiz yüzyılda iki büyük savaş çıkartmış 
ve birbirinin boğazını kesmiş devletleri birleştiren 
bir blok. Her iki savaşın öncesinde de Avrupa’da 
bloklar oluşmuştu. Birbirleriyle değil; her blok 
kendi içinde ticaret yapardı. Ticari bloklar bir 
süre sonra askeri bloklara dönüştü. Şimdi ne 20. 
yüzyılın başındaki bloklaşmalardan eser var; ne 
ikinci savaş öncesinde oluşanlardan. Dolayısıyla 
bir ekonomik/siyasi ve bir perspektif olarak askeri 
bir bloklaşmadan başka bir şey olmayan AB’nin 
ömrünü sonsuzmuş gibi düşünmenin alemi yok. 
İç birliğini nereye kadar derinleştirebileceği ve 
sürdürebileceği hakkında kimsenin bir şey söyle-
yemeyeceği bir bloklaşmadan sözediyoruz. Ancak 
siyasi/askeri birlik konusunda kimsenin fazla hayal 
kurabileceğini düşünmüyoruz. 

 Blokun tarihini “Çelik Birliği”ne götürüp, 
AB’yi 60 yıla yaklaşan bir bloklaşma olarak gös-
termek isabetli değildir, yanıltıcıdır. Çelik Birliği 
veya Avrupa Ekonomik Topluluğu, bu hikayenin 
geçmişidir; ancak bloku, Avrupa Birliği fikrinin 
şekillendirmesi yakın tarihe aittir.

 Bu noktanın altını çizmemizin nedeni 
şu: “AB’ye gireceğiz, kimliğimizi, kaybedeceğiz” 
endişelerinin bir önemi yoktur. Kimliğin varsa kay-
bolmaz, zenginleşir. “Ulusal egemenliğimizi parça 
parça devredeceğiz ve neticede kaybedeceğiz” diye 
ağlayanlara ise söylenecek şudur: Beter olun !.. O 
ulusal egemenlik hakkının 80 yıl boyunca, vatan-
daşlara özgürce işkence, baskı, kıyım; adaletsiz, 
demokratik hak ve özgürlüklerden nasipsiz; emek-
çilere siyasetin, sendikanın, grevin, propagandanın, 
örgütlenmenin ve eylemin yasak olduğu; kimin 
çocuğuna ne ad koyacağına bile karışıldığı vs.vs.vs.  
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bir düzen anlamına geldiğini bilen biliyor.  Üstelik 
AB içinde de sizin gibi düşünen; hatta zaman 
zaman size özenmiş, imrenmiş dünya gerici var.

 
 - Son olarak AB’ye girmenin, önümüzde-

ki sosyalist devrimi zorlaştıracağını, yeni engelleri 
önümüze çıkaracağını savunan, acaip öngörülü 
cühela, zengin çocuğu sosyalist var. İşçi sınıfının 
iktidar mücadelesi “milli bir mücadele” değildir. 
Dünya’nın bütünde yürüyen mücadelelerle bağlıdır, 
onların bir parçasıdır. Ancak en azından bölgesel 
bir yükselişin ürünü olarak iktidarı alma noktasını 
yakalayabilir. Tersi de doğrudur. Türkiye’de işçi 
sınıfı iktidar mücadelesi bir devrime yükseldi-
ğinde; karşısında sadece Türkiye burjuvazisini ve 
onun devlet güçlerinden düzene bağlılığını sürdü-
ren hangileri varsa onları bulmayacaktır. Devrim 
uluslararası hukuk dinlemez. Karşı devrim de 
dinlemez. Sen AB’ye üye bir ülkenin devrimcisi 
de olsan, AB üyesi olmayan bir ülkenin devrimcisi 
de, karşında emperyalist bir saldırganlığı, bir kuşat-
mayı zaten bulacaksın. “Yakın dostumuz, stratejik 
ortağımız, dostumuz, NATO kardeşliği partneri-
miz ABD” ve İsrail, İngiltere, Fransa ve Almanya, 
Türkiye’de ve bölgede bir devrimci yükseliş olsa, 
ve Türkiye AB üyesi olmasa, burunlarının dibinde 
çıkmış bu “yangına bigane” mi kalacaklardır?

 Diğer taraftan sosyalist mücadele adına, bir 
yandan sadece “sosyalist devrim” ajitasyonu çeken; 
devrim öncesinde, işçi yığınlarının devrimci siyasi 
hazırlığının düzeyini nasıl yükselteceğine; hangi 
politik süreçlerde yığınları sosyalizm savaşımına 
kazanacağına; devrimin gelişiminin farklı yolları-
na dair dişe dokunur bir tek fikir ortaya koyamayan 
apolitik üniversite kampüsü solcusunun; demokra-
tikleşme ve özgürlük alanının genişletilmesi diye 
bir zihniyeti zaten yoktur. Keskin görünme, bu 
yolla sol içinde farklılaşmaya çalışma gayreti yega-
ne politika aracıdır. Ufku da zaten oraya kadardır. 

 Eğer önümüzdeki “sosyalist devrim” 
hedefinin önüne çıkacağından endişe edilene yeni 
engel ile kastedilen, Türkiye burjuvazisinin bugüne 
kadar ürettiği çapaçul kapitalizmin daha düzgün 
işleyen ve standartları daha yüksek bir kapitalizme 
dönüşmesi ise; daha yüksek olması ihtimal dahi-
lihde bulunan daha yüksek yaşam ve demokrasi 
standartları ise gerçekten endişe verici bir zihniyet-
le karşı karşıyayız. Sosyalizm en geri, en çapaçul 
kapitalizm karşısında değil; elbette geri olanlar 
da dahil, en gelişkin, en mükemmel kapitalizmin 
karşısında cazibesini kaybetmeyecek bir toplum 
tasavvurudur. Eğer sosyalizmi bir azgelişmişlikten 

kurtulma, milli bir sanayileşme stratejisi; bir et, süt, 
yumurta üretiminde sıçramalı artış paradigması, 
Moğolistan için bir gelişme ve kalkınma formülü 
sananlar varsa; söyleyelim; yanlış biliyorsunuz.

 

 AB’ye Girelim mi?

 Öncelikli soru şudur: Türkiye şu anda her-
hangi bir emperyalist merkezle bağımlılık ilişkileri 
olmayan, hani meşhur,  “bol belirteçli” tekerlemede 
söylendiği gibi “tam bağımsız ve gerçekten demok-
ratik” bir ülke mi? Hayır. Türkiye bölgesinde 
ABD’nin ve İsrail’in müttefiki. Bütün uluslararası 
platformlarda ABD’nin yanında. Ordusu, siyaseti, 
ABD ile tam entegrasyon halinde. 

 AB’ye üyeliği bu bağları daha kötüye 
götürmez. Belki hiçbir demokratik, özgürlükçü 
standartla işi olmayan ABD’nin müttefiki olmak-
tansa; ABD ile bağları gene ve çeşitli düzeylerde 
sürmekle birlikte AB üyesi olmak; AB’nin nisbeten 
demokratik standartlarını paylaşmak çok daha iyi-
dir.

 Türkiye’nin AB’ye üyeliği üzerine spekü-
lasyon yapmak yerine, bugüne bakalım:

 Türkiye Anayasal ve yasal düzeyde, 
son bir kaç yılda, gerçekten çok ciddi ve köklü 
dönüşümler gerçekleştirdi. Bu dönüşümler AB’ye 
üyeliğin hatırına gerçekleşti. Dönüşümleri yetersiz 
bulmak; daha fazlasını hedeflemek, tabii ki gerekir 
ve doğru bir tutumdur. Ama yapılan herşeyi “göz-
boyama”, “gericiliğe örtülü imkanlar veriliyor” vs. 
gibi göremeyiz. Doğrudur, aşağıda bolca örnekle-
rini vereceğimiz üzere, Türkiye’yi yönetenler gök-
kuşağının altından geçmediklerine göre, birdenbire 
neden demokrat ve özgürlükçü olsunlar; daha stan-
dartları yüksek bir siyasal sistem ve daha kurallı bir 
kapitalizm istesinler? Ancak dönüşümlere, uyum 
paketlerine dikkatlice bakılırsa; gerçekten bir dizi 
demokratikleşme ve özgürleşme imkanının önü-
müzde durduğu görülür. Asıl sorun, hiçbir yasal 
değişikliğin, kendi başına bir demokratikleşme ve 
özgürleşme gerçeği oluşturmadığı; bu yasaların 
işaret ettiği imkanların, o imkanlara ihtiyacı olan-
larca eylemli kullanılarak gerçeğe dönüştürüleceği-
dir. Yani, şımarık zengin çocukları gibi, önümüze 
konulanı beğenmemek, burun kıvırmak yerine; bu 
yasal değişikliklerin içini eylemli olarak doldurma 
sorumluluğumuzu üstlenmeliyiz. Ve daima daha 
fazlası için mücadele etmeliyiz.
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 Türkiye AB üyeliğine kabul edilir veya 
edilmez. O ayrı konudur. Biz komünistler, böyle 
bir sonucun elde edilmesine doğrudan etkide bulu-
nacak bir siyasal konumda, zaten değiliz. Ancak, 
AB’ye üyelik amacının, Türkiye’nin anayasal ve 
yasal sisteminde çok önemli demokratikleşme 
imkanlarını zorladığını görmemenin, apolitik bir 
kantin devrimciliği olacağı da kesindir.

 Özgürleşme Doğru Bir Ölçüdür 

 Uyum paketlerine bakılırsa, ifade ve 
örgütlenme özgürlükleri genişliyor. TMY 8, TCK 
312, 159 ortadan kaldırılıyor veya değiştiriliyor. 
Dernekler yasası öyle. Vakıfların mülk edinme 
hakları genişliyor. Toplantı ve gösteri yürüyüşle-
ri yasası değişiyor. Kürtçe öğrenimi üzerindeki 
yasak, ilgili yasa değişikliğinin dili iğrenç olsa da 
kaldırılıyor. Kimin, çocuğuna ne ad koyacağına 
dair kısıtlamalar kaldırılıyor. İşkenceyi önlemede 
çok ciddi yasal düzenlemeler getiriliyor. MGK’nın 
etkisizleştirilmesi yolunda önemli düzenlemeler 
yapılıyor. vs.vs.vs.

 Doğu Perinçek ve avanesi; tabii ki 
Toplumla İlişkiler Başkanlığı, MGK Genel 
Sekreterliği, Ülkü Ocakları, Vural Savaş, faşist 
Türk Solu Dergisi ve Yekta Güngör Özden ve ben-
zerleri, bu değişikliklerin hepsinden rahatsız. Son 
Türk devletinin bekasına halel geleceğinden emin 
görünüyorlar.

 Henüz bu camiaya katılmamış, ama o 
yolda yürüyen bazı solcular, “vakıfların mülk 
edinme hakkı genişliyor, denilince; islami gericili-
ğin vakıflarının zaten sahip olduğu bu hakkın; AB 
zoruyla şimdi de “azınlık statüsüne sokulan toplum 
kesimlerinin gericilerine” de sağlanacağı yorumu-
nu yapıyor. Seçim dönemindeki bir haftalık yayın 
yasağının bir güne indirilmesini, temsili demokrasi 
denen şeyin ortadan kaldırılması şeklinde değer-
lendiriyor. TCK 311 ve 312 zaten işletilmiyormuş 
gibi, TMY 8’in kaldırılmasını, bu maddelerin 
işletilmesine yolaçacak bir gelişme olarak ele alıyor 
vs.vs.vs.

 Bu eleştirilerin çocukça ve cahilane oldu-
ğu aşikardır.

 “AB emperyalist bir bloktur; TÜSİAD, 
AKP, ANAP, DYP, cümle sağcılar; Ertuğrul 
Özkök, Hadi Uluengin, Cüneyt Ülsever ve ABD 
Türkiye’nin AB üyeliğini şiddetle istemektedirler; 
o halde bir sosyalistin, apaçık düşmanlarından 

oluşan bu cephenin tam tersi bir pozisyon tutması, 
devrimciliğin icabıdır” yaklaşımının simetriği de 
var: “MGK Genel Sekreterliği, Toplumla İlişkiler 
Başkanlığı, Ülkü Ocakları, Doğu Perinçek ve saz 
arkadaşları, Türk Solu Dergisi ve Rauf Denktaş 
vb... Türkiye’nin AB üyesi olmasına karşıdırlar. O 
halde bu süzme faşist, anti-komünist cephenin tam 
karşısında  yeralmak devrimciliğin icabıdır.”

 Sosyalistlerin kendi siyasetlerini, tama-
men kendilerinin dışında oluşmuş bir saflaşmaya 
göre belirlemeleri kadar saçma iş olamaz. 

 Zaten sosyalist hareketin pozisyonunu 
“Türkiye AB’ye üye olmalı mıdır; yoksa üyeliğe 
karşı mı çıkmak gerekir?” sorularına cevap araya-
rak belirlemesi abestir. Sosyalist hareketin öncelikli 
sorumluluğu, Türkiye’nin özgürleşmesidir; İşçi 
sınıfının devrimci siyasal hazırlığının yükseltil-
mesini daha imkanlı kılacak bir siyasal demok-
rasinin önünün açılmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin kuruluşundan öncesine giden şiddetli 
anti-komünist, sağcı, baskıcı diktatörlük rejimi; 80 
yıl boyunca çok sınırlı dönemler için, çok sınırlı 
ölçülerde gevşemiş; Tek Parti diktatörlüğü dönemi, 
Soğuk Savaş ve 12 Mart, 12 Eylül dönemlerinde 
daha da sistematize olmuş; katılaşmış, yığınları sin-
dirme, oyalama yeteneğini geliştirmiştir. Sosyalist 
ve işçi hareketinin bütün kazanımları; yığın bağla-
rı; fikri hegomonya kanalları, terörle, propaganda 
gücüyle ve sosyalist hareketin iç zaafları nedeniyle 
tıkanmış; yıpranmış ve etkisizleştirilmiştir. Bu 
halden çıkışın yolunu aramak ve toplumsal bir güç 
olmayı hedeflemek yerine;  “hayır, evet, yaşasın, 
kahrolsun”la sınırlı politika açıklamalarla; sol için-
de bir pozisyon tutmayı hedeflemek, ufuksuz ve 
çapsız kardeşlerimizin kolayına geliyor. Mevcut sol 
partilerin tamamı, bütün enerjisini, kendisini ayak-
ta tutmaya harcıyor. Nerede kaldı sendikal hareke-
te, meslek odalarına, demokratik kitle örgütlerine 
ve yığın örgütleri üzerinden topluma politika, güç, 
enerji  ve umut aşılasınlar...

 Bu durumdan çıkışa katkı olabilecek; solun 
dolaysız olarak neredeyse hiçbir katkısı olmaksızın 
ortaya çıkmış bir demokratikleşme, özgürleşme imka-
nına burun kıvırmak; demek ki üniversite öğrencileri 
arasında prim yapıyor. Ancak asıl gözden kaçırılma-
ması gereken nokta, bugün sermaye örgütlerinin, sağ 
partilerin AB hatırına dile getirdikleri, hatta anayasal/
yasal değişikliklerle kayıt altına aldıkları demokratik ve 
özgürlükçü yaklaşımların gerisinde, Türkiye sosyalist 
ve ilerici hareketinin son kırk yıllık savaşım birikimi 
ve ödenmiş bedeller vardır. Bu yüzden bir program 
veya bir belge hazırlamak istediklerinde, ancak soldan 
gelen aydınlara müracaat edebilmektedirler. Aynen 
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TÜSİAD’ın “Türkiye’de demokratikleşme perspektifle-
ri” çalışması için rahmetli Prof. Bülent Tanör’ü yardıma 
çağırdığı gibi. Çünkü Türkiye sağının saflarında akade-
mik titri olanların tamamı dahil, demokrasi ve özgürlük 
denilince eli tabancasına gitmeyen ve bilgisi iki parmağı 
geçen adam yoktur. AB için ve sağ partiler tarafından 
dile getiriliyor diye, bütün bedelini bizim tarafın ödediği 
ve onuru bütünüyle bizim tarafa ait bu birikimi neden 
şimdi sağa ve sermayeye terkedelim?...

 Devletin Eli Tezgah Altında !...

 Halbuki herbiri birbirinden sağcı iktidarların, 
anayasal ve yasal düzlemde yaptıkları; fakat derhal hal-
kın kullanmasını engellemenin önlemlerini de aldıkları, 
“değişiklikleri” takip etmek; iki yüzlülükleri; sahtekar-
lıkları teşhir etmek; halk düşmanlarını enselerinden 
kaldırıp ışığa tutmak imkanımız ve sorumluluğumuz 
var.

 Kürtçe öğrenim önündeki yasaklar kalktı. 
Ama bu konuda hiçbir girişim sonuç alamadı. Yasa 
düzeyinde serbest olan Kürtçe öğrenimi, fiilen yasak 
olmayı sürdürüyor. Kürtçe kursu açmakla ilgili yönet-
melik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlandı. 
Bu yönetmeliğe göre, kurslar özel öğretim kurumları 
yasasındaki hükümlere uygun olarak açılacak. Bu 
kanuna göre öğretmen olabilmek için Eğitim fakültesi 
mezunu olmak gerekiyor. Eğitim fakültelerinin de, 
Dil, Tarih Coğrafya fakültesinin de Kürtçe bölümü 
yok. Dolayısıyla kimsenin Kürtçe öğretmeni olması 
mümkün değil. Öğretmen yoksa, kurs da yok. Bu iki 
yüzlülüğü çok sayıda örnek üzerinden, “uygulamayı 
görmek istiyoruz” diyen AB kurumlarının önüne çıka-
ranlar oldu. “Uygulamayı görmek istiyoruz” diyen AB 
kurumlarına, “emperyal komiserler” etiketi yakıştır-
mak kolay. Halbuki AB’nin demokrasi standartlarının 
oluşması, sosyalizmin sahneden geçici olarak ayrıldığı 
son on yılın değil; son iki yüzyılın sınıf mücadelelerinin 
ürünüdür. 

 “İşkenceye sıfır tolerans..” Adalet Bakanı, 
eski ANAP’lı yeni AKP’li Cemil Çiçek böyle söylü-
yor. Ancak basından okuyoruz ki, aynı bakan, yar-
gılanıp mahkumiyet almış istisnai işkence davaları 
için Yargıtay’a “Bakanlık emriyle bozma” dilekçeleri 
imzalayıp imzalayıp göndermekteymiş. Keza 2001’de 
Beytüşşebap’ta, 16 asker, 30 köylüye işkence etmiştir. 
Savcı şikayet edilen askerleri Hakimler ve Savcılar 
Kanununa tabi kılar. Dolayısıyla haklarında dava 
açılabilmesi için Adalet Bakanı’nın izin vermesi icab 
eder. Ve Cemil Çiçek, daha bu yaz, bu izni vermedi. 
Cemil Çiçek, bunu yapar. Ama Cemil Çiçek beyi “iş 

üzerinde” yakalayan ve teşhir edenler, bir süre sonra bu 
işleri yapılamaz hale getirecekler. (Örnekler için Bknz. 
Diyarbakır Barosu Başkanı Sezgin Tanrıkulu ile Neşe 
Düzel’in mülakatı, Radikal 25 Ağustos 2003)

 Bu teşhir işi, sosyalistlerin işleri arasında yok 
mudur? 

 Herkes çocuğuna istediği adı koyabilir. Yasal 
düzenleme böyle söylüyor. Ama devletin eli tezgah 
altında. İçişleri Bakanı, eski ANAP’lı, sonra Refah’lı 
Abdülkadir Aksu, müsteşarının imzasıyla bir “genelge” 
yayınlıyor. Nüfus memuru yasayı değil; yönetmeliği, 
genelgeyi uygulamak zorunda. Onun sicili yönetmeli-
ğin, genelgenin uygulanmasına göre yazılıyor. Bu konu-
da uyum yasaları çıkmadan, AB gündemde bu kadar 
yokken isim konusunda yaşanmış tedrici rahatlama, 
yasal plandaki iyileşmelerle birlikte ve tam aksi yönde 
ortadan kaldırılmış. 2001 yılında jandarma komutanlık-
ları, köy köy dolaşarak çocuklarına Kürtçe ad koyan-
ları tesbit ettiler ve bu aileler hakkında davalar açıldı. 
Yargıtay bu konudaki yasakları geçersiz kılan kararlar 
vermeye başlayınca, ad koyma konusunda Valiler yet-
kili kılındı ve “il isim komisyonları” kuruldu. Böylece 
ad konulduktan sonra dava açmak yerine, baştan fiili 
yasaklarla engelleme yolu açıldı. Bu esnada da AB’ye 
uyum paketleri birbirini izlemekteydi. 

 Bu durumda işin kolayı; “AB uyum yasaları 
bir sahtekarlıktır; devrimciler böyle sahtekarlıkları 
teşhiriyle vakitlerini harcamazlar. Onların ciddi işleri 
vardır.” demektir. İkinci tutum ise, bu ikiyüzlülüğü, 
bir özgürlük mücadelesinin imkanı haline getirmektir. 
Doğru olan ikinci yoldur.

  Konut dokunulmazlığı da yeniden düzenlen-
di. “Hakim kararı olmadan kimse evinizde arama yapa-
maz.” böyle söylendi. Ancak İçişleri Bakanlığı ve Adalet 
Bakanlıkları çıkardıkları ortak arama yönetmeliğine, 
“Kolluk memurları mümkünse arama kararını göste-
rirler” hükmünü koydu. Artık hiçbir zaman “mümkün” 
olmaz ve göstermezler. 

 CMUK da bu tür keyfiliklerle işlemez hale 
getirildi. Sanığın “avukat istememesi” halinde, polis ne 
yapsın? Zorla avukat çağıracak değil. Emniyete gelen 
Avukatlar da geri döndürülüyor: Çünkü sanık görüş-
mek istemiyor. Bunun nasıl sağlanabildiğini devrimci-
lerden iyi kim bilebilir...

 Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası, 
özgürlükler yönünde değiştiriliyor. Ne güzel. Ancak  
KESK’in yaptığı Kızılay mitingi; bütün bu yasa deği-
şikliklerini demokrasi ve özgürlükler için değil; kendi 
siyasi ihtiyaçları için yapan AKP’nin Genel Başkanı 
için “anti-demokratik dayatma”dır; Ankara Emniyet 
Müdürlüğü içinse “yasadışı örgütlerin eylemi”dir.

Türkiye AB İlişkileri...
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Bu beyanlara rağmen Cumhuriyet Savcısı dava 
açmaya gerek görmemiştir. YÖK’ü protesto eden öğren-
cilere 18 yıl hapis cezalarının verildiği Türkiye’den 
buraya gelindiyse; bu mesafeyi neden küçümseyelim? 
Recep Tayyip Erdoğan da, içine sinsin sinmesin, bu tür 
çam devirmelerinden sonra gördüğü tepkilerle demok-
rasinin ne olduğu hakkında bir fikir sahibi olacaktır.

 MGK Genel Sekreterliğinin “azınlık vakıfla-
rının mülk edinmelerinin” nasıl engellenmesi gerektiği 
konusundaki meşhur genelgesi üzerinde yüzlerce teşhir 
yazısı yazsak yeterli olmaz. Çünkü Türkiye’nin hayatı 
onlarca yıl, bu tür genelgelerle ve o genelgeleri kaleme 
alanların zihniyetiyle karartıldı. İnanması ne kadar zor; 
Kara Harp Okulu’nun 1978 yılı mezunlarından 12 Eylül 
döneminde çarptırıldıkları hapis cezaları infaz edilen 
bir çok insan, bunca yıldır tamamen keyfi olarak, siyasi 
ve medeni haklarından yoksundurlar. “78’liler Vakfı” 
sözcüsü Celalettin Can durumu şöyle anlatıyor: “Bizler 
12 Eylül döneminde ağır cezalarımızı yatıp çıktık. 
Ancak kamu haklarından yasaklama kararları sürü-
yor. Bu nedenle siyasi haklarımızın yanısıra medeni 
haklarımızı bile kullanamıyoruz. Örneğin bizler için 
vasi tayini yapıldı. Babalık hakkı ve kocalık sıfatı dahi 
yasak. Mahkemeden izin almadan paralarımız üzerin-
de tasarrufta bulunamıyoruz. Seçilme hakkımız yok. 
‘Kıbrıs Gazisi’ sayılan bir arkadaşımız aldığı gazilik 
madalyasını bile taşıyamıyor. İşyeri açamıyoruz, ruhsat 
alamıyoruz. Kütüphanelerden ödünç kitap bile verilmi-
yor. Vatandaşlık haklarımızı kullanmamızın önündeki 
engel kaldırılmalı ve bu ayıba bir son verilmelidir.” 
Vakfın çabalarıyla hem AKP ve hem de CHP’nin hazır-
ladığı iki ayrı yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonuna 
gelmiş bulunuyor. AKP’nin taahhütlerinden vazgeçme-
mesi halinde yasalaşacak. 12 Eylül’ün askeri yönetimin-
den sonra sivil olduğu söylenen sürü sepet hükümet 
kuruldu. Hiçbirisinin gündeminde bu tür konular 
olmadı. AB konusu olmasaydı, AKP’nin de böyle bir 
gündemi olmazdı. Ama 78’liler Vakfı gibi demokratik 
örgütler takip etmezse; sorunun sahipleri sorunları-
nı gündeme getirmezse, AB hatırına da iktidarlar o 
konuyla ilgilenmez. Özgürlükler alanı, böyle, bazan 
on yıllarca iğneyle kuyu kazar gibi çaba harcanarak 
genişletiliyor. Sıçramalı özgürleşmeler de, işte o küçük 
küçük, sabırlı çabaların sonucunda ortaya çıkıyor.

 Özet şudur: Bu devlet demokrasiden ve 
özgürlüklerden korkar. Çünkü halktan korkar. Kendi 
varlığının haklılığından ve meşruiyetinden kendisi 
de şüphelidir.  Halkın kullandığı hak ve özgürlükleri 
ortadan kaldırma konusunda dış dünyadan kendisine 
gelmiş her telkine derhal itibar etmiş; darbeyse darbe, 
sıkıyönetimse sıkıyönetim, yasaksa yasak, faili meç-
hulse faili meçhul, elinden geleni ardına koymamıştır. 
Bu defa alışkın olmadıkları bir durum sözkonusu. 

Emperyalist dostları ve darbe destekçisi TÜSİAD, ken-
dilerine demokratik standartları yükseltelim, telkininde 
bulununca, bu duruma uyum gösteremiyorlar. Vardır 
bir hilesi diye, işin başından hile yoluna başvuruyorlar. 
Henüz “uygulamayı görelim” diyen varken ve “uygu-
lama” sözleri verilirken; bu sürece burun kıvırmak, 
apolitiklikten başka bir şey değildir.

 AB’den Maksat Muhtelif

 Türkiye burjuvazisi başından beri özgüvensiz-
dir. Bir büyük emperyalistin koltuk altına sokulmadan 
yaşayamaz. Ekim devriminden korkar; komünistlerden 
korkar; komşularından korkar, islamcılarından korkar.. 
Geçerli, konjonktürel korku neyse, o korkuyu abartır. 
Bolşevizmin Asya içlerine ve Kafkaslara yayılması, 
İngiltere emperyalizmi için, 1917 sonrasının büyük 
korkusuydu. İngiltere’ye Bolşevizme karşı işbirliği tek-
lif edilerek ve Türkiye’nin ilk Bolşevikleri katledilerek 
yakınlık mesajları gönderildi. Bu mesajlar hemen değil-
se de bir süre sonra cevabını aldı. Komünizm tehlikesi 
soğuk savaşın büyük korkusuydu. Türkiye burjuvazisi 
kendisindeki komünizm tehdidini abartarak ABD’nin 
kollarına atladı, NATO’ya üye oldu. ABD’nin Yeşil 
Kuşak stratejisine güller atıldı, islamcılığın önü açıl-
dı. CENTO’ya üye olundu. 1980’den sonra İran’daki 
anti-Amerikan, yani radikal islam iktidarına karşı, 
Amerikancı, yani “ılımlı islam” moda oldu, her sosyal 
toplantıda, “getir oğlum bir kadeh rakı” laikliğinden 
yana generaller yönetimdeyken, İslam Konseyine üye 
olundu. 

 Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliğinden 
dışlanma endişesi içinde kıvranılıyor.

 ABD ile tezkere krizinden sonra, terkedilme 
korkusu hücrelerine kadar yalnızlık korkusunu taşıdı. 
ABD’nin eteklerine yapıştılar ve ne istenmişse ve hatta 
istenmemişse, vaad etmeye başladılar. 

 AB üyeliğinin istenmesindeki ısrarın gerisinde 
de gene aynı korkular var. Burjuvazi bir yandan batıda-
ki bir paktın dışında kalmaktan, yalnızlıktan korkuyor; 
diğer yandan Yunanistan’ın üye olduğu ve Türkiye’nin 
üye olmadığı bir batılı blok fikrinden, endişe duyuyor. 

 Türkiye burjuvazisi, onun devleti ve siyasetçisi 
demokrasiyi piyasanın egemenliği; kapitalizmin engel-
siz işlemesi; kısacası kar etme özgürlüğü olarak algılar. 
Onların demokrasisinde işçi hakları, sendikal özgürlük-
ler, komünist parti, ifade ve örgütlenme özgürlükleri vb. 
hep demokrasiye düşman şeylerdir. Çünkü “kar etme” 
özgürlüğünü sınırlar ve tehdit ederler. Avrupa Birliği 
için en fazla çaba harcandığı bir dönemde, “özgür-

Türkiye AB İlişkileri...
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lükçü” TÜSİAD’ın en büyük sorunu, “İş Güvenliği 
Yasası” olmuş ve bütün mesai bu yasanın etkisizleşti-
rilmesi, yeni iş kanunu ile bütün işçi haklarının iptalini 
sağlamak olmuştur. Sendikalı olduğu için işçisini işten 
atma özgürlüğünü demokratik bir hak sayan ve rahmetli 
Bülent Tanör’e “demokrasi standartları” raporları hazır-
latan bir büyük burjuvaziden sözediyoruz.

 Kısacası, büyük sermaye, bir batılı blokun 
dışında kalmaktan ve yalnızlaşmaktan korktuğu için 
AB istiyor.

 AKP, AB yönünde attığı adımların, kendisini 
bir askeri darbeye karşı koruduğu için bu konuda bu 
kadar gayretlidir. Amerikan basını da AKP’nin çabala-
rının gerisinde duranın bu olduğunu yazıyor, büyük bir 
açıklıkla.

 Ordu Amerika’nın “müttefiki”dir. Oradan 
gelen telkinleri elinin tersiyle itmeye cesaret edemiyor. 
Diğer taraftan Yunanistan’ın AB üyeliğinin Türk-Yunan 
gerilimlerini, süreç içinde Türkiye/AB gerilimi haline 
getirebileceğini düşünüyor ve her zaman olduğu gibi, 
Yunanistan nereye, Türkiye oraya siyaseti izliyor. 
Ancak mümkün mertebe, özgürleşme ve demokratik-
leşme kanallarının fazla genişlememesini sağlamaya 
çalışarak süreci izliyor.

 Kimin maksadı ne olursa olsun, saflar nasıl 
oluşursa oluşsun, komünistler kendi amaçlarını ve kendi 
hedeflerini dikkate alarak politikalarını belirleyecekler-
dir. Özgürleşme iyi ve doğru bir ölçüdür. Özgürlükler 
alanını genişleten her adımı, fiili ve gerçek bir özgür-
lük alanına dönüştürmek üzere çaba harcamalıyız. Bu 
özgürlüğü AKP de istiyormuş, ABD bu yönde telkinde 
bulunuyormuş gibi endişelere kapılmadan; komplekssiz 
şekilde, kendi işimize bakmalıyız.

 Elbette özgürleşmeyi ölçü almak, komünist-
lerin işidir. Özgürlükten korkan; cin olmadan adam 
çarpmaya kalkışma türünden, daha hiçbir toplumsal 
anlam edinmemişken bir dizi yasak vaz etmeye teşeb-
büs eden, üniversite kampüslerinde, solun yaşadığı 
büyük şehirlerin bir-iki caddesinin çevresinde gücünün 
yettiğine siyaset yasağı koymaya kalkan solcu takımı-
nın oralarda işi olmaz. Kendi içini yasaklarla sıvamış sol 
etiketli cemaatlerin, toplumun etrafını kendi karanlıkla-
rıyla örmeye ve özgürlüğün temiz rüzgarından yoksun 
bırakmaya çalışan devletlilerle müttefik olması raslantı 
değildir. Bu tür “en küçük numara” diktatör taslakları-
na Toplumla İlişkiler Başkanlığı, sahte anketlerle “barajı 
geçtiniz”, “tek başınıza iktidar bile olabilirsiniz” elma 
şekerleri veriyor. O elma şekerlerine teşne olanların 
halkın gözünde değer kazandığın tarih henüz yazmadı.

Türkiye AB İlişkileri...
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 Tek Gıda-İş, Türk-İş’in büyük sendikala-
rından. Yol-İş, Teksif, Türk-Metal sendikalarıyla 
beraber, Konfederasyonun omurgasını oluşturan-
lardan. TEKEL’in özelleştirilmesi güncellik kaza-
nınca; satışa uygun biçimde parçalanıp, her parça 
AŞ’ye dönüştürülünce; özelleştirme şartnamesi 
hazırlanınca ve taliplerin  tekliflerini vermeleri 
için son tarih olarak 2003 Kasım ayının sonu ilan 
edilince; Tek Gıda-İş Sendikası Genel Merkezi, 
herkesi “vatan savunmasına” davet etmeye girişti. 
PETKİM özelleştirmesi yüzünden canı burnunda 
olan Petrol-İş Sendikası da Tek Gıda-İş’e omuz 
veriyor. Esasen Petrol-İş, yukarıda adı geçenler 
içinde sendikaya en fazla benzeyenidir ve sendikal 
dayanışma konusunda sicili en iyiler arasındadır.

 Tek Gıda-İş Sendikası’nın “Genel Grev” 
ve “vatan savunması”na davet eden açıklaması, 
aynen Petrol-İş gibi, sendikal dayanışma ile açılı-
yor. O sıralar ihaleyi Uzanlar kazanmış ve henüz 
kaybetmemişlerdi; Uzanlar’ın PETKİM’i ucuza 
kapatmak istedikleri gerekçesiyle, bu gurubun 
“halkın en değerli birikimlerini talan etmeye kal-
kıştığı” ve böylece grubun “maskesinin düştüğü” 
iddia ediliyor. Tutarlı olmak bakımından, neden 
ihalede en yüksek teklifi veren eleştiriliyor da, 
daha düşük teklif verenler eleştirilmiyor, anlamak 
mümkün değildir. Açıklamada Uzanlar için şu 
değerlendirmeler yapılıyor:

 “Ellerinde tuttukları medya gücü ve ser-
mayeleri ile toplumun gözünü daha fazla boyaya-
mayacaklardır. İşçi sınıfı bu tuzağa asla düşmedi 
ve düşmesini bekleyenler, hayatlarının en büyük 
hatasını yapmaktadırlar.”

 (...) “Unutulmasın ki biz halkız ve bu ülke-
nin değerleri sadece bizim varlığımızdır. Onlara 
yabancı ya da yerli fark etmez; sermaye güçleri ile 
el koymaya çalışanlar, işçi sınıfının ulusal savunma 
dinamiklerini ve gücünü karşısında bulacaklardır.”

 “PETKİM, TÜPRAŞ, SEKA, THY, 
Şeker Fabrikaları, TEKEL, ve diğerleri, hepsi bizim 
öz varlığımızdır, Öz varlıklarımıza sahip çıkmayı, 
vatanı savunmakla eş tutuyoruz.”

 “İlan ediyoruz ki artık genel grev bir hak-
tır. Genel grev için bundan daha haklı ve meşru bir 

gerekçe yoktur ve aramıyoruz. Ülkesini, vatanını 
seven ve vatanı için mücadele veren tüm güçleri 
genel greve çağırıyoruz.”

 Tek Gıda-İş Sendikası Genel Merkezi’nin 
açıklamasından yaptığımız bu geniş özetin anla-
mı şuradadır: Çok vecizdir; bir sendikacı tipinin 
zihniyetini muazzam bir temsil kabiliyetiyle dile 
getirmektedir. 

 Ama anlayamadık, “işçi sınıfının ulusal 
savunma dinamikleri” ne demektir, Allahaşkına 
?...

 7 Haziran’da Kocaeli’nde Petrol-İş 
Sendikası’nın düzenlediği mitingde, Genel Başkan 
Mustafa Öztaşkın’ın yaptığı konuşmanın da, aynı 
zihniyeti, aynı berraklıkta temsil ettiğini söyleyebi-
liriz:

 Öztaşkın, Uzanlar’ın “hırsız ve dolandırı-
cı” olduğuna dikkat çektikten sonra, devleti soya-
rak sanayici olduklarını söyledi ve  “O kirli elleri-
nizi Petkim’den çekmezseniz, bu işçi, bu halk sizin 
ellerinizi kırmasını da bilecektir.” dedi. “Ülkenin, 
vatanın büyük tehdit altında olduğunu, KİT’lerin, 
ormanların, kıyıların satışa çıkarıldığını” söyleyen 
Öztaşkın konuşmasını, AKP hükümetinin, bir 
grup sermayedar hariç,  70 milyona  savaş açtığı-
nı belirterek tamamladı: “Biz de savaş açıyoruz. 
Genel greve hazırız.” 

 Sendika başkanının, işçilerin yarattığı 
değere elkonulmasına, yani üretim araçlarının özel 
mülkiyetinden kaynaklanan emek sömürüsüne 
değil de, “devletin soyulmasına” takılması ilginçtir. 
İşçinin soyulmasıyla değil; devletin soyulmasıyla 
kafayı bozmuş sendikacılar ve sendikacı kafalı 
sosyalistler, size de sıkıntı vermiyor mu?... Bize 
veriyor.

 Tek Gıda-İş açıklaması ve Petrol-İş Genel 
Başkanı’nın konuşması sadece belirli bir sendi-
kacı tipinin zihniyetini temsil etmekle kalmıyor. 
Kendisine ulusal sol, ulusalcı sosyalist, bilimsel 
sosyalist, emeğin partisi ve komünist diyen; “milli 
sol”un bütün eğilimlerinin de ortak zihniyetini dile 
getiriyor. Neredeyse “bütün sol”un; sadece çapsız 
ve marksizmden nasipsiz önder kadroları değil; her 
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düzeydeki kadroları ve sempatizanları da; işçi sını-
fının “ileri unsurlarının” tamamı da, aynı zihniye-
tin pençesindeyken; bu zihniyetten kendimizi kalın 
çizgilerle ayırmaya girişmenin “akıllıca” olmadığı-
nın elbette farkındayız. Üstelik bunu uzun yıllardır 
yapmakta olduğumuzu da, ilk defa farkına varacak 
olanlar için, itiraf edelim. (Bknz:”İşçi Sınıfına 
Karşı Savaş Hükümeti Topyekün Saldırıya Karşı 
Emek Cephesi”. Fabrika Broşür dizisi: 1, İktidar 
Yolu yayıncılık, Birinci baskı Eylül 1993, İstanbul) 

 KİT’ler Halkın Malı Değildir.

 Sendikacılara ve solun geniş kesimlerine 
bakılırsa, KİT’lerin özelleştirilmesi, vatan satıcı-
lığıdır. Sip partisinin afişi örneğin şöyle söylüyor: 
“Petkim satarım, tekel satarım, ustam öldü ben 
satarım. Vatan alınır satılır bir şey değildir.” Şimdi 
bunun neresini düzelteceksiniz? Birincisi Tek Gıda-
İş Sendikası’nın yönetimine hakim olan ideolojiyle, 
İP ve Sip partisininki tıpa tıp birbirinin aynıdır. 
Petkim veya Tekel veya herhangi bir KİT’in satıl-
masıyla vatanın satılması arasında acaba nasıl bir 
alaka kurulabildi? Fabrikalar, işletmeler eğer karlı 
ise yerinde kalacak, üretime devam edecek; karlı 
olmaktan çıkmışsa üretimi durdurulacak, arsası, 
malı mülkü başka bir faaliyete tahsis edilecek. 
Yabancı sermaye de alsa, yerlisi de alsa olacağı 
bu. Peki devlet mülkiyetinde kalırsa ne olacak? 
Gene aynı şey. Verimliyse üretime devam edecek, 
verimli olmaktan çıkmışsa, işletme kapanacak 
veya başka bir işletmeye dönüşecek. Paşabahçe 
Şişecam kamudayken kapanma noktasına gelmedi 
mi?

 Başka bir açıdan bakalım. Türkiye bur-
juvazisi, kriz ortamında ülkeden kaçtı ve Balkan 
ülkelerinde binlerce işletme kurdu, satınaldı. Ne 
oldu, o ülkeleri ceplerine koyup Türkiye’ye mi 
getirdiler? 

 Türkiye kapitalist bir ülke ve dünyanın 
tamamına yakınında da kapitalizm egemen. Dahası 
Küba, Vietnam, Kuzey Kore ve ÇHC de, küresel 
kapitalizmden bağımsız, onun işleyişinden yalıtık 
değil. Haliyle Türkiye de kapitalist bir ülke olmaya 
devam ettiği sürece, küresel kapitalizmin işleyiş ve 
mekanizmalarından yalıtık olmayacak. 

 Dünyanın her yerinde olduğu gibi, 
Türkiye’de de işletmeler karlılık esasına göre 
işletiliyor. Bir dönem, sosyalizmin bir güç ve bir 
çekim merkezi olduğu esnada, kapitalist dünyada 
devletin ekonomide geniş çaplı düzenleyici rol 

üstlendiği, gelirlerin yeniden dağılımını, böylece 
sınıf çelişkilerini yumuşatmayı, işçi sınıflarını fab-
rika içi militanlığa hapsetmeyi öngören stratejiler 
etkili oldu. KİT’lerin bir bölümü 1929-30 bunalımı 
sonrasında, uluslararası ticaretin sıfırlandığı bir 
dönemde kurulmaya başlanmıştı. Ülkeler temel 
ihtiyaçlarını kendileri üretmeyi tercih ettiler, çünkü 
bir kriz anında parasıyla bile temin edilemiyebile-
ceğini gördüler bazı malların. 1946 sonrasında ise, 
birikim modelinin bir gereği olarak, enerji, ulaşım, 
taşımacılık alt yapısı başta olmak üzere, kimi 
büyük ve uzun vadede karlı olabilecek yatırımları 
devletler üstlendi. Bölgesel eşitsizlikleri gidermeyi 
de öyle... İstihdamı arttırmayı ve işsizliği belirli 
sınırların altında tutmayı da... Sendikalara da bir 
işlev yüklendi. Gelirlerin  dağılımında sendikalara 
yüklenen sistem içi rol, bu örgütleri sistemin en 
güçlü kurumları arasına yerleştirdi.

 Peki KİT’ler, bulundukları ülkelerde “hal-
kın malı”mı idiler? Türkiye dahil, hiçbir ülkede 
KİT’ler halkın malı olmadı. Bunlar özel sermaye-
nin karlı görmediği yatırımlardı veya özel serma-
yeye kaynak aktarma mekanizmalarıydı. Örneğin 
TTK kömürü zararına Ereğli Demirçelik’e verirdi. 
Ve termik santrallara. Termik santral enerjiyi zara-
rına özel sektöre verirdi. Demirçelik fabrikası da 
yassı mamulu otomobil ve beyaz eşya üreticisine 
zararına verirdi. TTK’nın ve Demirçelik’in zararı 
daha sonra devlet tarafından, halkın vergileriyle 
veya para basarak kapatılır; Koç ve benzerleri son 
üründe, hem kömürden, hem demirden, hem beyaz 
eşyadan kar ederdi. Zaten ithal ikameci model 
gereği, iç pazarda yüksek gümrük duvarlarıyla 
korunduğu için, en tapon malları, en yüksek kar 
marjlarıyla halka kakalardı. Nedense en halktan 
yana olması gereken sosyalistler, işçi sınıfının ikti-
dar olmadığı kapitalist bir düzende, ithal ikameci-
liği, yerli sermayenin yüksek gümrük duvarlarıyla 
rekabetten korunmasını ve böylece halka en kötü 
malları en yüksek fiyattan kakalamasını ve bunu 
sanayiin kurulmaya çalışıldığı 1930’larda değil; 
2000’lerde yapmasını, anti-emperyalist, bağımsız-
lıkçı politika sanıyorlar. Dolaysız olarak burjuva 
kuyrukçuluğudur ve halk düşmanlığıdır.

 KİT’ler, kapitalist mülkiyetin bir biçimiy-
di. Zaten kuruluşlarında da, gelecekte özel sektöre 
devredilmelerinin amaçlandığı gizlenmemişti.

 Sığ ve cahil solcu, “kamu” kavramı-
nı görünce, bunu toplumsal mülkiyet anlıyor. 
Buradaki kamu, düpedüz devlet mülkiyeti anlamı-
na geliyor. TTK ve Petkim veya TEKEL şu anda 
toplumsal mülkiyetin konusu mudurlar? Buna 
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“evet” cevabını verecek olanın ne kapitalizm hak-
kında bilgisi vardır, ne sosyalizm hakkında...

 10 yıldan fazla zamandır, KİT’lerin “hal-
kın malı” olduğuna dair bir safsata, solun dilinden 
düşmüyor. Evet, aynen özel mülkiyet konusu olan 
işletmeler gibi, KİT’ler de emekçilerin  el konulmuş 
artık değerleriyle kurulmuştur. Ama özel ellerde-
ki sermaye nasıl halkın malı, yani mülkiyetinde 
değilse; burjuva devletin mülkiyetinde olanlar da 
halkın malı değildirler. KİT’lerin halkın malı oldu-
ğunu söyleyenler, işçi yığınlarına marksizm diye 
Keynesciliği, komünizm diye sosyal demokrasiyi 
propaganda ediyorlar.

 Bu alçakça bir tutum değilse, alçaklık 
nedir?

 
 Vatan Alınır Satılır Mı?

 KİT’lerin özelleştirilmesi, ekonomi-
nin yeniden yapılandırılmasının bir sonucudur. 
1970’lerde 1946’dan o güne kadar krizsiz işleyen 
birikim modeli kriz işaretleri vermeye başladı. 
Krizden çıkabilmek için, birikim modelinin kimi 
revizyonlar yaşaması gerektiği anlaşıldı. 1980’lerin 
içinde, İngiltere’de ve Türkiye’de bazı uygulamalara 
girişildi. İngiltere’nin egemenleri, sendikal hareketi 
büyük ölçüde bitirdi. 1990’da Sovyetler Birliği’nin 
çözülmesiyle birlikte kapitalist-emperyalist sis-
temin elini tutan hiçbir şey kalmadı. Emekçi 
sınıfların sosyalizmin cazibesine kapılmaması 
için, yoksullaşmalarına bir alt sınır koyma politi-
kasının maliyetindense; yıkılmış sosyalist sistem 
üzerinden sosyalizmi kötüleyen ve kapitalizmin 
zaferini yücelten ideolojik kampanyaların maliye-
ti daha ehvendi. Hem kazma sarı sendikacıların 
ağız kokusunu çekme mecburiyetleri de ortadan 
kalkmıştı. Devletin gelirlerin yeniden dağıtılması-
nı sağlayan rolünden devletler vazgeçti. Alt gelir 
gruplarına transfer edilen gelirler, onların ulaşım; 
sağlık, eğitim, konut gibi ihtiyaçlarının bir bölümü-
nün sübvanse edilmesi uygulaması Avrupa’nın pek 
çok ülkesinde kısa sürede sona erdi. Sendikaların 
eski konumu değişti. Sistem içindeki anlamlarını 
kaybettiler. Bu yüzden gücünü sistem içindeki 
yerinden alan sendikal hareketler hızla zayıfladı. 
Yığınak sermaye sınıfına yapılıyordu. KİT’ler 
Fransa dışında bütün ülkelerde hızla özelleştirildi. 
Eski Demokratik Halk Cumhuriyetleri’nde özelleş-
tirme neredeyse bedavaya yapıldı. 

 Sonuçta çalışanlar neredeyse her şeyleri-
ni; son 70 senede kazandıkları bütün mevzilerini 

kaybettiler. Ancak bunu sağlayan temel unsurun, 
kapitalist ülkeler işçi sınıfı hareketleri için bir cazi-
be merkezi olan sosyalist sistemin çökmüş olması 
olduğu gerçeğini göremeyen sendikal hareketler ve 
sosyalist siyasi hareketlere sıklıkla rastlandı.

 Türkiye Cumhuriyeti Devleti de, başından 
itibaren kendisini burjuvaziyi yetiştirme, sermaye 
birikimi yaratma, burjuvazinin önünü açma konu-
larında görevli saydı. Avrupa burjuvazisinin sınıf 
mücadeleleri birikimini en eksiksiz biçimde dev-
raldığını her eyleminde gösterdi. 1924’ten itibaren 
sınıf esaslı örgütlenmeleri yasakladı. Zonguldak 
havzasında olduğu gibi, daha Cumhuriyetini kur-
madan önce mükellefiyet uygulamaları başlattı ve 
1950’lere kadar bölgenin insanlarına kan kusturdu. 
1960’lara kadar sendikalar ya yasak, ya grev hak-
kından yoksundu. Grev hakkının elde edilmesi için 
yapılmış sayısız eylem ve mücadele, 1963’te, grevin 
karşısında lokavtın da hak olarak tanınması şeklin-
de sonuç alabildi. 

 Böyle bir burjuvazinin kurduğu KİT’leri 
kapitalist mülkiyetin ve sermaye birikiminin bir 
özel biçimi olarak değil de, toplumsal mülkiyetin 
örnekleri olarak ele almanın anlamı ne olabilir?.. 
Kaldı ki, burjuvazinin tarihi farklı bir gelişme 
çizgisi izleseydi bile, kapitalist bir ekonomi içinde, 
toplumsal mülkiyetin referansları, örnekleri nasıl 
gerçekleşmiş olabilir ki?...

 Komünistler “anamız amele sınıfıdır, yur-
dumuz bütün cihandır bizim” diyenlerdir. Peki bu 
içi boş, en sarı sendikacıyla sosyalistleri aynılaştı-
ran “vatan” edebiyatı nereden çıktı?

 Fransız sosyalisti Jean Jaures’in bir sözünü 
hatırlayalım: “Şerefsizlerin en son sığınağı vatanse-
verliktir.”

 Türkiye devleti, bir devletin yapması gere-
ken en asgari şeyleri; bütün yurttaşlarına sağlık 
ve eğitim hizmetini sağlamıyor; garanti etmiyor. 
Buna karşılık devlet ayakkabı, sigara, rakı, şişe, 
çiçek yağı, şeker, basma, kömür, demir, bakır, ve 
akla gelebilecek her şeyi yapıyor. Ordu ise, dün-
yanın banka sahibi iki ordusundan biri olmakla 
yetinmedi, dünyanın halkı için “kazandibi” üreten 
tek ordusu olmayı başardı. Oyakbank, Tukaş’ı 
almış. Televizyonlarda hergün kazandibi reklamı... 
Sosyalistler ise özelleştirme konusundaki sendikacı 
bilinçleriyle kendi insanlarını bir şizofreniye, bir 
ikiyüzlülüğe veya sosyalizmi terketmeye mecbur 
ettiler.

 Burjuva devlet mülkiyetini adı kamu oldu-
ğu için “toplumsal mülkiyet” sanıyoruz ya; sosya-
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listler MHP ile birlikte “Telekom özelleştirilemez” 
kampanyası yürüttü. MHP’nin Telekomdaki kad-
rolaşması yüzünden işsiz ve aç gezen solcu mühen-
disler, Telekom özelleştirilse de iş yapsak diye 
beklerken, boş zamanlarında mitinglere katıldılar 
ve ellerinde “Telekom Özelleştirilemez” dövizleri 
taşıdılar. MHP’li Bakan Enis Öksüz bayıldı “vatan-
sever” solcuların eylemlerine.

 Aynı şey “Eğitimde özelleştirmeye son” 
sloganını yıllarca atan, ancak geçim zorlukla-
rı nedeniyle özel dersanelerde, özel okullarda 
öğretmenlik işi bulmaya çalışan, bulmuşsa bunu 
sosyalist arkadaşlarından gizleyen binlerce ilerici 
öğretmenin hayatında yaşandı.

 Sağlık sektörü de öyle. Sosyalist doktorla-
rın tamamına yakını, hem “Sağlıkta özelleştirmeye 
son!” sloganı attılar, hem de özel hastane ve klinik-
lerde nöbete kaldılar, iş buldular. Sonunda sosyalist 
kimlikleri yıprandı, ikili bir hayat yaşamanın sıkın-
tılarından yorgun düştüler.

 Eğer bir hizmetin değeri varsa, kapitalist 
bir ekonomide eninde sonunda kar konusu ola-
caktır. Sağlıkta da öyle, eğitimde de, diğer bütün 
sektörlerde de. Önemli olan, zenginin parasıyla, 
yoksulun devlet sübvansiyonuyla, sosyal güvenlik 
ağının bütün yurttaşları kapsayan ve yeterli bir ağ 
düzeyine getirilmesiyle, sağlık hizmetinden sonu-
na kadar yararlanabilmesidir. Önemli olan herkesin 
eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmasıdır. Bunu 
imkanı olan parasıyla, imkanı olmayan devletin 
kurumlarında yakalayabilmelidir.

 Devleti bu iki asgari, temel ve vazgeçi-
lemez yükümlülüğüne zorlamak yerine, devletin 
rakı, şarap üretmesini savunmayı bir vatanseverlik 
olarak sunmanın anlamı nedir? 

Petkim vatan değildir. Telekom vatan değildir. 
Tekel vatan değildir.  Bu işletmeleri satın alan fir-
malar, yerli veya yabancı sermaye olsun farketmez, 
alıp başka bir ülkeye götürecek değildir. 

 Yerli sermayedarla yabancı sermayedarı 
birbirinden ayıran ve yabancıya itirazı olan sosya-
listin, işçi yığınlarına Sabancı’nın veya Uzanlar’ın 
meziyetlerini, Philip Morris’in alçaklıklarını izah 
etmesi gerekir. Biz hangi milliyetten veya hangi 
dinden olursa olsun, sermayedarların aynı olduğu-
nu ve sınıf düşmanımız olduğunu söylüyoruz. Kim 
ki hem sosyalistim der ve hem de milli ortaklığı 
sınıf karşıtlığının yerine koyar, tipik bir burjuva 
demogogudur, alçağın ta kendisidir.

 Hastanelerde rehin kalan, en basit sağlık 
hizmetlerini karşılayamayan milyonlarca insanımız 

varken; bunu bir savaşım konusu haline getirmeyen 
ve devletin sağlık hizmetiyle ilgili sorumlulukları-
nı mücadelenin merkezine yerleştirmeyen; buna 
karşılık devletin rakı şarap, likör üretmeye devam 
etmesini bir vatanseverlik tutumu olarak  pazarla-
yan herkes; alçak bir demagogdur.

 Petkim’in ve Tekel’in satılmasını vatanın 
satılması gibi gören ve gösteren “afiş partisi” bu 
alakayı nasıl kurduğunu ve Tek Gıda-İş’in sarı sen-
dikacı yöneticilerinden kendisini nasıl ayırdığını 
yazsa da, öğrensek...

Sendikacı Haklı, Keynesçi Sosyalist de öyle

 Aslında sarı sendikacı haklı. Çünkü aya-
ğının altındaki toprak kaydı, şimdi koltuk gidiyor. 
Keynesçi sosyalist de haklı. Çünkü onun bildiği 
sosyalizm de, sosyalist mücadele de sosyal demok-
rasiden farklı değil. KİT’lerin hepsi özelleştiğinde, 
söyleyecek sözü kalmayacak arkadaşımızın. Son 
on yıldır EMEP başta olmak üzere, sosyalist solun 
siyasi eylemenin yarısı “bilmem ne özelleştirile-
mez” kampanyaları. Ve hepsinde de tam bir başarı-
sızlık yaşanmış durumda.

 Geçmişi hatırlayalım: DİSK özel sektörde 
örgütlüydü, kamu işletmelerinde ise Türk-İş. Türk-
İş’in üye sayısı DİSK’i iki üç defa katlardı. İlk bakış-
ta Türk-İş’in daha iyi örgütlendiği düşünülebilir. 
Halbuki durum öyle değildi. DİSK gelmesin diye, 
kamu işyerlerinden Türk-İş Sendikaları davet edi-
lir, hatta üye fişlerini işyerlerinin personel kısmın-
da doldururlar, Bölge Çalışma Müdürlüğü’ndeki 
müfettişler ise yetkinin Türk-İş’e verilmesinin 
garantisi olurlardı.

 İktidarda sağ partiler olduğu için, KİT’lere 
alınan işçiler de iktidardaki partinin yerel örgütleri 
üzerinden işe girerlerdi. 

 Aynı zamanda bu işyerlerine aslında gere-
kenin bazan kat kat fazlası işçi alınırdı. Ücretler 
düşüktü, ama ne gam. Seçmen memnun olurdu. 
Tarlada karısı ve çocukları çalışmaya devam eden 
sağ seçmen işçi olmak suretiyle SSK’nın sağlık hiz-
metlerinden ailesiyle birlikte yararlanırdı. Emekli 
maaşı bile var...Siyasetçi memnun olurdu, çünkü 
mitinglere işyerinin servisleriyle gelen, müteşekkir 
bir hazır kıtalar toplamı il ve ilçe örgütlerinin daima 
emrindeydi. Hele “komünizmi tel’in mitingi” mi 
düzenlenecek? Veya “Kıbrıs’ta ya taksim ya ölüm” 
mitingi..Türk-İş’in bütün sendikaları, işyerlerinden, 
servis otobüsleriyle alanlara getirilirdi. 
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 Kat kat fazla işçi alma meselesini de 
örnekleyelim.

 1991’de TTK’da yeraltında çalışan işçi 
sayısı 5700 civarındayken, TTK çalışanları, işçi-
memur dahil 30 binin üzerindeydi. Seydişehir 
Aliminyum, İsdemir fabrikalarında gerçek kadro-
sunun sekiz on katı işçi çalışıyor görünüyordu. 

 Siyasetçi, hasbelkader bir yöreye bir büyük 
işletme mi açıldı; oraya yığıyordu seçmeni ve artık 
o yöreye yıllarca yeni bir yatırım yapılmıyordu. 
Bunun adı da kalkınma oluyordu.

 Şimdi özelleştirme vatan satıcılığıdır 
diyen solcu takımı, aslında düpedüz Süleyman 
Demirel’lerin kalkınma hamlelerinin soludur. 
Demirel ülkeyi gerçekte ne kadar kalkındırmışsa, 
bu sol da o kadar soldur.

 Türk-İş Sendikacısı haklı. Çünkü özel-
leştirme, doğrudan doğruya Türk-İş’in zeminini 
yoketmektedir. Özelleşen işyerinde ilk iş, verim-
siz, şişirilmiş işçi kadrosu ayıklanmaktadır. Vahşi 
kapitalist Uzan’lar, Çimento fabrikalarını aldılar 
ve Çimse-İş Sendikasını bitirdiler. Kötü mü oldu? 
Çimse-İş, grev yönetmeliği bile olmayan bir sendi-
kaydı. Bu sendikanın işi, işçilere sendika kelimesini 
bile telaffuz ettirmemekti. Hakkını arayanı bu sen-
dika tesbit eder ve işten atılmasını sağlardı. Şeker 
fabrikalarının özelleşmesi, Şeker-İş adındaki faşist 
sendikanın sonu mu olacak? Olsun!. Bu sarı, sendi-
kadan başka her şeye benzeyen, mafyozo örgütlere 
düzenin artık ihtiyacı kalmadı diye, sosyalist sol 
neden kendini harap ediyor acaba?

 Çoğu gerçekte işçi olmayan, verimli bir 
işte çalışmayan üyelerinin çoğunu özelleştirme 
sonucu kaybeden; arkasından bugüne kadar diren-
mediği, işverenlerin sürekli sınırlarını genişlettiği 
kapsamdışı uygulaması sonucu yetkisini kaybeden; 
bu örnekler çoğalınca önce haybeden aldığı işkolu 
yetkisi düşen; sonra da işkolu barajının altında 
kalınca feryada başlayan sarı sendikacı “vatan 
elden gidiyor” diye feryat etmekte sonuna kadar 
haklıdır. Çünkü vatan koltuğudur, bankadaki 
hesaptır, altındaki makam arabasıdır, dolgun maaş-
lar ve avantalardır. 

 Peki bu sendikal hareketi hiç kaale alma-
yan; sendikalar “çiftlik değildir” diye asabi işçi 
karikatürlerinden afiş yapanlara n’oluyor? 

 Bu sendikalar bitsin. Türkiye’de gerçek bir 
sendikal hareketin yaratılabilmesi için, bu sarı maf-
yozo takımının ayak altından çekilmesi hayırlıdır, 
iyidir. 

 İşyerlerinin aşırı şişirilmiş, verimsiz 
kalabalığı varsın dağılsın. Böylece herkese bir 
asgari ücret, herkese SSK güvencesinden oluşan 
kalkınma edebiyatının uyuşturucu etkisi geçer. 
Milyonlarca yoksul emekçi, devlete ve sağcı siya-
setçiye borçlanarak, minnet duyarak, düzenin ucuz 
anti-komünist militan yığını olmaktan çıkar; kendi 
durumunun farkına varır.

 
 Genel Grev Palavrası

 AKP Hükümeti, özelleştirmeyi hızlandır-
maya çalışıyor.

 Öyle bir işkanunu çıkardılar ki, tekelcisin-
den Müsiadcısına, burjuvazinin her boyunun talep-
lerini emir telakki ettiler. İşçi sınıfının Cumhuriyet 
tarihi boyunca mücadele ederek kazandığı bütün 
haklarını tırpanladılar.

 Yetmedi, Türk-İş’e 450 bin işçinin toplu 
sözleşmesinde “0” sözleşme önerdiler. Maliye 
bakanı, aslında “eksi” sözleşme de olur, ama 
kanunlar müsait değil, diyor. Uzanlar bütün çalı-
şanlarına kağıt imzalatarak ücretleri %25 düşür-
müşlerdi, çok daha önce. Krizde pek çok firmanın 
çalışanlarının gönüllü rızasıyla yaptığı gibi. Maliye 
Bakanı haklıdır. Sözleşmenin eksisi de olabiliyor.

 Çünkü işçi sınıfımız sınıf vasfını kaybetti 
ve kuru, gerici bir kalabalık haline geldi. Refah 
Partisini de en çok işçiler destekledi, daha sonra 
MHP’yi de ve en son AKP’yi de. Şimdi de kendi 
işçisinin kanını emen Cem Uzan’ı en çok destekle-
yenler, işçiler ve işsizler.

 Demek ki hiçbir bela durup dururken gel-
miyor.

 Bütün bunlar, sosyalistler işçi sınıfı içinde 
çalışmıyorlar diye olmadı. Aksine, doğru-yanlış, 
çok sayıda sosyalist, okulunu, işini, ailesini bir 
kenara bıraktı ve 1970’lerde olduğu gibi, 1980’lerde 
ve 1990’larda da fabrikalarda, işçi semtlerinde 
hayatını sınıf içinde çalışmaya vakfetti. Ama 
sosyalist düşüncenin dünya çapındaki inandırı-
cılığı yıkılmıştı. İşçiler, sosyalistleri çoğu zaman 
sevdiler; çünkü kendilerini sendikalı yapıyorlardı. 
Sonra sendikalı olunca işten atılmaya başladılar; 
bu genelleşti ve sosyalistleri sevmekten vazgeçti-
ler. Direnişteyken kendilerini desteklemeye gelen 
sosyalistleri kovalayan, yakaladığı yerde döven 
ve polise teslim eden Paşabahçe Şişecam işçisi 
gibi işçi toplulukları da oldu. Bir dünya yıkıl-
mış..Yıkılanın büyüklüğünü bilsek de, etkisinin 
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büyüklüğünü ve derinliğini gerçekten kavramamız 
için bazı problemleri yaşamak gerekiyor. Bütün 
bunlardan dolayı sınıftan vazgeçmiyoruz. Ama 
teker teker işçilerin veya çeşitli işçi topluluklarının 
pekala gerici, yoz, lumpen olabileceğini zaman 
içinde kavrıyoruz. Dahası, sınıfın tamamının sınıf 
kimliğini hızla kaybettiğine ve sosyalistlerin bütün 
çabalarına rağmen, sadece sosyolojik bir olguya 
dönüştüğüne de tanıklık ettik. 

 Sendikal hareketin dibe çöküşünü, profes-
yonel sendikacıların hiçbir geri çizgi tanımayışına 
da tanıklık ettik.

 AKP’deki sendikacı milletvekillerini 
tanıdınız mı? Hak-İş’ten ve Türk-İşten yetişme 
tosunlar, mecliste iş kanunu görüşülürken, Bayram 
Meral’e bile “komünistlik” eleştirisi getirdiler. 
Değme patron, bu sendikacılar kadar işçi düşman-
lığı yapamaz.

 Bugüne kadar olup bitene ses çıkarmayan 
ve nihayet kendisini sendika yöneticisi yapan zemi-
nin ortadan kalktığını görünce “genel grev” diyen 
sarı sendikacılar, hala devletten, hükümetten, el 
altından bir mesaj bekliyor. 

 Ama sonları geldi.
 Tekel özelleşince Türk-İş’e bağlı Tek Gıda-

İş Sendikası bitecek. Bu sendikanın yöneticileri 
hayatları boyunca bir tek işyeri mi örgütlediler?

 GMİS Sendikası’nın Kongre raporlarını 
incelerken şaşıp kalmıştık. Bir tek işyerini örgütle-
yip yetki almış bir sendika değil GMİS.  Diğerleri 
de öyledir. 

 Bunların sonunu komünistler ve Devrimci 
sendikal hareket 1970’lerde getirmeye başlamıştı. 
12 Eylül imdatlarına yetişti. Kemal Türkler’in 
de Abdullah Baştürk’ün de anısına selam olsun; 
birisini MHP’li faşistlere vurdurdular, birisini 12 
Eylül aylarca hücrelerde tuttu, yıllarca hapis yatır-
dı, idamla yargıladı. DİSK’in önünü öyle kestiler. 
Kemal Türkler öldürüldüğünde Türk-İş’in gıkı çık-
madı. DİSK yargılanırken, Türk-İş Genel Sekreteri 
faşist cuntanın Çalışma Bakanıydı. İşçi sınıfının 
kazanılmış haklarını ilk ona tırpanlattılar..

 Sınıf mücadelesi fikrini kaybeden ve tarih 
bilinci olmayan emekçi kaybetmeye mahkumdur. 
Bazı sihirli kelimelerin büyüsüne kapılır, arkasın-
dan gider.

 Son on küsur yıldır, koltuğu riske girmiş 
sendikacılar ayağı yanık it gibi feryat eder “Genel 
grev” diye. Bağırdıktan sonra da beklerler devletten 
bir mesaj gelsin, “Sen bize lazımsın başkan, neden 

komünistlere uyuyorsun, bizi üzüyorsun. Biz seni 
harcar mıyız?”.. Ama on seneden fazladır, böyle 
konuşmaların yapıldığı telefonlar çalmıyor sendi-
kalarda.

 İki defa genel grev kararı alındı. Birinde 
Zonguldak işçisinin grevi başlamıştı, Türk-İş 
yönetimi Şemsi Denizer’in yıldızının parlaklığında 
silinip gitmemek için bu kararı aldı. Grevin kayda 
değer hiçbir etkisi olmadı. Ama genel grevin eksi-
ğini Zonguldak madencisi tamamladı.

 Şimdilerde “Genel Grev” geyiği yapan 
Aydınlık dergisinin ve İP’in şefi Doğu Perinçek, 
Zonguldak grevi başlayınca Zonguldak’a geldi. 
Kendisinin çağırttığı işçi önderlerinin, kendisini 
ziyarete geldikleri görüntüsü yaratarak; büyük sos-
yalist önder havalarında, “Çadırı kurduk. Buradan 
devrim çıkaracağız arkadaşlar..” nutku attı. Bir 
hafta sonra, “Buradan bir bok olmaz” diye 
Zonguldak’ı terketti. Bunların bildiği devrimle bok 
arasında bir hafta vardır. Devrimin ne olduğunu 
bilmezler, çünkü öbürüne yakındırlar.

 İkincisi meşhur 20 Temmuz eylemidir. 
Türk-İş Merkezinin sağcılığına çok güvenen 
şube yönetimlerindeki solcular, genel merkezi 
“İstanbul’da başlayacak bir eylemin gerisinde kalır-
sınız” diye tehdit ettiler ve dar bir çevrede, ısrarlı 
bir genel grev ajitasyonu yaptılar. Bayram Meral 
onların restini gördü. Genel grev ilan etti. Kartal’ta 
5, Aksaray’da 5 bin kişilik mitingler yapılabildi. 

 Şimdi genel grev diyenlerin gücü daha 
fazlasına yetecek değildir.

 İsteyenler on yıl önceki Fabrika’dan 
“Pazar günleri neden devrim olmuyor” yazısını bir 
kere daha okuyabilirler.

 Sarı sendikacılar, genel grev kavramının 
içini boşalttılar ve “başarısız bir pazar tatili” haline 
getirdiler. Genel grev siyasi hedefleri olan, iktidara 
yönelmiş, iş bırakmanın ötesinde, işyerlerinden 
sokağa ve iktidar merkezlerine yürüyen; kolluk 
kuvvetleriyle çatışmaya hazırlanmış genelleşmiş 
bir işçi eylemidir. Vatanı savunmak için falan 
da yapılmaz. Vatan dediğiniz işgal altında değil. 
Yabancılar gelmiş, yerleşmiş değil. Sınıf düşman-
ların iktidarda, o iktidarı devirmek istiyorsun.

 İlginçtir, sarı sendikacılar iş kanunu mec-
liste tartışılırken sokağa çıkmadılar ama, KESK de 
bu konu kendisini ilgilendiriyormuş gibi davranma-
dı. DİSK ise, adının başındaki D harfinin anlamını 
bir süredir, bütün sağ partilerin kullandığı türden 
“Demokratik” gibi okumaya başladı. “Devrimci” 
kelimesinden mahçup oluyorlar, kaba ve çatışmacı 
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bir zihniyeti sembolize ediyor diye. İşçi kelimesin-
den de rahatsızlar. Çünkü onlar bir sendika değil, 
“sivil toplum örgütü”... İ ve S harfleri de rahatsızlık 
verdiğine göre, geriye kalıyor sadece K harfi. Fakat 
konfedere edecek unsur kalmadığı için, K harfi de 
gereksiz bir hale gelmiş gibi görünüyor son zaman-
larda. 

 Yani Türk-İş yönetimi koltuğu, DİSK 
yönetimi ise adının anlamını kaybetmiş görünü-
yor. 

 Peki Tek Gıda-İş  ve Petrol-İş’le birlikte 
vatan kurtaran sola n’oluyor?

 Onlar da solu yenilgiden yenilgiye koştur-
mayı; burnunun ucunu göremeyecek kadar burjuva 
düşüncesine, Keynesçiliğe, sosyal demokrasiye  
Marksizm diye bağlanmayı o kadar alışkanlık hali-

ne getirdiler ki, onları izleyen hiç kimsenin yakın 
zamanda  solla, sosyalizmle bir alakası kalmaya-
cak.

 Biz olacakları öngörüyoruz ve söylüyoruz. 
Hiç kimseye yalan söyleyerek şirin görünmek tarzı-
mız değildir. Burjuva milliyetçiliğine, onun örtülü 
biçimi vatanseverlik edebiyatına asla sığınmayız.

 Sarı sendikacıların genel grev edebiyatı 
bizi büyülemez.

 Yakın vadede yığınları kazanmayı planla-
mıyoruz, bu tür hayaller kurmuyoruz. 

 Ama aklı başında her öncü işçi, sadece 
bizim söylediklerimizin hayatta bir karşılığı oldu-
ğunu görebilir. 
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“İmmanuel Kant’ın  Salt Aklın Eleştirisi’ni 
tamamladığı 1780 yılı ile Paul Cézanne’ın kendi 
özgün üslubunun ilk örneklerini verdiği 1880 yılla-
rı genellikle 19. yüzyıl sanatının başlangıç ve bitiş 
tarihleri olarak kabul edilir.”1 Bu tanımlamadan da 
anlaşılacağı gibi 19. Yüzyılın sanatının başlangıcı 
bir filozofa bitişi de bir ressama dayandırılır. Kant, 
Salt Aklın Eleştirisi’nde doğanın karşısına insan 
aklını çıkarır. Ancak o bunu yaparken “bütün 
doğasal nesnelerin kurucusu olduğunu savunduğu 
insan aklına sınır çiziyor, onun güçsüzlüğünü gös-
teriyor ve aklın sınırları dışında asla bilinemeyecek 
olan bir metafizik gerçekler alemi olduğuna inanı-
yor. İnsan aklının gücüyle güçsüzlüğü çelişme’sini 
böylesine ortaya koymak, diyalektik yönteme götü-
ren adımlardan en büyüğünü atmak demektir.”2 
Görülüyor ki Kant kendinden sonra gelecek ve 
aklı Tanrılaştıracak olan filozoflara aklın gücünü 
ve güçsüzlüğünü ortaya koyarak yol göstermiş 
oluyor. Kant aklın güçsüzlüğünü kanıtlamaya 
çalışırken Cézanne ise yaşamı boyunca salt akılla 
resim yapmanın yollarını aramıştır. Salt aklı redde-
den bir filozofun başlattığı yüzyılı salt akılla resim 
yapmaya çalışan bir ressam bitirmiştir. 19. yüzyıl 
felsefede ve sanatta bu iki temel çatışma noktası 
üzerine biçimlenmiştir: Akıl ve sezgi.

19. yüzyıl her şeyden önce bir devrimler çağı-
dır. Bu yüzyıl iki tür devrimle başlamıştır. Birincisi 
insanı doğadan kopararak kentlere yığılmasını 
sağlayan sanayi devrimi, diğeri mutlak monarşi-
lerin ve imparatorlukların sonunu getirerek ulus 
devletlerin temellerini atan siyasal devrimlerdir. Bu 
devrimlerin hiçbiri diğerinden daha önemli değildi 
ve bunlar birbirleriyle iç içe ayrılmaz bir bütün oluş-
turuyorlardı. Ortaçağdan Yeniçağa geçişte ortaya 
çıkan Rönesans hareketi felsefi olarak Ortaçağ 
düşüncesinden kopmadı. Kopuş daha çok gündelik 
hayatın yeniden düzenlenişinde gerçekleşmiştir.3 
Dolayısıyla Rönesansın radikal yanı düşüncesi 
değil eylemi olmuştur. Oysa Yakınçağın başlan-
gıcı sayılan Fransız devrimi, en azından başlangıç 
aşamasında, hem düşüncesiyle hem eylemiyle radi-
kaldi. Yeni seküler düzende otorite dünyevileşmiş, 
din ya toptan reddedilmiş, ya da sadece mistik bir 

kabuk olarak bırakılmıştır. Dini kurumlar dönemin 
ihtiyaçlarına göre yeniden tarif ediliyor, bu görüşler 
doğrultusunda sınırları daha esnek bir dini yorum 
toplum hayatına egemen oluyordu. Dine karşı bu 
duruşu daha önce beceren Anglo- sakson, protestan 
toplumlar kapitalist üretim ilişkilerini çoktan top-
lum hayatına içselleştirmişlerdi. Katolik dünya ise 
bu baş döndürücü ilerlemelere ayak uyduramamış-
tı. Devrim, sosyal ve kültürel yaşamın başkentini 
Katolik Roma’dan, laik Paris’e taşır. 

26 Ağustos 1789’da ilan edilen İnsan ve Yurttaş 
Hakları Bildirisi yeni toplumsal düzenin bir özetiy-
di. Bu bildiri temelde J.J. Rousseau’ dan esinlenir ve 
özgürlük ve eşitlik kavramlarına dayanır. Buradaki 
özgürlük ve eşitlik kavramları iktidarı eline alan 
burjuva sınıfın amaçlarına hizmet edecek şekilde 
algılanmış ve yorumlanmıştı. Özgürlükten anlaşı-
lan daha çok girişim özgürlüğü idi. Eşitlik kavramı 
ise temelde eski rejimin dayandığı toplumsal hiye-
rarşiyi çürütmeye yönelikti. Böylece artık soylu-
luktan ya da dinsel hiyerarşiden gelen ayrıcalıklar 
ortadan kalkıyordu. Ancak tüm bu eşitlik söylem-
lerine rağmen devrimin ilk yıllarında oy kullanma 
hakkı yalnızca belirli bir serveti olanlara verilmiş, 
genel oy hakkı için ikinci bir devrim, 1848 devrimi 
gerekmiştir. 

Fransız devrimini diğer burjuva devrimlerin-
den, örneğin İngiliz devriminden ayıran özellik 
dar anlamda burjuva ve muhafazakar değil, geniş 
anlamda burjuva ve demokrat olmasıdır. Devrim 
bu karakterini karşısında olduğu Fransız aristok-
rasisinin uzlaşmaz tutumuna verdiği tepkiden de 
alır. Devrimin tabanı geniştir. Sadece küçük ve orta 
burjuvaziye değil, büyük burjuvaziden işçi sınıfına, 
topraksız köylülüğe kadar çok geniş bir kesimin 
koalisyonuna dayanır. Dolayısıyla devrimin karak-
teri doğası gereği demokrat olmak zorundaydı. 
Jakobenizm ve Babeuf’çü sosyalizm geniş kitleler 
içerisinde kendine yer edindi. Zamanla devrimin 
sonuçlarından korkan burjuvaziyle, devrimi daha 
da derinleştirmeye çabalayan yoksul yığınlar ara-
sındaki çatışma 1848 ve 1871 devrimlerini doğu-
racaktır.

19. Yüzyıl Sanatçılarının Biçimlenişinde
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Kuşkusuz Fransız devriminin en önemli 
sonuçlarından biri milliyet kavramının güçlü bir 
şekilde ortaya çıkmış olmasıdır. Milliyet kav-
ramı mutlak monarşilerin ortadan kalkmasıyla 
oluşan iktidar boşluğunun ne ile doldurulacağına 
verilen bir cevap olmuştur. Bu boşluk “ulusal 
egemenlik” kavramıyla dolduruluyordu. Ulusların 
kendi kaderlerini tayin etme hakkını da tanıyan 
milliyetçilik kuşkusuz içinde birden çok etnik 
unsuru barındıran imparatorlukların ölüm fermanı 
gibiydi. Nitekim Napolyon ordularının yenilgisin-
den sonra toplanan Viyana Kongresi milliyetçilik 
akımını ortadan kaldırmak için her türlü tedbiri 
almasına rağmen kongre kararlarının altına imza 
atan kıta Avrupa’sının üç büyük imparatorluğu 
(Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya- Macaristan 
İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu) bir yüzyıl 
sonra Dünya savaşının sonunda parçalanacaklardır. 
Milliyetçilik akımı yaşamın tüm alanlarını olduğu 
gibi sanatı da etkiledi. Ulusal şairler, adeta ulusal 
azizler düzeyine yükseltildi. Macaristan’da Şandör 
Petöfi, Polonya’da Adam Mickiewicz, Rusya’da 
Sergey Puşkin buna birkaç örnektir. Devrimin kılı-
cı olarak görülen Napolyon dünyanın tüm esir halk-
larına özgürlük vaadediyordu. Bu çağrı Rus işgali 
altındaki Polonya, İngiliz işgali altındaki İrlanda ve 
Osmanlı işgali altındaki Yunanistan’da coşkuyla 
karşılandı. Ancak çağrıyı yapan Napolyon’un ken-
disini ömür boyu imparator olarak ilan etmesi ve 
yaptığı savaşların giderek fetih amacına dönüşmesi 
hayal kırıklığına yol açtı. Yine de Yunanistan’da 
Osmanlı iktidarına karşı verilen mücadele döne-
min tüm aydınları arasında ciddi heyecanlar yaratı-
yordu. Bu heyecanın ideolojik nedenleri vardı. Her 
şeyden önce batı uygarlığı 18. yüzyıldan itibaren 
kendi kültürel kökenlerini araştırmaya yönelmişti. 
Batı kültürü, demokrasisi, yaşam tarzı giderek 
tüm dünyaya hakim olmaya başlamıştı. Bu kültür 
kendi kökenlerini nerelerde aramalıydı? İşte 18. 
yüzyıldan itibaren bu sorular sorulmaya başlandı. 
18. yüzyılın ortalarından itibaren ilk arkeolojik 
kazıların başlatılmış olması, antikiteye olan mera-
kın yaygınlaşması, pek çok ressamın antik Roma 
döneminin konularına yönelmesi, neo- klasisizmin 
temellerinin atılması, Pompei kazılarının yapılma-
sı, Goethe dahil birçok yazarın Roma seyahatleri 
yapması... Johann Tischbein (1751-1849) Goethe’nin 
bu seyahat sırasında Roma’da düşüncelere dalmış 
haldeyken yaptığı bir resim vardır.

Tüm bunlar kendi kültürel kökenlerini bulma 
çabalarıydı. Sonraları Yunanistan keşfedildi. 
Yunanistan’ın ulusal kurtuluş mücadelesi bu 

nedenle çağın en önemli simgelerinden birisi ola-
rak görüldü ve sanatçılar, entelektüeller tarafından 
desteklendi. Bu desteğin ardındaki ideolojik yan, 
yüksek batı kültürünün kaynaklarını doğu barbar-
lığının elinden kurtarmaktı. Lord Byron’un bizzat 
Yunanistan’a giderek orada ölmesi, Delacroix’nın 
Messalongion Yıkıntıları Arasında Can Çekişen 
Yunanistan ve Sakız Adası Katliamı resimleri 
Yunanistan’a duyulan bu militan sempatinin 
sonuçlarıdır. Zaman zaman doğuya yönelik bu 
önyargılı tutum, oryantalist sanatçılarda görüleceği 
gibi, gerçekte varolan doğuyu değil, hayal ettikleri 
doğuyu gerçeğinin yerine ikame etme eğilimleri 
olarak karşımıza çıkar. 

Buraya kadar 19.yüzyılın sadece siyasal dönü-
şümlerini, dolayısıyla sonuçlarını aktardık. Oysa 
devrimin bir de sosyal temelleri vardı. Siyasal 
devrimin arka planında duran bir başka devrim, 
sanayi devrimi bulunuyordu. Bu yüzyıl insan 
soyunun yüzyıllar süren toprağa bağlı yaşam biçi-
mini temellerinden sarsmıştır. “İnsanları tarıma ve 
yerleşik yaşama götüren tarih öncesinin ‘neolitik’ 
(cilalı taş) devrimiyle 19. yüzyılın ‘sanayi devrimi’ 
arasında, Batı’da yaşam koşulları çok büyük deği-
şikliğe uğramamıştır.”4 Dolayısıyla insan yerleşik 
toplum düzenine geçtiği tarih öncesi çağlardan 19. 
yüzyıla kadar yaşam biçiminde çok köklü bir deği-
şim yaşamamıştır. 19. yüzyılda bir sıçrama yaşan-
mıştır. Bu sıçrama elbette birkaç yüzyıllık bir biri-
kime dayanmakta ve bu birikimin temel dinamiği 
de sanayi devrimiydi. 19. yüzyıla kadar insanoğlu 
temelde toprağa bağlı bir yaşam sürdü. Ancak 
topraktan yeterli verimi elde edemiyordu. Seyahat 
imkanlarının kısıtlılığı, okuma yazma oranının çok 
düşük olması, bilimsel gelişmelerin hemen hemen 
hepsinin önce dinsel otoritenin süzgecinden geçi-
yor olması üretici güçlerin gelişmesinin önündeki 
en önemli engeldi. 

Sanayi devrimi her şeyden önce nüfus patlama-
sına yol açtı. Kentlerde, büyük sanayi tesislerinde 
çalışabilecek ucuz işgücüne ihtiyaç vardı. Bu işgü-
cünün aynı zamanda okur- yazar olması, yani bir 
makineyi kullanabilecek yeteneklere sahip olması 
gerekiyordu. Nüfusun artması sanayiinin ihtiya-
cı olan ucuz iş gücüne cevap vermesi açısından 
önemliydi. Bu nedenle nüfus artışı teşvik ediliyor, 
tıp alanındaki gelişmelerle insan ömrü uzatılıyor, 
bebek ölümleri önemli oranda engelleniyordu. 
Toplumda üretimin ihtiyacı olan eğitimli insan sayı-
sı da giderek artıyordu. Sanayi, enerji kaynaklarına 
bağlı olarak gelişebiliyordu. Dolayısıyla ilk sanayi 
atılımlarını yapan ülke İngiltere oldu. Çünkü ilk 
olmaktan başka şansı yoktu. İngiltere tarım alanla-
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rı sınırlı bir ülkeydi. Bu dezavantajı onun tarımsal 
alanda diğer ülkelerle rekabetini engelliyordu. 
James Watt’ın buhar motorunu keşfetmesi ile bir-
likte enerji kaynakları ülkelerin sanayileşmesi için 
hayati önem taşımaya başladı. En önemli enerji 
kaynağı kuşkusuz kömürdü ve kömür İngiltere’de 
bolca bulunan bir madendi. Buhar motorunun icadı 
ulaşım olanaklarında da olağanüstü gelişime yol 
açtı. Bu da ürünlerin diğer ülkelerin pazarlarına 
hızla ulaşmasını sağladı. Ülkeler arasında rekabet 
büyük bir ivme kazandı. İngiltere’nin diğer bir 
avantajı da kıta Avrupa’sının yaşadığı iç karışıklık-
ları pek fazla yaşamadan hızlı bir sömürge düzeni 
kurabilmesi oldu. Kömür madenlerinin kalkın-
maya olan birebir etkisini Almanya örneğinde de 
görmek mümkündür. Almanya ulusal birliğini çok 
geç kazanmasına rağmen kömür yataklarının bol-
luğu sayesinde hızla kalkınmış ve dünyanın üçüncü 
büyük gücü olabilmişti. 

Sanayi devrimi şüphesiz her alanı olduğu gibi 
kültürel yaşamı da etkilemiştir. Teknik gelişmelerin 
hızla ilerlemesiyle birlikte iletişim ve haberleşme 
olanakları yaygınlaşmıştı. Yüzyıl önceye göre okur 
yazar oranı hızla yükselmiş, baskı tekniklerinin 
gelişmesiyle gazete ve dergi fiyatları ucuzlamış 
ve çeşitlenmiş böylece insanların entelektüel geli-
şimleri hız kazanmaya başlamıştı. Ayrıca sanat 
eserlerinin de röprodüksiyonları hızla çoğalmış, bu 
durum insanların estetik beğenilerinin gelişmesine 
yol açmıştır. Ülkeler arası ticaretin yaygınlaşması 
uygarlıkların birbirlerini daha yakından tanımaları-
na yol açmış, böylece Uzakdoğu, Ortadoğu, Afrika 
ve Okyanusya kültürleri sanatçılar ve toplum ara-
sında hızla ilgi odağı olmuştur. Bu dönem edebi-
yatında gezi – anı türünün önemli yer tutmasının 
sebeplerinden biri bu durumdur. 

Ancak sanayi devriminin tüm olumlu yan-
larına rağmen büyük problemleri de beraberinde 
getirmiştir. Bu sorunların en önemlisi işsizlikti. 
Feodalizm çağında toprak sahibinin ‘malı’ olan 
köylü için işsizlik diye bir kavram yoktu. Bu köylü 
bağlı olduğu çiftlikten de ayrılamazdı. Dolayısıyla 
tutsak ama toktu. Kapitalizm çağında ise işçi eme-
ğini satıp satmamakta özgürdü. Ancak emeğinin 
değerini kendisi değil ‘piyasa’ belirliyordu. Hızla 
artan nüfus ve makineleşmenin yaygınlaşması 
sonucu emek sürekli değer yitiriyor, bu da kent-
lerde hızlı bir yoksullaşma anlamına geliyordu. 
İşçi sınıfı özgürdü ancak her an açlık tehlikesiyle 
karşı karşıya idi. Büyük kentlerdeki bu elverişsiz 
çalışma ve yaşam koşulları 19 yüzyıl edebiya-
tında önemli bir malzeme teşkil etmiştir. Victor 
Hugo Sefiller, Emile Zola Germinal romanlarıyla 

Fransa’daki, Charles Dickens Oliver Twist roma-
nıyla İngiltere’deki işçi sınıfının  durumunu çarpıcı 
bir şekilde ortaya koymuşlardır. 

Kırdan kente göç, kentlerin büyük bir hızla 
gelişmesine yol açmıştı. Bu değişimin en dolaysız 
etkisi mimaride kendini gösterdi. 19.yüzyılda diki-
len bina sayısı tüm geçmiş çağlarda yapılanlardan 
daha fazlaydı. Kırlar geniş ölçüde kentsel yerleşme 
alanları oluyor, yoğun nüfus artışı durmaksızın 
yapılaşmayı zorunlu kılıyordu. İlk başlarda sanayi 
tesislerinin etrafında yoğunlaşan bu yapılaşmalar, 
giderek şehrin her alanına yayılıyordu. Ancak 
geleneklerin parçalanması, köklü bir sanat beğe-
nisine sahip olmayan iktidardaki burjuva sınıfı-
nın eklektik bakışı, etkisini doğrudan mimaride 
gösterdi. “Sağlam bir sanat rekabetinin eksikliği, 
aynı zamanda ‘üslup’ ve ‘güzellik’ isteminin garip 
bir şekilde artması, mimariyi ciddi biçimde tehdit 
ediyordu.... Yeni bir fabrika, bir tren istasyonu, bir 
okul binası veya bir müze yaptırmayı tasarlayan 
işadamı veya kent kurulu, para karşılığında Sanat 
istiyordu. Bu yüzden, öteki istekleri yerine gel-
dikten sonra, mimardan, Gotik bir önyüz yapma-
sını, yapıya bir Norman şatosunun, bir Rönesans 
binasının, hatta doğudan bir camiin görünümünü 
vermesini istiyordu.”5 Bu tavır, kuşkusuz sanat 
beğenisi henüz yerleşmemiş bir sınıfın gelenek-
sel üsluplardan vazgeçmeyerek, kendini, iktidarı 
devraldığı aristokrasinin kültürel mirasçısı olarak 
görme eğiliminden kaynaklanıyordu. Artık sanat-
çıyla sanat koruyucusu arasındaki ilişkinin niteliği 
değişiyordu. 19. yüzyıldan itibaren sanatçılara sipa-
riş veren kişiler kilise yada soylular değil, burjuva-
lar, devlet kurumları veya akademilerdi. Geçmişte 
belirli geleneklerin içinde kalmak koşuluyla sanatçı 
kendini, toplum içindeki yerini gayet iyi tarif ede-
biliyordu. Oysa geleneğin parçalanmasıyla beraber 
bu güven duygusu kaybolur. Sanatçı bu çağda 
geçmiş yüzyıla göre elbette daha özgürdür. Ancak 
bu özgürlük onun giderek unutulmasına, yalnızlık 
içinde toplumdan tecrit olmasına da sebep olabili-
yordu. Sanatçı özgürdü, ancak tüketici de özgürdü. 
Kamuoyunun eğitilmemiş beğenisini yönlendiren, 
genellikle yeni yeni ortaya çıkan sanat eleştirmen-
leri oluyordu. Bu durum sanatçı açısından bir yol 
ayrımı anlamına geliyordu. Ya tüketicinin beğeni-
sine uygun “ortalama” işler ortaya koyacak ve bir 
anlamda özsaygısını yitirecek, ya da kendi sanat 
anlayışına uymayan her siparişi geri çevirecek, 
böylece yalnızlığı ve yoksulluğu, daha da önemlisi 
anlaşılamamayı göze alacaktı. “Böylece 19. yüzyıl-
da, moda alışkanlıklara uyup halkın isteklerini kar-
şılatacak yaratılış ve inançta sanatçılarla, gönüllü 
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yalnızlıklarından kendilerine gurur payı çıkaranlar 
arasında derin bir uçurum açılmıştı.”6

Burada unutulmaması gereken diğer bir nokta 
da sanatın giderek eski önemini yitirmeye başlama-
sıdır. Teknolojik yenilikler o kadar hızlı gelişiyordu 
ki artık hiçbir şey halka şaşırtıcı gelmemeye başla-
mıştı. Örneğin fotoğrafın icadı müzelerde bulunan  
ve hayranlıkla izlenen portrelere bir alternatif teşkil 
ediyordu. Sanatla ilgilenmek sadece bir prestij 
meselesi olarak görülmeye başlanmıştı. Sanatçılarla 
halk arasında uçurum giderek derinleşiyor ve kar-
şılıklı bir güvensizlik ortamı oluşuyordu. Varlıklı 
bir işadamının gözünde sanatçı, ciddi denilebilecek 
hiçbir iş yapmadan yüksek ücretler isteyen bir sah-
tekardı. Sanatçı içinse kentsoylu burjuva, sarsılarak 
kafalarının allak bullak edilmesi gereken bir alay 
konusuydu.  

Yeni düzen kendi resmi sanat kurumlarını da 
oluşturuyordu. Akademi bu kurumların en biline-
nidir. Akademi devrim öncesi ve devrim yıllarının 
moda akımı olan neo- klasisizmi yarı resmi bir akım 
olarak destekliyordu. Bu akım devrimin ruhuna da 
çok uygun düşüyordu. Yukarıda da belirtildiği 
gibi 18. yüzyılın ortalarından itibaren antikiteye, 
Greko- romen kültüre özel bir ilgi başlamıştı. Bu 
ilginin temelinde artık kendini dünyanın hakim 
gücü olarak gören batı medeniyetinin kendi kök-
lerini arama hevesi yatıyordu. Bu çağın en önemli 
temsilcilerinden biri olan ressam Jacques- Louis 
David (1748-1825) aynı zamanda neo- klasik akı-
mın en güzel örneklerini vermiştir. David antikiteyi 
çok iyi çözümlemiş, Roma’ya giderek Pompei’de 
pekçok eskiz ve desen yapmış ve bunları resminde 
kullanmış bir sanatçıdır. 19. yüzyılı tarif etmek için 
bir sacayağı kuracaksak birinci ayak Alman felse-
fesi, ikinci ayak İngiliz ekonomi- politiği, üçüncü 
ayak ise Fransız siyaseti olacaktır. Bu yüzyıldaki 
kadar sanatın siyasetle içiçe olduğu bir çağ yoktur. 
David de bu çağın bir sanatçısı olarak doğrudan 
siyasal eylemin içinde kendini buldu. Kurucu mec-
lis ve Konvansiyon üyesi olan David, XVI. Louis’in 
ölüm fermanını imzalamaktan geri durmayacak 
kadar inançlı bir Cumhuriyetçiydi. David, konula-
rını antik Yunan ve Roma tarihinden alan pekçok 
kahramanlık öyküsünü resmetti. Horace’lar’ın 
Yemini, Brutus ve Oğullarının Cesetlerinin 
Liktorlar Tarafından Getirilişi bunlara örnek gös-
terilebilir. Robespierre’in idamından sonra gözden 
düşen David siyasi eylemleri nedeniyle hapse atılır. 
Ancak Napolyon Bonapart’ın iktidara gelmesinden 
sonra yeniden baş ressamlığa getirilmesine rağmen 
eski gücüne hiçbir zaman ulaşamadı. Napolyon’un 

iktidardan uzaklaşmasıyla beraber Belçika’ya sür-
güne giden David, ülkesinden uzakta, sürgünde 
öldü. Neo- Klasisizmin en güçlü temsilcisi olan 
David, kendinden sonra gelen Pierre Paul Prud’hon 
(1758-1823), Jean Antoine Gros (1771-1835) ve Jean 
Auguste Dominique İngres’i (1780-1867) derinden 
etkilemiştir. Bir anlamda neo-klasisizmin ‘resmi’ 
sanat anlayışı olmasına ciddi katkılar yapmıştır.

David’in ardılı ve aynı zamanda öğrencisi olan 
İngres 1780 yılında bir nakkaşın oğlu olarak dünya-
ya geldi. 1797’de Paris’e gelerek David’in atölyesin-
de çalışmaya başladı. 1799’da girdiği Akademide 
Agamemnon’un Elçilerini Kabul Eden Akilleus 
adlı resmiyle dikkatleri üzerine çekti. Kazandığı bir 
bursla İtalya’ya gitti ve burada Roma arkeolojisin-
den etkilendi. Ancak onu asıl etkileyen burada ilk 
kez karşılaştığı yüksek Rönesans ve Rafaello’nun 
eserleri oldu. Bu dönemin sağlam desen anlayışını 
kendine düstur edindi. Onun “Desen resmin namu-
sudur.” sözü kurucularından biri olduğu akademik 
geleneğe bağlı tüm ressamların sloganı haline gel-
miştir. Neo- Klasisizmin yarı resmi sanat anlayışı 
olarak kabul edildiği bu dönemde, İngres pek çok 
resmi kurumun resim siparişlerini karşılamanın 
yanı sıra, 1829’da Akademiye öğretmen olarak 
alınır ve hemen arkasından 1833’de başkan olur. 
İngres’ın tarzı asla doğaçlamaya izin vermeyen, 
düzensizlikten nefret eden, formların kesin olarak 
belirginleştirildiği ve oylumlandığı bir tarzdı. Bu 
konuda o kadar yetkinleşmişti ki, onun tarzını 
benimsemeyenler bile saygıyla önünde eğiliyorlar-
dı. “Tekniğe egemen oluşu nedeniyle birçoklarının 
ona neden imrendiğini, inançlarını paylaşmadıkları 
zaman bile onu niçin övdüklerini anlamak ne denli 
kolaysa, daha duyarlılıklı çağdaşlarının ondaki 
bunca törpülenmiş yetkinliğe katlanamayışlarını 
da anlamak o denli kolaydır”7 Katlanamayanların 
başında Delacroix geliyordu.

19. yüzyıl sanatçılarının yaşadıkları toplum-
dan bire bir etkilendiklerini daha önce belirtmiştik. 
Devrimin coşkusunun yavaş yavaş yitirilmeye baş-
landığı Napolyon sonrası dönemde sanatçılar yeni 
yeni sorularla karşı karşıya kaldılar. Aydınlanma 
felsefesi herşeyden önce bilimsel, pozitivist 
düşüncenin, insan aklının dünyadaki adaletsizlik-
leri sona erdireceği, insanlar arasındaki eşitsizliği 
ortadan kaldırarak yeryüzündeki cenneti kuracağı 
düşüncesine dayanıyordu. Fransız devrimi eşitlik, 
özgürlük ve kardeşlik ilkelerinin hayata geçirilece-
ği, insan aklının ulaşabildiği en mükemmel düze-
ni kurmak için harekete geçmiş, ancak ulaşılan 
sonuçlar bir takım kuşkulara yol açmıştı. Henüz 
papaz okulunda öğrenci olan üç delikanlı, Hegel, 
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Hölderlin ve Schelling, Bastille hapishanesinin 
yıkılışını haber alınca kentin biraz dışına çıkıp, giz-
lice bir özgürlük ağacı dikecek kadar devrime ina-
nıyorlardı. Ancak devrim ideallerine ulaşamıyordu. 
Yaşanan terör dönemi bir yana, insanlar arasındaki 
eşitsizliği ortadan kaldıramıyor, aksine yoksulluk 
daha da yaygınlaşıyor, toplumun ve aydınların 
adalete olan güvenleri sarsılıyordu. Devrimin kılıcı 
olarak görülen Napolyon bile ilk fırsatta kendini 
ömür boyu imparator ilan etmekten çekinmemiş, 
akrabalarına da çeşitli krallıklar dağıtmıştır. Bu 
siyasi sonuçlar aydınlar arasında yeni bir eğilimin 
doğmasına neden oldu. Acaba insan aklı herşeyi 
mükemmelleştirmek için yeterli olanakları sunuyor 
muydu? “Aydınlanma çağı ve devrim, insanların 
aşırı ümitlerin peşinde koşmalarına, usun sınırsız 
egemenliğine, yazar ve düşünürlerin saltık otorite-
lerine inanılmasına yol açmıştı. 18. yüzyılda yazar-
lar, Batı’ nın entelektüel önderleri durumundaydılar 
ve reform hareketlerinin gerisindeki dinamik gücü 
oluşturdukları gibi ilerisi sınıflara yön veren kişilik 
ülküsünü de temsil ediyorlardı. Devrim’den sonra 
bu durum değişti. Yazarlar artık Devrim’in sorum-
luları olarak kabul ediliyorlar ve az ya da çok iş 
yaptıkları için kınanıyorlardı.”8 Eski itibarlarını 
giderek yitiren ve toplumla aralarındaki gerilimin 
giderek arttığını gören entelektüeller, kendilerini 
toplumdan soyutlamaya başladılar. Yeni kuşak 
aydınlarda yurtsuzluk ve yalnızlık duygusu hakim 
olmuş, dünyaya bakış açıları da değişmeye başla-
mıştır. Bu duygusal değişimler çeşitli biçimlerde 
kendini göstermişti. Ancak en temel davranış 
biçimi “kaçış” olmuştur. Ussal olandan, maddeden, 
gerçek hayattan kaçış genel bir davranış biçimi 
halini almıştır. Acıdan ve sorumluluktan giderek 
soyutlanmak, ütopyaya, peri masallarına, bilinç-
sizliğe, fantastik olana, gizemliliğe ve tekin olma-
yana, doğaya, düşlere ve çılgınlığa sığınmak... Bu 
noktada Kant felsefesi yeniden gündeme giriyordu. 
“Romantik felsefe, Kant metafiziğinden kaynak-
lanmaktadır. Numen (usla kavranan şey, bizatihi 
şey) ile fenomen (olgu, görüngü) arasındaki ayrım, 
kendinde şey’in (Ding an sich: Bilinen özneden, 
bilinçten bağımsız olarak kendi başına var olan) 
bilinemez olduğunu ortaya koymuştur, çünkü insa-
nın usu, doğuştan gelen yetileri (zaman ve mekan 
sezileri nedensellik, gerçeklik, töz ve birliğin kav-
ranması) sayesinde doğanın yasa koruyucusundan 
başka bir şey değildir.”9 

Goethe’ye göre “Klasisizm sağlık, Romantizm 
hastalık”10tı. Bu 19. yüzyıldaki temel bir kamplaş-
mayı da erkenden haber veren bir tespitti. Gerçekten 
neo- klasizm taraftarları romantizmi sanatta bir 
sapma olarak görüyorlardı. Neo- klasizm sanatın 

ana damarını  Piero della Francesca’dan başlayarak 
Raffaello, Poussin, Vermeer geleneği olarak kabul 
ediyorlardı. Bu geleneğin son temsilsileri de David 
ve İngres’ti. Oysa romantik ressamlar Venedik 
Okulu’ndan başlayarak, Velasquez, Tiziano, 
Rubens geleneğine yönelmişlerdi. Bu gelenek 
sanatta ussal- nesnel olana değil, duygusal- birey-
sel olana yöneliyordu. Bu yönelişin temelinde de 
sanatçıların nesnel dünyaya giderek yabancılaş-
maları yatıyordu. İngres’in Akademi’de öğrettiği 
nesnelerle ressam arasına mesafe koyan, biçimlerin 
konstürüksiyonuna yönelen ve oylumlu ışık- gölge 
etkileriyle betimleyen mesafeli resim anlayışına bir 
anti-tez olarak, Delacroix ve yandaşlarının resim-
de coşkuya, duygulara, sezgilere ve anlık olana 
yönelmeleri Romantiklerle klasisistler arasındaki 
temel görüş ayrılığını açıkça ortaya koyar. Bu 
ayrım, sadece 19. yüzyılda değil 20. yüzyılda da, 
‘Akademik’ sanatla, Akademi dışı sanat arasında 
sürmeye devam etmiştir. Kuşkusuz İngres çağdaşı 
Delacroix’yı bir sanat yıkıcısı olarak görüyordu. 

Sanatçıların toplumla olan gerilimleri, onla-
rı giderek doğaya yönlendiriyor, peyzaj resmi 
bağımsız bir kategori olarak romantizmle birlikte 
karşımıza çıkıyordu. Özellikle İngiliz manzara 
ressamlarının doğadaki renkleri paletlerinde karış-
tırmak yerine, tuval üzerinde yanyana getirerek 
istedikleri renge ulaşmaları sanatta yeni bir dev-
rimin, empresyonist devrimin habercisiydi. İngiliz 
ressam John Constable (1776-1837) bu tekniğin en 
yetkin örneklerini 1821’de yaptığı Saman Arabası 
ve 1826’da yaptığı Fladford Değirmeni Yakınında 
Kayık Yapımı adlı resimlerinde vermiştir. Bu 
resimlerden çok etkilenen Thédore Géricault, 
resimlerin Fransa’ya getirilmesini sağlamıştır. Bu 
resimler o güne dek hakim olan klasisist manza-
ra resmi anlayışı, Poussin ve Lorrain geleneği bu 
resimlerle beraber derinden sarsılmıştır. Bu resim-
lerin etkisiyle doğrudan doğruya doğadan çalışma-
nın gerekliliği anlaşılmış ve Paris’in güneyindeki 
Barbizon kasabası ve Fontainebleau ormanları 
sanatçılar için yeni bir ilgi merkezi olmuştur. 
Dolayısıyla Constable sadece romantiklerin değil 
daha sonra belirteceğimiz gibi Empresyonist’lerin 
de öncüsü olacaktır.

Sanayi toplumunun değerlerine yabancılaşan 
bu sanatçılar için doğa sığınılacak bir liman işlevi 
de görüyordu. Dönemin sanatçıları yavaş yavaş 
kendilerini anlamayan, beğenisi kıt bir orta sınıfla 
uzlaşmaktansa, koloniler halinde yaşayıp kendi 
iç hiyerarşilerini kurmayı yeğliyorlardı. Sanatın 
sadece Akademi’de öğrenilecek bir şey olmadığını, 
kendi çevrelerinden de öğrenecekleri pek çok şey 
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olduğunu farkettiler. Barbizon Okulu bu tür toplu-
lukların ilk örneklerinden birisi olmuştur. 19. yüz-
yıl sanatının en önemli özelliklerinden biri hiçbir 
ulusal, etnik ve tarihsel sınır tanımamasıydı. Her 
zaman iç içe geçen, birbirini etkileyen, birbiriyle 
çatışan ve kaynaşan bir karakteri vardı. Bu özellik-
lerinden dolayı Barbizon Okulunun nerede bittiği-
ni, Romantizmin veya Realizmin nerede başladığı 
pek belli olmaz. Örneğin Barbizon Okulunun en 
önemli temsilcilerinden Jean François Millet (1814-
1875) aynı zamanda Realizmin de en önemli tem-
silcisidir. Fakat burada asıl önemli olan nokta, dev-
letin resmi sanat anlayışını temsil eden Akademi ve 
Salon’un dışında kalan ve çeşitli milletlere mensup 
pek çok sanatçının yoğun bir etkileşim içinde, 
birarada, bohem çevreler oluşturmaya başlamala-
rıydı. Yaşamı boyunca Fransız aydınları içinde özel 
bir yeri olan Hugo, 1820 sonrası dönemde yavaş 
yavaş kendini kabul ettirmeye başlayan Romantik 
akımın en önemli temsilcisiydi. O, Notre-Dame- 
des-Champs’daki evinde yaptığı toplantılarda en 
son yapıtlarını okur, diğer sanatçıların da eserleri 
okunarak tartışılırdı. Bu toplantılara katılanlar ara-
sında “Deschamps, Vigny, Sainte- Beuve, Dumas, 
Balzac gibi yazarlar, Delacroix, Devéria, Boulanger 
gibi ressamlar, Johannot, Gigoux, Nanteuil gibi 
grafikçiler ve heykeltraş David D’angres .”11 bulu-
nuyordu. Bu grup 1829 yılında dağıldığı zaman 
Romantizm Fransız toplumuna kendini kabul ettir-
mişti. Delacroix, İngres’ın tüm itirazlarına rağmen 
1822’den itibaren salonlara kabul edilmeye başlan-
mıştı. Hugo ilk başyapıtı Notre- Dame des Paris’i 
yazmanın arifesindeydi ve Chopin ilk ulusal müzik 
temalarını yazmaya başlamıştı bile. 

1848 devrimini izleyen dönemde romantizm 
etkisini giderek yitirmeye ve yerini Realizme 
bırakmaya başlamıştı. Bu akımın en önemli iki 
temsilcisi resimde Gustave Courbet ve edebiyatta 
Emile Zola olmuştur. 1871 Paris Komününden 
sonraki dönemde ise Empresyonizm giderek güç-
lenen bir akım olarak ortaya çıkar. 1880’lerden 
sonra ise Sembolizm döneme damgasını vurur. 
Ancak tüm bu akımların şekillenmesinde temel 
olarak bir ya da birkaç sanatçının çevresinde 
oluşan guruplaşmaların etkisinden söz edilebilir. 
Empresyonizmin ortaya çıkışında Monet’nin etki-
si ne ise, Sembolizmin ortaya çıkışında Stephan 
Mallarme’nin, Sürrealizmin ortaya çıkışında 
Andre Breton’un etkisi odur. 

1 Zeynep İNANKUR, 19.Yüzyıl Avrupasında 
Resim ve Heykel Sanatı, Kabalcı Yayınevi, 1997, 
1. Baskı s.7

2 Orhan HANÇERLİOĞLU, Düşünce Tarihi, 
Remzi Kitapevi, 1993, 5. Baskı, s.282

3 Fernand BRAUDEL, Uygarlıkların Grameri, 
İmge Yay., 1996, 1. Baskı, s.357

4 Server TANİLLİ, Uygarlık Tarihi, Say Yay., 
1992, 7. Baskı, s.94

5 E.H. GOMBRİCH,  s. 396
6 GOMBRICH, s.397
7 GOMBRICH, s.399
8 HAUSER, s.157
9 Francis CLAUDON, Romantizm Sanat 

Ansiklopedisi, Remzi Kitapevi, 1988,1. Baskı, s.21
10 Aktaran İNANKUR, s.33
11 HAUSER, s.173
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 Piyotr İlyich Tchaikovsky, 1840’ta Çarlık 
Rusyası’nda dünyaya geldiğinde komşu imparator-
luk Osmanlı’da geleceğin bir başka bestecisi Hacı 
Arif Bey 9 yaşındaydı. Her ikisi de yeteneklerini 
küçük yaşta farkettirdiler. Tchaikovsky’nin ken-
dini tamamiyle müziğe verebilmesi için Nadejda 
von Meck ile karşılaşması ve geçiminin onun 
tarafından üstlenilmesi gerekti. Hacı Arif Bey ise 
Muzıka-i Hümayun’a girdi ve ömrünün büyük kıs-
mını sarayda geçirdi, eserlerini orada verdi.

 Tchaikovsky, otantik Rus halk temalarını 
batı tekniğine göre işledi. Hacı Arif ise şarkı for-
munda yeni bir üslup geliştirdi, kürdili hicazkar 
makamını düzenledi. Velhasıl 
ikisi de büyük müzisyenlerdir, 
yaratıcılıkları takdire şayan-
dır. Ancak bugün eğitimli bir 
Türkiyeli için Tchaikovsky, 
-dinleyicisi olmasa bile- 
eserlerinin belli başlıları, 
hiç değilse ismen bilinen ve 
saygıda kusur edilmemesi 
gereken bir büyük bestecidir. 
Hacı Arif Bey ise bu ülkenin 
insanlarıyla aynı gökkubbe 
altında yaşamış olduğu halde, 
kültürel anlamda uzak bir 
galaksiye aittir adeta.

 Franz Joseph Haydn 
1808’de dünyamızdan göçüp 
giderken, ardında onlarca sen-
foni, kuartet, operet, opera... 
bıraktı. Haydn’dan bir yıl 
sonra 1809’da bu dünyadan 
bir büyük besteci  daha göçtü: 
Padişah III. Selim. Annnesi 
aşçı, babası arabacı olan 
Haydn ömrünün yaklaşık 
otuz yılını Macaristan’ın en 
büyük soylu ailesi olan Esterhazy’lerin sarayında 
geçirdi. Prens Esterhazy müziğe çok düşkündü. 
Haydn ve orkestrası Prens’e konser verirken o 
kadar yorgun düşerlerdi ki, sonunda Haydn “allaha 
ısmarladık” adıyla bilinen senfonisini besteleyerek 
“mesaj verdi.” Bu senfoninin sonuna doğru, çalgıcı-
ların teker teker işleri biter ve işini bitiren gider, son 
kemana kalınır. 

Derken son kemancı da bitirip gider. Haydn 
bu  senfonisini, müzik tutkunu Esterhazy Prensi’ne, 
çalgıcılarında yorulacağını hatırlatmak için yazdı. 
Müziğe düşkünlüğü, icracıların halinden anlama-
yacak kadar bencilleştirse de Prens Esterhazy’yi; 
kendisine müteşekkiriz, bir büyük ve yoksul 
besteciyi himaye ederek, zamanını ve yaracılığını 
gündelik hayatın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır-
ken heder etmekten kurtardığı; rahatça bestelerini 
yapmasını sağladığı için.

 Gözlerimizi aynı dönemde Osmanlı 
Sarayı’na çevirdiğimizde ise III. Selim’in şahsında 
sanatı ve sanatçıyı seven ve koruyan bir padişah 

değil, sanatsal yaratıcılığın 
ta kendisini görüyoruz. 
Beethoven da Sultan III. 
Selim gibi 18 ve 19. yüz-
yıllara yayılan bir yaşam 
sürdü (1770-1827). Ren 
kıyısında Bonn’da doğdu. 
Ren nehrinin ötesinde 
Fransa’da doğan devrim-
den etkilenerek müzikte 
de kuralları bozmaktan 
çekinmedi. Bu dönemde 
Osmanlı İmparatorluğu’nda 
devrim diye nitelendirilebi-
lecek siyasi alt üst oluşlar 
yaşanmadı. Ancak Fransız 
devrimi’ni hazırlayan 
süreçler, bütün Avrupa’yı 
olduğu gibi; Osmanlı’yı da 
etkilemekteydi. Fransız dev-
rimiyle aynı yıl tahta çıkan 
III. Selim şairliğinin, beste-
ciliğinin yanısıra, önemli bir 
reformcuydu, yenilikçiydi. 
III. Selim döneminde klasik 
müziğimizdeki gelişmeler 

de, Beethoven’in batı klasik müziğinde yaptığı  
kadar sarsıcı değildir belki. Ancak teslim etmek 
gerekir ki, III. Selim dönemi klasik müziğimizde 
bir dizi yeniliğin arandığı ve gerçekleştirildiği çok 
parlak bir çağdır. Bu bakımdan, en yüksek dönem 
sayabileceğimiz II. Mahmut döneminin girişi ola-
rak da anlaşılması gerekir.

  Kubbede KALAN

                                                                                                                      Sevda Ergin
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 Beethoven’a dair sarfettiğimiz bir kaç 
cümle okur yazarlığı olan insanlar için malumun 
ilanıdır. Hepimiz biliriz bunları. Ama III. Selim, 
büyük yaratıcılığına, yüksek değerdeki bestelerine 
rağmen bu ülke insanlarının çoğunluğu için, ilköğ-
retim ve lise tarih kitaplarının boğucu sayfalarında 
adı geçen padişahların otuzuncusudur sadece.

 Şakir Ağa ve Salieri
 Mozart ile Salieri arasındaki rekabet, 

klasik batı müziğinin magazini içinde en çok bili-
nenlerden biridir. Klasik batı müziğine vukufumuz 
çok derin olmasa bile, Milos Forman’ın “Amadeus” 
filminde Mozart’ın dehasıyla rekabet etmeye çalı-
şan Salieri’nin dramını çoğumuz izlemiştik. Bizim 
klasik müzik tarihimiz de, benzer bir rekabeti kay-
deder. II. Mahmud döneminde Şakir Ağa, Dede 
Efendi ile büyük bir rekabete girişmiştir. Elbette 
gerilimden padişah da haberdardır. Yeni makam-
ların düzenlendiği, müthiş bestelerin ortaya çıktığı 
bu yaratıcı rekabet ve hatta gerilim,  edebiyatın 
ve sinemanın ilgisini fazlasıyla haketmektedir. 
Hatırladığımız kadarıyla TRT’de yayınlanan Dede 
Efendi üzerine bir dizide, bu rekabete “hikaye” 
düzeyinde değinilmişti. Ve o kadar.

 Bütün bunlar durup dururken zihnimize 
üşüşüvermiş değil. Yani sadede geliyoruz. Türk 
Musıkisinden Seçmeler isimli 4 CD halinde yayın-
lanan albümü cuş-u huruş ile dinlerken, bir yandan 
da bunları düşündük. Fabrika’da tanıtmayı görev 
bildiğimiz sözkonusu yapım, Türk Kültürüne 
Hizmet Vakfı ve Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. tarafından KALAN Müzik’e hazırlatılmış. 
Piyasaya sunulmak üzere değil; bir prestij ürünü 
olarak hazırlatıldığı için kitap-CD satan yerlerde 
bulunmuyor. Fabrika’nın mutfağına aşina olanlar, 
bu albümün hangi “organize tesadüfler”, uzun 
bir döneme yayılmış çabaların yarattığı “şanslar” 
sonucu, kimlerin eline geçmiş olabileceğini tahmin 
edeceklerdir. Dolayısıyla dinlemek isteyenlerin 
hangi adresleri ziyaret etmesi gerektiği de, herkesin 
bildiği sırlardandır.

 4 CD’ye sığdırılmış bu yapımda 
Abdülkadir Meragi’nin Rast Kar-ı Muhteşem’i, 
Hafız Post’un Gelse o şuh meclise isimli rast yürük 
semaisi, Itri’nin Neva Kar’ı, Sadullah Ağa’nın 
Bayati Ağır Semaisi, Sultan III. Selim’in Suzidilara 
Beste’si, Dede Efendi’nin iki semaisi, kar ve şarkı-
larından seçilen şaheserlerin yanı sıra, Hacı Arif 
Bey’in Bakmıyor Çeşm-i Siyah, Mustafa Çavuş’un 
Dök zülfünü meydane gel, Giriftzen Asım Bey’in  
Cana, rakıbi handan edersin, Lem’i Atlı’nın Siyah 
ebrulerin duruben çatma adlı şarkıları gibi, hazmı 
daha kolay eserler de yeralıyor. Toplam 67 eserin 
yeraldığı CD’lerin yanısıra, hazırlanan kitapta eser-
lerin güfteleri, bestekarlar hakkında bilgiler, güfte-
lerin anlaşılmasına yardımcı olmak üzere bir küçük 
sözlük, İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 
ve koronun efsanevi yöneticisi Prof. Dr. Nevzat 
Atlığ hakkında hazırlanmış bölümler bulunuyor. 
Ve aşağıda olduğu gibi yayınladığımız, Bülent 
Aksoy’un “Itri’den Suphi Ziya Özbekkan’a Türk 
Musikisi” başlıklı yazı da aynı kitapta yeralıyor.

 Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ve 
Türk Kültürü’ne Hizmet Vakfı’nın, bu çalışmayı 
Kalan Müzikle yapması elbette bir raslantı değil. 
Dede, Itri, Tatyos Efendi, Sultan Bestekarlar’dan 
Hisarlı Ahmet’e, Neşet Ertaş’a, Seyyan Hanım’a 
varıncaya kadar kültürel mirasımızın pek çok 
unsurunu, kubbemizde kalan hoş sadaları arşiv 
serileriyle bize tekrar kazandıran ve estirdiği temiz 
havayla, piyasayı dolduran kalitesizlik, zevksizlik, 
çiğlik, sululuk vesaire erbabını hiza istikamete 
bakmaya zorlayan KALAN Müzik’e bu vesileyle 
bir kere daha teşekkür ediyoruz.

 Seçmeler piyasa için üretilmediğinden, 
kolayca erişilemiyor demiştik. Bu nedenle Bülent 
Aksoy’un, yukarıda sözünü ettiğimiz, gele-
neksel müziğimizin gelişimini ele alan yazısını 
Fabrika okuyucularıyla paylaşma ihtiyacı duyduk. 
Yararlanacağınızdan kuşkumuz yok.

Kubbede KALAN
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 Osmanlı-Türk musıkisi beş yüz yıllık geç-
mişi olan bir musıkidir. Osmanlı döneminde oluşan 
musıki ortadoğuda yaşamış olan musıki gelenekleri 
ile aynı nazari temelleri paylaşır. Bu ortak temelin 
en eski köklerinin hangi çağa kadar geriye götürü-
lebileceği sorusu müzikolojinin henüz cevaplandı-
ramadığı bir sorudur. Biz bugün Osmanlı öncesi 
musikinin tarihini dokuzuncu yüzyıldan onbeşinci 
yüzyıla kadarki islam kaynaklarından izleyebiliyo-
ruz. Gelgelelim, bu kaynaklarda ele alınan musıki 
de o dönemlerin yaşayan, canlı musikisinden 
çok, nazari, soyut, idealize edilmiş musikisidir. 
Sözkonusu kitaplarda nota da nazari amaçlar doğ-
rultusunda kullanıldığı için, Osmanlı öncesi islam 
musikisinin nazariyatını inceleyen araştırmacılar 
bu musikinin uygulamasını, icra edilebilen somut 
ezgi örnekleriyle ortaya koyamamışlardır.

 İslam dünyasının Tebriz, Semerkant, 
Bağdat, Herat gibi seçkin musiki merkezlerinde 
yaşayan bu musiki günümüze ulaşamadı. Ama 
Osmanlı musikisi bu ölü musikiyle beslenerek 
doğdu. Yerel bir özellik taşımayan, islam coğrafya-
sının geniş bir kesiminde desteklenen genel islam 
musikisi Osmanlı musiki ortamına ulaştı. İran’da, 
Azerbaycan’da, Maveaünnehir’de ve Anadolu’nun 
çeşitli şehirlerinde faaliyet gösteren musikiciler 
İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı’nın yeni 
başşehrine geldiler, icra ettikleri sanatı islam 
dünyasının yeni musiki merkezine taşıdılar. 
İstanbul’a gelen musikicilerden biri de, Maragalı 
Abdülkadir’in oğlu Abdülaziz’di. Babası Maragalı 
Abdülkadir hem islam musikisinin son büyük 
nazariyatçısı, hem de çağının çok ünlü bir bes-
tecisi ve hanendesiydi. Abdülaziz, Fatih Mehmet 
zamanında (1451-1481) besteci, icracı ve musiki 
yazarı olarak faaliyet gösterdi. Onun birinci elden 
getirdiği musikiyi daha sonra oğlu Mahmut yaşat-
maya devam etti. Mahmut, Kanuni Süleyman’ın 
tahta çıktığı 1520 yılında hala faal bir musikiciydi. 
Ne var ki bu gelenek Mahmut’dan sonra yaşamadı. 
Eski musikinin repertuvarı onaltıncı yüzyıl sonla-
rına doğru unutuldu. Bu süreç içinde yerel gelenek 
ağır bastı, makam musikisi yerel zevkle yeniden 
işlenmeye başladı. Yepyeni bir repertuvar ortaya 
çıktı. Onyedinci yüzyıl başlarında İslam dünya-
sında yeni bir musiki üslubu vardı artık. Osmanlı 
üslubu. İslam dünyasının geniş bir kesiminde o 
zamana kadar sürüp gelen musiki geleneğinden 
gitgide koparak gelişecekti bu musiki.

 Osmanlı musikisi onyedinci yüzyılın 
ikinci yarısında ünü günümüze kadar gelecek olan 
büyük musikiciler çıkarabilecek duruma gelmişti. 
Bu gelişmenin en anlamlı işareti Hafız Post gibi 
önemli bir musikicinin bu dönemde yetişmiş 
olmasıdır. Büyük Itri’nin devrine gelmişizdir artık. 
Hafız Post, Itri’nin hocasıdır. Rauf Yekta Bey’in Itri 
ile birlikte musikide Acemane etkilerin tamamiyle 
ortadan kalktığına işaret etmiş olması anlamlıdır. 
Musiki geleneğinde Itri’ye büyük saygı duyulma-
sının nedeni, sadece olağanüstü güzellikte eserler 
bestelemesi değil, bundan belki daha önemli bir 
nokta olan, verdiği eserlerin musikide bir Osmanlı 
üslubu oluşmasına sağladığı katkı olsa gerektir. 
Itri’nin kırk dolayında eseri günümüze ulaşabil-
miştir. Onu Osmanlı-Türk musikisindeki yerine 
sadece bu eserlerdeki musiki değerlerine bakarak 
oturtmak mümkün değil.

 Itri’nin çağdaşları ile onlardan bir sonraki 
kuşak bu yeni üslubun olgun örneklerini verdiler. 
Nazım, Seyid Nuh, Ebubekir Ağa, Enfi Hasan 
Ağa, Tab’i, Nayi Osman Dede gibi besteciler 
bu dönemin akla gelen ilk isimleridir. Zaharya, 
Abdülhalim Ağa, Seyid Ahmet Ağa, Tanburi İzak, 
Küçük Mehmet Ağa, Sadullah Ağa gibi üstün nite-
likli besteciler onsekizinci yüzyılı ondokuzuncu 
yüzyıla bağlarlar. Bunlar, günümüze ulaşan musiki 
repertuvarında ağır basan, eserlerinin hiç olmazsa 
bir bölümü unutulmayan sanatçılardır. Hiç şüphe-
siz, Osmanlı musiki geleneğinin gelişmesindeki 
işlevlerini bugün değerlendiremediğimiz daha bir 
çok musikici olmalıdır.

 Sultan III. Selim zamanı musikinin yal-
nızca sarayda değil, bütün bir şehirde de çok parlak 
bir dönemidir. Bu dönemde yeni makamlar düzen-
lenmiş, yeni yollar denenmeye başlamış, musiki 
zevki iyice incelmiştir. Küçük Mehmet Ağa, 
Sadullah Ağa, Kömürcüzade Hafız, Şakir Ağa ve 
genç İsmail Dede yenilik arayışlarının önde gelen 
temsilcileridir. Türk musikisindeki gelişmenin son 
sınırlarına ulaştığı bir ortamda ürün veren İsmail 
Dede’nin eserleri Osmanlı üslubunun en zengin, en 
incelmiş örneklerini oluşturur. Dede’nin öğrencile-
ri olan Eyüplü Mehmet Bey, Dellalzade İsmail ve 
Zekai Dede, Dede Efendi tavrı diye anılan bu incel-
miş üslubu besleyen çok zarif eserler verirler. Bu 
üslubun yirminci yüzyılda Ahmet Avni Konuk’a 
kadar sürdüğünü söylemek mümkündür.

ITRİ’DEN SUPHİ ZİYA ÖZBEKKAN’A TÜRK MUSİKİSİ
Bülent AKSOY

Kubbede KALAN
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 Öte yandan, ondokuzuncu yüzyıl orta-
larında Dede üslubunun dışında, yeni bir musiki 
zevki de oluşmaya başlamıştır. Yeni zevki gözeten 
bestecilerin en göze çarpan yönü, kar, murabba, 
nakış, semai gibi beste şekillerini bir kenara bıra-
kıp, o zaman kadar pek önemsenmeyen şarkı şekli-
ni neredeyse tek musiki şekli olarak kullanmaları-
dır. O kadar ki, Hacı Faik Bey, Tamburi Ali Efendi 
gibi, sadece şarkı bestelemeyen musikiciler bile 
bu yeni üsluptan etkilenmişlerdir. Hacı Arif Bey, 
Şevki Bey, Nikoğos, Asdik, Selanikli Ahmet Bey, 
Rahmi Bey ve bu disklerde/kasetlerde eserlerinden 
örnekler verilen öteki şarkı bestecileri bu üslubu 
yaygınlaştıran bestecilerdir. Lem’i Atlı ile Bimen 
Şen bu çizginin son temsilcileri sayılabilir.

 Seçkin musiki çevrelerine has süzme 
zevk, ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında yay-
gınlaşan bu şarkı musikisini küçümser. Gerçekten 
de Itri’den Dede’ye, ondan da Zekai Dedeye kadar 
uzanan musiki geleneğinin kunt, ağırbaşlı, vakur 
edasını, yüksek üslubunu bu musikide bulamayız. 

Ancak her sanat gibi Osmanlı musikisi de piyasaya 
her sürülen eseri kabul etmiyor, mevcudu ayık-
lıyor, en gerekli olanı saklıyor. Nitekim, binlerce 
örnekten oluşan şarkı repertuvarı Cumhuriyet 
döneminde bir ayıklamadan geçirilmiştir. Bunun 
da en belirgin göstergesi, ciddi hanendelerin, ciddi 
musiki topluluklarının şarkı repertuvarının en iyi 
örneklerini icra etmiş olmalarıdır. Burada sunulan 
örneklerde olduğu gibi.

 Elinizdeki disklerde/kasetlerde 67 eser yer 
alıyor. Bunlar Türk musikisinin iki büyük dönemini 
temsil eden örneklerdir. Hafız Post, II. Gazi Giray 
Han, Itri, Ebubekir Ağa, Tab’i, Mustafa Çavuş, 
Küçük Mehmet Ağa, Sadullah Ağa, Dilhayat 
Hanım, III. Selim, Latif Ağa, Şakir Ağa ve Dede 
Efendi’nin eserleri Türk musikisinin ondokuzuncu 
yüzyıl ortalarına kadarki gelişimi içinde vazgeçil-
mez bir yeri olan eserlerdir. Geri kalan eserler ise 
Hacı Arif Bey’le birlikte başlayan şarkı musikisinin 
kalıcı örnekleri arasından seçilmiştir.

Kubbede KALAN
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AKP bir tabuyu yıktı ve bir üyesini ilhamı-
nı masonluktan alan Bilderberg toplantılarına 
gönderdi. “Babasının dükkanından yetişme” Ali 
Babacan artık Bilderberger’dir ve bu AKP kad-
roları arasında birçok mason olduğunun da bir 
göstergesidir. Sonra, biliyorsunuz, Tayyip Erdoğan, 
yanına Meclis Başkanı Bülent Arınç’ı da alarak 
Mason örgütlerinin legal şubelerini ziyaret etti. En 
güzeli ise “İslamcı Kanal 7” televizyonun habercisi 
Ahmet Hakan Çoşkun “artık İslamcı olmadığını” 
açıklaması. Bütün bu olup bitenler karşısında en 
ilginç yorumu eski patronları Necmettin Erbakan 
yaptı. Hoca, “bu çocuklar büyülenmiştir, başka 
açıklaması yoktur” diyordu. Öyledir, idealleriniz 
için çalışırken “bir şey”sinizdir. Düzen sizi okşa-
maya ve beslemeye başladı mı hiçbir şey.  Artık 
hiçbirinin islamcılıkla, müslümünlıkla yetinme-
diklerini biliyoruz da, ne olduklarını bilemiyoruz. 
Bi zahmet aralarından biri çıkıp açıklarsa bundan 
böyle bu eski islamcı yeni şey kardeşlerimize nasıl 
hitap edeceğimize de karar veririz. 

Öyledir, bunlar halkı kandırmak için islamcı 
olmuşlardı, kandırmışlardır ve artık iktidarın ipine 
tutunmuşlardır. Bir süre “şeyist” kalmaları şaşkın-
lıklarından; yeni renklerini çabuk bulurlar. İşareti 
de var, Tayyip Erdoğan’ın “sağ kolu” olduğu söyle-
nen Ömer Çelik bu “şeyizm”in ilk formülasyonunu 
şöyle dillendiriyor: “Resmi ideolojinin gereksiz 
olduğunu kimse söyleyemez, resmi ideoloji demok-
rasinin teminatıdır.” Hal bu ki, o Ömer Çelik, 
islamcı matbuattan resmi ideolojinin matbuatına 
transfer olmak üzere ter döktüğü sıralarda resmi 
ideolojiye pek yüz vermiyor görünüyordu. Hatta 
Aydın Doğan’ın sol görünümlü gazetesinde liberal 
görünümlü yazılar yazdığı çok olmuştur. İslamcı 
veya değil, insanda biraz utanma duygusu olur. Bu 
“başım göğe erdi” havalarının da bittiğini göreceğiz 
biz ama Ömer Çelik’i ayırıyorum. Yakındır, en sıkı 
Kemalist olarak karşımıza çıkar bu. “Asmayalım da 
besleyelim mi” ekolü, bu türden tiplerden oluşmu-
yor mu zaten. Bu ülke islamcıların kemalist, kema-
listlerin islamcı olduğunu çok görmüştür. Sonuçta 
hepsi çöken sınıfın tarz-ı siyasetleri. Sömürgende 
ahlak aranmaz. Bu kandırılmaya teşne yoksul 
müslüman halka da Fabrika tebriklerini yolluyor; 
elleriniz dert görmesin ve böyle tercihler yapmaya 
devam edin.

Yeri gelmişken, bu şeyist kardeşlerimize yeni 
duruma uygun bir şiir önerimiz var. Neydi öyle 
minareler süngümüz falan... Duyan da bir şey 
yapacağınızı sandı. Artık sizi Can Yücel paklar; 
buyurun, sizin için yazılmış sayın.

Biz talebeyken şeydik
İyi arkadaştık şeylen
Biliyorsunuz şeylen şey olunmaz
Ben şeyi bitirince babam
Şey dedi Şey Partisine girdim
Zaten Şeyle evlenmiştim
Şey şeye gidelim dedi gittik
Şeysiz de olmuyor döndük
İki şeyim oldu büyüdüler
Doktor sende bir şey var diyor şimdi
Tabiy bende bir şey var: sayamadığın kadar
Kimse dokunamaz benim şeyime
Çünkü ben bir şeyim
Her şey de bir şeydir ama
Ben başka bir şeyim
Ben şeyim

Gelelim şu Erbakan’ın büyü meselesine. Biz 
üstadın abartma huyunu bildiğimizden işin esasını 
araştırıp ortaya çıkardık. Örneğin Ahmet Hakan’ı 
büyüleyen kişi bir büyük gazetenin yayın yönet-
meni çıktı. “Ben islamcı değilim” açıklaması o 
gazetede kendine bir köşe ihdas edilmesinden 
hemen sonraya rastlıyor. Tayyip Erdoğan’ı kimin 
büyülediğini ise Ertuğrul Özkök açıkladı. Buna 
göre Erdoğan’ı büyüleyen kişi de bursçu işadamı 
Cüneyd Zapsu’dur. Zapsu, özellikle cezaevinde kal-
dığı yıllarda Erdoğan’ı sık sık ziyaret ediyor ve onu 
Batı aleyhtarı felsefesinden vazgeçirmeye çalışıyor-
muş. Zapsu, Özkök’ün deyişiyle ona “Beyaz Türk 
felsefesi” aşılamış. Bu açıklama üzerine üşenmeyip 
felsefe kitaplarına baktık; böyle bir felsefe dalı yok. 

İslamcı bir parti nasıl beyazlatılır?

Arif Sacit ŞAİR
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Bu olsa olsa büyüdür. Zapsu’nun telkinleri sonucu 
Tayyip Erdoğan beyazlaşmış ve beyaz Türkler 
arasına katılmıştır, çıkarabildiğimiz sonuç bu. Bu 
Ak Parti hikaysenin de nereden çıktığı şimdi anla-
şılıyor; demek ki Erdoğan niyeti Zapsu ile konuşa 
konuşa beyazlamış. Zapsu biraderimiz, Tayyip 
kardeşimizi yumuşatmıştır, olup bitenin bilimsel 
karşılığı bu.

Nasıl oluyor “Beyaz Türk”? Şöyle; elin conile-
ri “müslüman din kardeşlerimiz”i bombalarken sen 
Washington Post gazetesi ile mülakat yapıyorsun ve 
“ABD ile aynı saftayız” lafını sık sık tekrarlıyorsun. 
Yani, müslümanların başına düşen bombaları atan-
ların tarafında. Kardeşim o taraf da zaten WASP 
diye tanımlanmıyor mu? Beyaz-Anlosakson-
Protestan; hepsinden bir ölçek koydun mu al sana 
Beyaz Türk! Ha Ak Parti, ha Beyaz Parti...

Bu arada Özkök’ün durumu da gözümüzden 
kaçmış değil. Zenci Tayyip Erdoğan’ı “Beyaz 
Türkler” arasına kabul eden yazısının arkasında 
ne tür karlı yatırımlar olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Büyük gazetede yöneticilik zordur; yazı yazdıkça 
diliniz ---nedendir bilinmez - nasır bağlar. E, bir 
zenciyi beyazlatmak zor iştir doğrusu. Can baba-
dan ona da bir şiir gönderiyor, diline iyi bakmasını 
diliyoruz.

İlk gördüğümde seni Kandilli’de
Attığım harf Latinceydi uzaktan
Batasıca Batıcılık!
Ve Türkçe kavilleştik o gece senlen...
Lakin Arap Harflerine döndük
Sarmaş-dolaş olunca nihayet
Meğer sen de ben de Müslümanmışız. 

Yaa; aslında hepimiz müslümanız. Orhan 
yoldaşımızın Fabrika’nın bu sayısındaki yazısında 
bunların Bilderbergçi falan olduğu iddia ediliyor. 
Katılmıyorum ve ısrar ediyorum; bunların hepsi 
müslümandır! Örnek ver de görelim dediğinizi 
duyar gibi oluyorum. İşte size örnek. 22 Nisan 2003 
tarihli bir gazeteden aktarıyorum:

“Kissinger’in bize Kıbrıs konusunda büyük fay-
dası olmuştur. Mesala harekat öncesinde Atina’ya 
‘Hava ve deniz kuvvetleriniz şu paralelin altına 
inerse 6. Filo’yu karşısında bulur’ demiştir. Bir ara 
bizimkiler yavaş ilerliyordu, ‘Dünya kamuoyunun 
baskısı var, elinizi çabuk tutun’ diye haber gönder-
miştir. Bizimkiler ada yöresinde mayın olduğunu 
söylediğinde, Amerika’nın cevabı ‘Merak etmeyin, 
bir tane bile yok, olursa biz size haber veririz, siz 
elinizi kolunuzu sallayıp girin’ olmuştur. Bütün 
bunları zabıtlardan kendi gözlerimle okudum. 
Ayrıca büyük Türk dostu NATO Genel Sekreteri 
Luns’un yardımlarını da unutmamamız gerekir. 
Ambargoyu 1975’te kaldıracaktık, bu konuda 
en büyük desteği David Rockfeller’den aldım.” 
Gördünüz mü şimdi; Kissinger bizden, Rockfeller 
bizden, Luns bizden... Neymiş Bilderberger’miş, 
olsun, onlar aynı zamanda kripto müslüman.

Düşünün bir, adada seçimler yaklaşıyor. Bir 
sürü muhalefet partisi ortak açıklama yapmış: 
Seçimden sonra kaptanı denize atacağız diyorlar. 
Bak bak, kaptanı denize atacaklarmış. Denize atı-
lacak kaptan kim: Rauf Denktaş. Bunlar müslüman 
olamaz, olsa olsa Rum tohumu olurlar. Netice iti-
bariyle Türk Türkün kurdudur. Atalarımız boşuna 
kurttan geldik biz dememişler, işte size kurt oldu-
ğumuz en somut işareti.

İslamcı Bir Parti Nasıl Beyazlatılır?
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Şimdi, bu Ali Babacan konusuna gelelim. Onu 
da Amerikalılar atamış olabilir. Ama sevgili oku-
yuculararımıza Orgeneral Tuncer Kılınç’ın sözleri-
ni hatırlatıyorum. Ne demiş bakın: “Amerikalılar, 
beyaz kağıdı alıyor, yeşil boya basıyor, dolar imal 
ediyorlar. Bizim Türkiye’deki en yanlış politika 
dar para politikasıdır. Bizim elimizde olsa, beyaz 
kağıdı alıp Türk parasını basarız. Piyasaya bol 
miktarda para süreriz darphaneyi 24 saat çalıştı-
rırız. Sanki doların karşılığı var mı ki basıyorlar? 
O parayla millete faizsiz kredi veririm, dış borcu 
kapatırım:” Bu ekonomi bilgisi önünde şapka çıka-
rırım ama şapkamı ona teslim etmem. Ali Babacan 
hiç olmazsa, iktisatla kağıt boyama işini birbirine 
karıştırmıyor.

Bunların ta başından askeri cuntaların stepne-
siydi. Geçenlerde, bir gerzek profesörün yoksulluğu 
karşı geliştirdiği zihni sinir tarzı buluşunu açıklar-
ken bir kız çocuğunun müdahalesi karşısında 
maskesinin nasıl düştüğünü cümle alem gördü. 
Kızımız “lekeli”ymiş; çünkü bir iki kere gözaltı-
na alınmış. Bu hesapla şiirsever başbakanımızın 
lekeden yüzü gözü görünmüyor olsa gerek. Avluda 
volta attığı günleri ne çabuk unuttu.

Solu leke olarak görüyorlar doğrudur ama bu 
onların miyopluğundan. Temiz kalmışlar o kadar 
azaldı ki artık birer leke gibi görünüyorlar.

Türbandı, islamcıydı, laikdi şuydu buydu. 
Hepsinin fasa fiso olduğunu Evrim Cindemir’in 
başına gelenler gösterdi. Evrim, astsubay hazırlık 
sınıfını bitirmeye üç ay kala okuldan atıldı. Sebep 
babasının ve ağabeyinin yıllar önce iki sol kuruluşa 
üye olmasıydı. 

Bu yazı burda biter; beyazlatılmış Türklere son 
şirimizi de Hasan Hüseyin’den gönderiyoruz.

çok ölürsünüz
karanlığı az kullanın-çok ölürsünüz
bu kirliler kokar bir gün-çok ölürsünüz
ışıklarla oynamayın
ışıklarla oynamayın-çok ölürsünüz
çıkarın ellerinizi karadan
çıkarın güneşe yorgun yanlarınızı
vurun beni örneğin-kurtulun benden
yoksa
çok ölürsünüz
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Parçalanmış Dünya

Karam Khella

Çevirenler:
Saliha Nazlıkaya

Süheyla Kaya

El Yayınları
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 Geçmişi Lekeli
 TBMM’den 6. Uyum Paketi çıkmış, 7. 

Uyum paketi  yolda.
 Deniz Baykal: “Mecbur değiliz 7’inciyi 

çıkarmaya”... 
 Hem AK’liler, hem bazı CHP’liler hemen 

vermişler ağzının payını:
 “Mecbur edildiğimiz kadar mı demokra-

tikleşeceğiz?” 
 Buraya kadar iyi görünüyor; ama arada bir 

zurna “zırt” demese...
 9 Haziran’da “Türkiye İsrafı Önleme 

Vakfı” tarafından “Mikrokredi Vasıtasıyla 
Yoksulluğun Azaltılması” konulu bir uluslararası 
konferans düzenlenmiş, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan da konuşmacı.

 Tam konuşurken, salondan Mehtap 
Yurtluk adında İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi öğrencisi ve İstanbul Halkevi üyesi oldu-
ğunu basından öğrendiğimiz bir yurttaş,

 “Biz Türkiye’ye sonsuz güveniyoruz” 
diyen başbakana cevap vermiş:

 “Biz Türkiye’ye güveniyoruz, size güven-
miyoruz. İMF programlarını, özelleştirmeyi iste-
miyoruz. Biz dilenci değiliz, sadaka istemiyoruz.” 
diye bağırmış.

 Tabii derhal korumalar yurttaşı karga 
tulumba ederek otelin tuvaletine kapatmışlar.

 Arkadan söz isteyen İTÜ öğrencisi, 
Halkevi üyesi Ali Ergin Demirhan da karga tulum-
ba edilip, yan tuvalete kapatılmış.

 Eh Türkiye demokrasisinde bu kadarı az 
bile. TBMM’de dinleyici localarından slogan attılar 
diye ağır işkencelere uğrayan, illegal silahlı örgüt 
üyeliğinden 15-20 sene hapis cezasına çarptırılan, 
sadece gençlikleri değil, hayatları söndürülen üni-
versite öğrencileri de oldu.

 Buraya kadarında şaşırılacak bir şey yok. 

 Biraz sonra Recep Tayyip bey açıklıyor: 
“....geçmişi itibariyle de sicilinde yazık ki, emniyet 
hemen onu da tesbit etti, lekeleri olan bir vatandaşı-
mız, ama buna rağmen şu anda ne tutumludur, ne 
gözetim altındadır.”

 Basın haberin yan tarafına Mehtap 
Yurtluk’un Emniyet tarafından açıklanan “lekeli 
sicilini” de koymuş.

 Oradan anlıyoruz ki, Mehtap Yurtluk 
6 kere gözaltına alınmış, ikisinde F tipi cezaevi 
uygulamasını protesto ediyormuş; birinde İsrail’in 
Filistin’deki vahşi işgalini, birinde ABD’nin 
Afganistan’a saldırısını; bir diğerinde Irak’a sal-
dırısını ve birinde de Beyoğlu Postanesinden kart 
atıyormuş, F tipi cezaevlerini protesto etmek mak-
sadıyla.

 N’olmuş? Müesses nizam bakımından 
bakarsak; bir tanesinden bile, ceza şöyle dursun, 
yargılanmamış bile...

 Birisinde yargılanması gereken, haber-
leşme özgürlüğünü engellemekten dolayı Emniyet 
oluyor.

 Peki leke nerede?
 Leke, bugüne kadar “İnsanlar bir şiir 

okudu diye hapse atılmasın, haklarını kaybetme-
sin” diye sözde demokrasi mücadelesi veren, ama 
kendisi haklarını kazanınca derhal polis ağzıyla 
konuşmaya başlayan Recep Tayyip’in zihniyetin-
dedir. Eğer Emniyet kayıtlarıyla lekeleniliyorsa, 
leke Hükümet’tedir. Leke, emniyetin dağıttığı sicil 
kayıtlarını utanmadan “6 kez gözaltına alınmış” 
başlığıyla yayınlayan basındadır.

 Eğer o “uyum paketleri”nden maksat 
demokratikleşme olsaydı; Başbakan beyin yap-
ması gereken şey, Emniyete “insanları demokratik 
haklarını kullandıkları için neden gözaltına alıyor-
sunuz? Neden fişliyorsunuz? Neden tuttuğunuz 
bilgileri basına dağıtıyor; yurttaşın kişilik haklarına 
tecavüz ediyorsunuz?” diye sormak ve sorumluları 
hakkında soruşturma açmak olurdu. 

 Vatandaş kendi sorununu çözdü ya, artık 
devlet ağzıyla, devletin polisi ağzıyla konuşabilir, 
lekeli konuşmalar yapabilir.

ç ü r ü k  y u m u r t a
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 Türkiye sağcısının demokratlığı bu kadar-
dır. Biz bunu Demirel beyden defalarca öğrenmiş-
tik.

 Bunlar, sadece kendileri için isterler.
 Masanın “Devlet” Tarafında
 Ertuğrul Özkök köşesinde anlatıyor:
 “Meclis’te bir CHP Milletvekili Başbakan 

Abdullah Gül’e şunu soruyordu:
 ‘Çekiç Güç oylamaları sırasında Refah 

Partisi adına siz konuşmuş ve o sırada Türkiye’de 
Amerikan askerin bulunmasına ve Irak’a yönelik 
operasyonlara izin verilmesine çok ağır ifadelerle 
karşı çıkmıştınız. Şimdi bu tezkereyi getirmeniz bir 
çelişki olmuyor mu?’

 Başbakan Gül şu cevabı veriyor:
 ‘Evet ama o sırada masanın öteki tarafında 

oturuyordum.’
 Yani ‘Masanın devlet tarafında oturmu-

yordum. Şimdi o tarafta oturuca Türkiye başka 
görünüyor.’ demeye getiriyor.” (Ertuğrul Özkök, 
12 Mart 2003)

 Şimdi biraz anlaşılmış olmalıdır.
 Birincisi Abdullah Gül’ün temsilcisi oldu-

ğu siyasi gelenek, bir öyle bir böyle konuşmakta, 
ahlaki bir problem görmemektedir.

 İkincisi, yukarıdaki keskin görüş deği-
şikliği ahlaki, felsefi, siyasi referansların tümünün 
ortadan kalktığı bir konu üzerindedir. Konu buğday 
taban fiyatları veya gümrük oranlarının yeniden 
düzenlenmesi gibi bir konu değil. Aksine, kom-
şularla ilişkiler, Hıristiyan batılıların müslüman 
komşulara haksız ve hukuksuz saldırı düzenleme-
lerine yardım ve yataklık etmek, ulusal egemenlik, 
toprakları bir başka ülkenin kuvvetlerine, kendi 
komşularımıza saldırmak üzere kullandırtmak gibi 
başlıklar altında ele alınabilecek hassasiyetleri içe-
riyor. Ama Abdullah bey için “dün dündür, bugün 
bugündür.” Masadaki pozisyon değişsin, her şeyi-
mi inkar edeyim.

 Görüldüğü gibi, kumaş tam bizim devle-
te uygun kumaş. Bir de, bıyıklar müezzin bıyığı, 
yenge türbanlı olmasaydı...

 Gazeteci bey, haliyle buradaki ahlaki 
güvenilmezliğe dikkat çekeceğine, “şöyle demeye 
getiriyor” diyerek ahlaki problemi izah etmeye 
çalışıyor. 

 AKP’yi iktidara kim getirdi? Bu sorunun 
cevabını doğru vermek, Türkiye’deki siyasi geliş-
meleri doğru kavramak için hayati önemdedir:

 AKP’yi iktidara taşıyan 28 Şubat’tır, 
Genelkurmay’dır, Yüksek Yargı’dır, Süleyman 
Demirel ve Ahmet Necdet Sezer’dir, TÜSİAD ve 
büyük sermaye çevreleridir ve Doğan Grubu başta 
olmak üzere büyük medyadır. Yanlışlıkla mı yaptı-
lar? Hayır. Bile isteye, tercih ederek AKP’yi hükü-
met ettiler. Hala da bu çevrelerin yegane hükümet 
alternatifi AKP hükümetidir.

 İrtica geliyor mu, yaklaştı mı, muhabbeti 
ise; kayıkçı döğüşüdür, hamamın namusunu kur-
tarmak için.

 Ağzına Sağlık
 Türkiye’de akılalmaz seviyesizlikte bir 

aydın düşmanlığı sürdürülüyor, Kenan Evren efen-
diden beri.

 “N’apayım ben öyle aydını?” demişti kür-
süden, Aziz Nesin’i kastederek.

 Yaktırırsın, Madımak Otellerinde, ellerin-
le yetiştirdiğin islamcılara...

 Sonra Ecevit efendi sürdürdü, “Enteller” 
edebiyatını...

 Hadi Emin Çölaşan yapınca yakışıyor; 
adamın ağzının ayarı yok, küfürbaz, kendi sevi-
yesini kendisi belirliyor. Ama Bülent efendi bu 
seviyesiz üslubu Başbakanken kullanıyordu.

 Tabii imam öyle edince, cemaatin daha 
fazlasını yapma hakkı doğuyor.

 Bu entel-dantel lafının mucidi yanılmı-
yorsam, Türkiye’de bayağılaşma sürecinin Reha 
Muhtar’dan, İbrahim Tatlıses’ten, M.Ali Erbil’den 
daha yüksek bir mimarı olan Hıncal Uluç’tur. Bu 
lafa “Eski solcu, dönek, Kürtçü, entel liboş” ekleri-
ni yapan ve bir takım halinde ezberden kullanan ise 
Emin Çölaşan olmuştur.

 Ecevit lise mezunu...Tek parti döneminde, 
babası CHP’nin önde gelen milletvekillerinden 
birisiyken, sınavsız girdiği iki üniversiteyi de 
bitirmeyi başaramamış bir kabiliyetsiz. Hıncal, 
Yankı dergisinden Erkekçe dergisine, okuyucula-
ra “mastürbasyon” malzemesi olmak üzere sahte 
cinsel fantazi mektupları, bunlara sözümona cevap 
yazıları yazan, meslekteki uzmanlığı bu olan biri. 
Her konuda birbirinden sığ yazılar yazar; ama 
kimse kendisini aydından saymadığı için olsa gerek 
“entel-dantel” edebiyatıyla komplekslerini soğutur.
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 Emin efendi ise Turgut Özal’ın seçim 
kampanyasında kullandığı, güya Özal düşmanı bir 
kitap yazdıktan sonra, kendini tamamen kaybetti. 
Kime saldırsa ihya ettiğini gördükçe daha saldırgan 
oldu. Nazlı Ilıcak da, Melih Gökçek de, hatta Fadıl 
Akgündüz de, bununla televizyona çıktıklarında, 
izleyenlerin sempatisini kazandılar. 

 Son zamanlarda “entel” lafını diline 
dolayanlardan birisi de Ertuğrul Özkök. Artık 
kimsenin kendisini aydından saymadığının far-
kında. Tezkere oylamasından sonra iyice kotrolünü 
kaybetti. Acısını kimden çıkaracak? AKP mil-
letvekillerine ağır konuşamaz, Doğan Grubunun 
iş bağlantılarına zararı olur. N’apsın? Vuralım, 
entellere!.. “Enteller, barışın bedelini ceplerinden 
mi ödeyecek?” Ertuğrul Özkök’ün ve irili ufaklı 
Ertuğrul Özköklerin (solcu-entel düşmanı Cüneyt 
Ülsever mesela) telaş korku ve öfke içinde sorduk-
ları soru budur.

 Radikal’den Nuray Mert cevabı veriyor:
 “Bu ülkenin rantını ‘enteller’ mi yedi de, 

bugün bedeli ceplerinden ödeyecekler? Faturayı 
halka, barış yanlısı insanlara çıkarmak kadar arsız-
ca bir kurnazlık olabilir mi? Ama nerede faturayı 
memleketi batıranlara çıkaracak babayiğit? Kolay 
mı onlara dayılanmak? Yoksula, bir de, onların 
deyişiyle, ‘entellere’ dayılanmak kolay!”

 Ağzına sağlık Nuray hanım...
 Yani... Ara sıra...
 “Düşman Yardakçıları”
 Irak’ta savaş henüz sürmekteyken yüksek 

tirajlı New York Post adındaki Amerikan gazetesi 
“New York Times’ı Saddam’ın propaganda bakan-
lığı hazırlıyor” diye yazmış. Hızını alamamış NSC, 
CBS, ABC, MSNBC televizyonlarının muhabir ve 
sunucularını da “düşmanın yardakçılığını yapma-
k”la suçlamış.

 Bu habere en az şaşıranlar, Türkiye med-
yasını tanıyanlar arasından çıkacaktır.

 Medyacılık işi, büyük sermayenin işi 
olduğundan beri, sadece grubun diğer ekonomik 
faaliyetlerinin önünü açmak; o faaliyeti korumak; 
ekonomik faaliyetlerdeki rakipleri tasfiye etmek 
amacıyla yapılan bir iş oldu. Arada haber falan da 
yapıyorlar.

 Bir büyük lokma için itişiliyorsa, devlet-
ten bir büyük para tokatlanacaksa, bir özelleştirme 
lokumu yutulacaksa; reklam pastasının en iri dili-
mi her şeyi göze aldıracak nefasetteyse...

 Rakiplere bok atıyorsun. 
 Star televizyonu Türkcell’in yabancı ortağı 

Ericson’u PKK’ya maddi yardım yapmakla  gün-
lerce suçlamıştı bir ara. Fatih Altaylı’nın Öcalan 
röportajı ne zaman gerekse ortaya çıkarılır. Sabah 
grubunda da, Star grubunda da...

 Herkes, birbirini Öcalanla, PKK ile işbir-
liği yapmakla, “ver kurtulcu” olmakla suçlar; bu 
arada vurulacak voli vurulurdu.

 ABD basınında “Ben daha milliyetçiyim” 
kavgasını görünce akla gelmiyor değil; kamuoyu 
oluşturmak üzere Amerikan hükümetinin ayırdığı 
5-10 milyar dolardan sözetmişti bir ara Abdullah 
Gül; mevzu acaba o paranın paylaşılması mı? 

 Yoksa, bizim hayal gücümüzün sınırlarını 
zorlayan miktarlar mı, orada da milliyetçilik yarışı-
nı hızlandıran?...

Malum, milliyetçilik dediğin beslenmek ister.
 Dualarımız ABD İçin
 Aslında ne şaşırtıcı, ne de yeni bir bilgi..
 Ama bir kenarda bulunsun.
 Recep Tayyip Erdoğan Amerikan Wall 

Street Journal’a yazı yazmış. Yazının sonu şöyle:
 “Türkiye, stratejik ortağı ve 50 yılı aşkın 

müttefiki ABD ile işbirliğini devam ettirmeye 
kararlıdır. Ayrıca, cesur genç kadın ve erkeklerin 
en az kayıpla ülkelerine dönmelerini ve Irak’taki 
insani felaketin en kısa zamanda sona ermesini 
umuyor ve bunun için dua ediyoruz.” (1.4.2003, aa, 
Radikal)

 Bizse O’nların Saddam’a karşı 
Amerika’nın yanında tutum alsalar bile; Irak’ta 
bombardımanlarda ölen, küçücük vücutları parça-
lanan, sakat kalan çocuklar için, başlarına sabah-
lara kadar bomba yağan Iraklı Müslüman, Arap, 
Kürt, Türkmen, Asuri siviller için; çaresiz kadınlar 
için dua ettiğini umuyorduk. Sadece cüzdanların-
dan değil; demek ruhlarından, kalplerinden de 
ABD’nin kapısına bağlanmışlar.

 Perihan Mağden, Abdullah Gül’ün, Iraklı 
çocukları rüyasında görüp uyandığını yazar, hepi-
mizin, bu profesyonel siyaset esnafına sempati duy-
mamızı isterdi; biraz Doğan Grubu “köşelemecisi” 
olarak... Perihan hanımı da, maalesef, zor durumda 
bırakmış oluyorlar...

 Demek Amerikan askerlerini tanımlamak 
için “genç kadın ve erkekler” değil; “cesur genç 
kadın ve erkekler” deniliyor.  
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 Ortağa Gel
 Recep Tayyip Erdoğan’ın Wall Street 

Journal’deki yazısında Türkiye ile ABD’nin “stra-
tejik ortak” olduğu lakırdısı tekrarlanıyor.

 İki gün sonra da Abdullah Gül “Türkiye 
koalisyonun içindedir ve müttefiki olan ülkelerle 
birlikte hareket etmektedir.” buyurdu.

 Sonradan gördük nasıl stratejik ortaklık-
mış, nasıl koalisyon içindeymişiz. 

 Fakat nasıl bir ruh hali, nasıl bir yetiş-
me tarzı, nasıl bir şahsiyet şekillenmesi ise, 
Wolfowitz’in mektubundan sonra bile istiflerini 
bozmadılar ve hala “stratejik ortaklık” geyiği 
çevirmeye devam ettiler.

 Bravo... Fakat karşı taraf bunları sürün-
dürmeyi kafaya koymuş. 

 “Abdullah Gül, Amerika ne istediyse, hep-
sini vermeye hazır olduğumuzu söyledi Powell’a. 
Yani, akseri birlikler, üsler, kısaca Amerika ne 
istediyse... Ancak, Powell, bu aşamada ABD’nin 
sadece hava sahasının açılmasına ilgi gösterdiğini 
söyledi.” 

 “Ben AKP’nin Genel Başkanı olarak, 
ABD askerlerine izin veren tezkerenin geçmesi 
için çok fazla çaba harcadım, kabul edilmediği için 
çok üzgünüm.”

 Bu sözler de Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Washington Post gazetesinin pazar ekindeki röpor-
tajından. (23 Mart 2003)

 10 Mart günü, R.T. Erdoğan ile Bush 
arasında bir telefon görüşmesi yapılıyor. Bush artık 
zaman kalmadığını, tezkerenin meclise yeniden 
getirilecekse hemen getirilmesini istiyor. Tayyip 
bey, mevcut hükümetin istifa ettiğini ve kendisinin 
kuracağı hükümetin ise güvenoyu almadığını anla-
tan  usul üzerine bir konuşma yapıyor. Türkiye’deki 
demokrasinin nasıl göstermelik, şekli, palavradan 
bir şey olduğunu en iyi bilen ABD olduğu için, 
Bush bu “demokratik prosedürler” konuşmasına 
acaip sinirleniyor ve ipler o gece kopuyor. 

 Recep Tayyip bey, demek telefon konuş-
ması bittikten sonra  oturup düşündü, Bush’a hak 
verdi: “Bu demokrasi, usul, prosedür vs. aslında 
halka hep birlikte söylediğimiz bir yalan. Adam 
kızmakta haklı. Tereciye tere sattım. Bunları bir 
tarafa koyup her şeyi, kafadan verelim. Hatta baba-
lar gibi verelim.”

 Böyle düşünmemiş ve Abdullah beyle 
mutabakata varmamış olsalar; TBMM’siz, hükü-

metsiz, MGK’sız, tezkeresiz nasıl teklif edebilirler 
Powell’a: Askeri birlikleri, üsleri, kısacası Amerika 
ne istediyse...

 
 Ne de Olsa Eski Aydınlıkçı
 Hadi, Ulu Engin, biliyorsunuz, ara ara bu 

köşeye misafir olur.
 Türkiye’ye dış politika önerileri yaparken 

yakalandı gene.
 “Dolayısıyla, yine evet, mümkün mertebe 

Washington’daki ‘ağababa’ya çaktırmamaya ve 
onu kızdırmamaya çalışarak, tavşana kaç ve tazıya 
tut demek zorundayız.

 ‘Oportünizm’ imiş, ‘kaypaklık’mış, ‘cive-
leklik’miş, uluslararası arenada, hele hele ABD’nin 
Ortadoğu dayatmasında, mertliği dobralığı, dürüst-
lüğü kim buldu da ben alayım?”

 Türkiye’nin tarihi boyunca gördüğü en 
fazla fikir ve siyasi pozisyon değiştirmiş siyasi 
grubu İP-Aydınlık saflarında yetişmiş olan bu 
civelek, aslını inkar ve hocalarını mahçup etmiyor. 
Yazdığı şu iki paragrafa bakan herkes; bu adamın 
hayatında bir tek günü delikanlı gibi, dürüst ve 
güvenilir birisi olarak yaşamamış olduğunu anlar.

 Demek Aydınlıkçıların arasına çok kör-
peyken düşmüş, hemen yetiştirmişler elemanı.

 Zaten, bizim medya karar vericileri malın 
iyisinin yetiştiği tarlayı bilir. Bakınız Ferai Tınç 
da aynı bahçenin mahsülüdür, Hürriyet’te. Oral 
Çalışlar Cumhuriyet’te hala... Gülay Göktürk 
Sabah’tan Vatan’a geçenler arasında. En başarılılar 
bunlar değil. Nuri Çolakoğlu, başarıyı patron-
lukta aradı ve şimdi TV kanalı sahibi, TÜSİAD 
üyesi. Cengiz Çandar’a ise gazetecilik dar geldi. 
Vazgeçmedi ama arada kuryelik, Pentagon ziya-
retleri falan, değişik bir kariyer yaptı. O’nun için 
“gazeteciden çok ajan” yazıyorlar basında.

 Yalçın Küçük “Aydınlık gazetecilik orta-
okulu” derdi bir zamanlar. Sonra gidip o okulda 
kısa dönem, hızlandırılmış bir tahsil yaptı, mezun 
ettiler.

 Bana göre, Küçük yanılıyor. Daha “özel” 
bir “devlet” okulu orası. Mezun oldun mu, işin 
hazır.

 Yalçın Bey mezun olmuş mudur?
 Olmuş görünüyor. 
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 Tarhan Erdem: Türkiye’nin Amerikan 
maniplatörü

 Tarhan Erdem’i tanıyorsunuz. CHP gele-
neğinden bir siyasetçi. Doğan Grubu’nda yönetici. 
Ve Bir kamuoyu araştırma şirketi var: A ve G.

 Tarhan Erdem bir önceki seçimde, oyların 
verildiği esnada yapılmış bir anketle, seçim sonuç-
larını en iyi bilen anketçi ilan edildi. Zaten oylar 
veriliyor. Üstelik milyonlarca oy aynı saatlerde 
kullanılıyor. Tam bu esnada seçmenlere “oyunu 
nereye vereceksin?” sorusunu soruyorsun ve 
sonucu gerçeğe en yakın şekilde bilmiş oluyorsun. 

 Bu sonuç çok parlatıldı ve A ve G firması, 
bir anda Türkiye’nin en güvenilir kamuoyu araştır-
ma şirketi haline getirildi.

 Türkiye 3 Kasım seçimlerine yirmi partiy-
le ancak bir tek Araştırma Şirketiyle girdi.

 A ve G, seçimlere bir ay kala’dan itiba-
ren sadece seçmen eğilimlerini ortaya koymadı. 
Belirledi de. 

 Artık Türkiye toplumu ne düşünsün isti-
yorsan, A ve G’ye vereceksin siparişi. Öyle oldu.

 Ama fazla manüplasyon, şirketi yıpratır.
 Önce A ve G’yi savaşa sürdüler.  E. Özkök 

yazıyor: “Milliyet Gazetesi geçen cumartesi günü 
çok ilginç bir anket yayınladı.

 Bu anketi yapan şirket Tarhan Erdem’in A 
ve G adlı şirketiydi.

 Yani öyle eften püften gecekondu bir araş-
tırma şirketi değil, ciddiyetini birçok araştırmada 
kanıtlamış bir kuruluş. Bu araştırma çok açık bir 
biçimde şunu ortaya koyuyor.

 Türk halkının yarısı bu savaşta Türkiye’nin 
uyguladığı politikayı yanlış buluyor.

 Üstelik, eğitim düzeyi yüksek kişilere 
doğru çıktıkça bunu yanlış bulanların oranı yüzde 
60’ları bile geçiyor.

 Bu ankete bakarak şu soruyu soruyorum:
 TBMM bu kararı alırken, Türk halkı alda-

tıldı mı?  Yani, yakın tarihimizin en büyük “kamu-
oyu manipülasyonuna” mı tanık olduk?” (23 Mayıs 
2003)

 Estağfurullah Ertuğrul Bey, sizden haber-
siz ve “A ve G”siz  maniplasyon mu olur?..Türk 
halkı aldatılacaksa, onu elbette siz yapabilirsiniz. 
Değil mi ama?...

 Tarhan Erdem’in ve şirketinin son numa-
rası nedir: TÜRBAN DOSYASI.

 Artık kasa AKP’de. Dolayısıyla anketler 
bile AKP’nin gönlünden ne geçiyorsa onu söyle-
yecek. A ve G, budur. “Araştırmaya katılanların 
% 56’sı türbanlı eşlerin resmi törenlere katılma-
sını doğru buluyor”muş ama “protokol kuralları 
var, uymayan gelmemeli” fikrini destekleyenlerin 
oranı da % 57.2 imiş. “Devlet dairelerinde çalışan 
kadınlardan isteyenler başını örtebilmelidir” diyen-
ler %83.2 vs.vs.vs.

 Hep söylüyoruz, AKP hükümeti, büyük 
sermayenin, büyük medyanın, genelkurmayın ve 
yüksek yargının hükümetidir. Müsiad’cılar bile 
aldandığını anlayacak. İşçiler, varoşlarda yaşayan-
lar, köylüler, samimi müslümanlar...

 Ey yoksullar, sizin hükümetiniz, ancak 
devrimle kurulacak.

 Ve o gün, Tarhan Erdem, Ertuğrul Özkök 
ve “A ve G” şirketi, “Anket lazım mı abi?” diye 
devrimci işçilerin civarında dolaşırken “yakalana-
caklar.”

 AB’ye Uyum Manzaraları
 AB’ye girmek istediğimiz ve uyum paket-

lerini birbiri ardına meclisten geçirdiğimiz şu gün-
lerde, imzasıyla bile bozgunculuk yapanlar var.

 Erzurum Atatürk Üniversitesi Zootekni 
son sınıf öğrencisi Enis Alkan, bir vize için verdiği 
dilekçedeki imzası nedeniyle ihbar edildi. Emniyet 
Enis Alkan’ın imzasına baktı, “Laboratuarımızda 
imzanın anlamı incelenmemekte ise de, ‘kürtçü-
lük’ yazısını oluşturuyor” raporu verdi. (28 Mayıs 
2003)

 Enis kardeş anında okulundan atıldı. E, ne 
de olsa demokrasi var, hukuk devleti var.

 Enis kardeş idare mahkemesine başvurdu 
ve okuldan atılma işleminin yürütülmesinin durdu-
rulmasını talep eti. Mahkeme karar verdi: “Ciddi 
hukuka aykırılık ve telafisi imkansız bir durum 
yok.”

 Hakkari’de ise Newroz kutlamalarında 
polisin çektiği fotoğraflarda, ağzı açık görülen 13 
kişi, “bölücü örgüt lehine slogan attıkları” gerek-
çesiyle yakalandılar ve ifadeleri alındı. (28 Mayıs 
2003)

 AKP’li Milli Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik’in Talim Terbiye Kurulu’nun başına atadığı 
zat, ders kitaplarındaki şortlu “baba” fotoğrafını 
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beğenmemiş; kenara not düşmüş: “Fotoğraflar bize 
ait olmalı”.

 Bu çeşit zevkleri olan adamlar vardır. 
Onbaşı olsalar, onbaşılıklarını; şef olsalar şeflik-
lerini; kendilerine hangi rütbe verilmişse, o rütbe 
ve makamı etraflarına hissettirebildikleri ölçüde 
yaşarlar; kendilerini yaşamış sayarlar.

 N’apalım, devlet oldukça; devlet toplumun 
bütün hücrelerine fiziki varlığıyla ve ideolojisiy-
le, kültürüyle bu kadar nüfuz edebildikçe, kendi 
karakterlerini de üretecek. 

 Yolumuz doğrudur. Devleti parçalamak 
ve yerine koyduğumuzun gökyüzünde kayan bir 
yıldız gibi ışığının söndüğünü gözlemek gerekir.

 - Başkomiser Hortum Süleyman Aftan 
yararlanmış. Zaten pek ağır cezalar çekmişti suçları 
yüzünden, zavallı hortum.

 Hadi bir haber daha: Kilis Elbeyli 
Kaymakamlığı “Asılsız Ermeni  Soykırımı İddiasına 
Karşı Uygulanacak Kamuoyu Oluşturma” faaliyeti 
çerçevesinde bir konferans düzenlemiş. 

 Kardeşim, aslı yok işlerle ne vakit öldürü-
yorsunuz, değil mi?

 Ama olmuş bir kere, kamuoyunun ne halt 
edeceği belli olmaz, oluşturmak gerekir..

 Bütün öğretmenler, memurlar katılmaya 
mecbur edilmişler.

 Hülya Akpınar adında bir öğretmen de, 
Taner Akçam’ın Radikal 2’de çıkan yazısını oku-
muş. Gazetede okuyunca yasal sanmış. Halbuki 
İstanbul’da, Ankara’da yasal. Kilis’de neden yasal 
olsun değil mi?

 Neyse, oradan öğrendiklerinden hareket 
ederek bir soru sormuş: “1915 olayları etrafındaki 
tartışmalarda, Ermenilerin Avrupa ve Amerika’daki 
güçlü lobileri sayesinde Ermeni soykırımını kabul 
ettirdikleri takdirde Türkiye’nin bu duruma karşı 
bütünlüklü politikaları var mı?”

 Bunun üzerine, bakınız memletette ne 
vatanperver, ne hassas yrd. doçentler var; konfe-
ransı veren Kilis Eğitim Fakültesi öğretim üye-
lerinden Yrd. Doçent Mehmet Kabacık, bu soru 
üzerine kafayı kırmış. Çünkü boru değil, KİLİS 
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ. O’nun 
feryadı üzerine vatanperver memurlar ki, tecrü-
besiz oldukları anlaşılıyor, Hülya hanımın üstüne 
hücumda bulunmuşlar. Öyle hainler sık sık çık-
mıyor ki, vatanseferler bir tecrübe kazanabilsinler, 
değil mi?..

 Hülya hanım, nasıl olduysa, linçten kurtu-
labilmiş. Bunu tutuklanmış olmasından anlıyoruz. 
Devlet cesetleri nadiren tutuklar.

 Kilis kaymakamlığına vekalet etmekte 
olan Polateli kaymakamı Ramazan Yıldırım bey 
de belli ki vatanperverlikte kimseden geri kalan 
bir yiğit değil. O da 6 öğretmen hakkında, şüpheli 
sorularından dolayı  tutanak tutturmuş.

 Yani vatan sahipsiz değil. AB’ye uyum 
muyum vız gelir. Rahat uyuyabiliriz.

 Mesafe kısa, sorun olmaz...
 “Bugünlerde gazetelere Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin gelecekle ilgili plan ve tasarıları yansıyor. 
Arada bir böyle yansır. Her zaman da doğrusu çok 
ilginç olur. Son habere göre bu ‘sol’ parti, ‘merkez’e 
kaymaya karar vermiş. Çeşitli bakımlardan önemli 
bir karar; şüphesiz, ama özellikle bir bakımdan 
sevindirici olduğu söylenebilir: Kayarken patinaj 
yapma ihtimali ‘yok’ denecek kadar az. Bu kadar 
kısa mesafede hiçbir kaza olmaz. Bir enerji kaybı 
da olmaz; kalktığı gibi oturur, yolculuğunu tamam-
lamış olarak.” (Murat Belge, Radikal, 23.5. 2003)

 Ama sorun var.
 Ağar açıklamıştı, ta Şubat ayında:
 “DYP Milli Merkezdedir.”
 MHP de “tam olarak orada” olduğunu 

açıklamıştı, seneler evvel.
 Yani kucak kucağa bir durum oluyor, 

aman kaza olmasın!... Şöyle sağa doğru kaysalar, 
açılsalar biraz, değil mi? 

 Hatırlamıyorum, görmedim
 Sedat Bucak, Susurluk’taki Mercedes’ten 

sağ çıkan ballı.
 Milletvekili seçilemeyince yargı önüne 

çıktı.  “Görmedim, hatırlamıyorum”. Duruşma 
bitti. Karar: Beraat.

 Devletin gücü Kuzey Irak’a girmeye 
yetmiyor. Kıbrıs’ta da yetmeyecek, yakında 
göreceğiz. Ama Sedat Bucak’ları, cümle 
alem Susurlukçuları kurtarmaya yetiyor.

 Çünkü devletin işi, o kadar ordu, o kadar 
polis, komünist hareketin, işçi hareketinin, solcu, 
ilerici örgüt ve çevrelerin tepesine binmek. 

 İşe bakın. Şu meşhur “Ege semalarında 
it dalaşı” geyikleri esnasında, bir Yunan pilot, bir 
Türk F-16’sını düşürmüş. Hürriyet başyazarı Oktay 
Ekşi’nin “çok yakın arkadaşım” dediği bir Yunanlı 
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gazetecinin dergisinde bu olay uygun bir zamanla-
ma ile verildi. Uçağı düşüren pilot, uçağının burnu-
na Türk bayrağı çizmiş, tabancanın sapına çentik 
atmanın havacılara mahsus olan şekli.

 Hürriyet yazarları ağlama duvarına çevir-
diler köşelerini; “Madem dostuz, o bayrak resmi 
silinsin.” Acaip bir durum yani...

 Kardeşim bu memleketin MİT’i, 
Genelkurmay İstihbarat’ı, Özel Kuvvetler 
Komutanlığı, boku püsürü yok mu?

 Giderler o uçağı da, pilotunu da, hangarını 
da uçururlar. Üstelik kaza süsü de vermezler.

 Tabii, 1 Mayıs’a ailesiyle birlikte katılan  
lise öğrencilerini tesbit etmek; tesbit ettiklerinin 
okullarına gidip ifadesini almak ve ajanlık teklif 
etmek gibi mühim işleri olmasaydı, yaparlardı.

 İşte böyle mühim işlerle meşgul oldukları 
için, ASALA işlerini Alaattin Çakıcı’ya, Abdullah 
Çatlı’ya vermişler. 

 Öylesine vermişler ki Alaattin Çakıcı’nın 
MİT kadrosunda olup olmadığını kesin olarak 
anlayabilmiş bir Başbakanımız olmadı son on yıl-
dır. Bakınız Meclis yolsuzlukla mücadele komis-
yonu’na Mesut Yılmaz’ın ve Korkmaz Yiğit’in 
ifadelerine.

 Sedat Bucak delil yetersizliğinden beraat 
etmiş.

 Demek ki Alman televizyonları Tansu 
Çiller’in ve Türk bayrağının üzerine şırınga resmi 
koymak suretiyle suç işlemişlerdir. Şimdi AHİM’e 
dava açmaya geldi sıra.

 Berbath Adam Sabri Ergül
 Düzgün bir adam olsa, Deniz Baykal 

O’nu neden listeye koymasın? Adam sol bir parti 
olan CHP’den, önceki dönemde milletvekili olduğu 
halde listeye alınmadı. Demek berbath bir adam. 
(Perihan Mağden hanımın kulakları çınlasın)

 Öyle olduğunu zaten biliyoruz. Nereden? 
Manisa’lı anarşik gençler davasından. İşi gücü 
bıraktı devletin güzide vatanperver polislerine 
karşı, üç-beş anarşik, terörist gencin avukatlığını 
üstlendi. 

 Devlet dava açılmış olmasına bir şey demi-
yor. Ama her şeyi tadında bırakmak lazım, değil mi 
ama. Bu berbath adam, davayı polislerin işkence-
cilikten ceza almalarına kadar takip etti. Yargıtaya 
kaç defa gidildi gelindi, yorulmadı. Devlet o’na da 

bir şey demedi, malum AB var. Ama bırak artık 
işin peşini değil mi? 

 Devlet diyor ki, ben bu memurlarımı 
bulamıyom. Evet maaşlarını alıyorlar. Ama ceza 
tebligatı olsun, yakalanmaları olsun, bu işler için 
bulamıyom. 

 Sabri efendi, yani berbath bir karakter 
olduğu Deniz beyin O’nu listelerden atmasından 
bellidir, dövletin memurlarının gizli adreslerini 
buluyür ve afişe yapıyür. Bir de “Ben buldum” 
demez mi? Bunlardan altı tanesini Taksim’de 
Metro girişine asacan, bak bi daha yapıyorlar mı? 
Ama sayıları yetmiyür. Deniz bey de yemin kasem 
etti, “bunlardan o kadar çıkmaz, çıksa atmaz 
mıyım”... (15 Mayıs 2003, Radikal)

 Kemal Türkler Cinayeti Sanığı da 
beraat etti

 DİSK Genel Başkanı Kemal TÜRKLER’i 
öldürünlerden birisi olduğu için 3 yıl önce yaka-
lanan ve o tarihten beri yargılanması devam eden 
Ünal Osmanağaoğlu, delil yetersizliğinden beraat 
etti. Mahkeme boyunca tanıklar ifadelerini değiş-
tirdiler ve tanıklara mahkeme dışında “vatanse-
ver” bir alaka olduğu her defasında anlaşıldı.

 Ama Sedat Bucak’ı beraat ettiren yüce 
Türk yargısı, Ünal Osmanağaoğlu katilini neden 
beraat ettirmesin değil mi?

 Hukukun adalet sağlaması için, belki 
kötümser bir yargı, ama devrim lazım.

 DSP’de Bir Şey Değişmez
 Hukukun Adalet anlamına gelmesinin 

devrimden önce de bazı örneklerini görebiliriz.
Ama DSP’nin tabanı istiyor diye kurultaya 

gitmesi, devrimle bile mümkün değil.
 Hani Kurultay’a gideceklerdi, yerlerini 

gençlere bırakacaklardı?..
 Parti içinde, verilen sözlerin tutulmadığı, 

Kurultaya gidilmeyeceği anlaşılınca oluşan muha-
lefet imza toplamış ve genel merkeze kurultay iste-
miyle başvurmuşlar.

 Ama partide kimin üye, kimin üye değil 
olduğuna karar veren ve bu bilginin yegane sahibi 
Rahşan hanım olduğu için, çuvallamışlar.

 Rahşan hanım buyurmuş ki, sayınız 
yeterli değil. Çünkü imzacılardan 76’sı üye değil. 
Yersen.
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 Artık Rahşan ve Bülent Ecevit ailesine 
kızmıyor insan. Hala bu partide duran ve bu iki 
bencil ihtiyardan insani davranış bekleyenlere kızı-
yorsun. Kardeşim demokrasi istiyorsanız, o aile 
partisinde ne işiniz var.

 Demek ki mehel. 
 DSP’liler için meheldir. Ama gene de insa-

nın midesi bulanıyor. İğrençler, afedersiniz.
 
 TÜSİAD’IN FELSEFE KİTABI...
 TÜSİAD, şu anda tedrisatta kullanılan 

ders kitaplarını beğenmiyor. Onları çağdaş, uygar, 
bilimsel vs. bulmuyor ve yenilerini, örnek nitelikte 
olanlarını yazdırıyor. Kime? İlim irfan sahibi, o 
konunun uzmanı olduğu zannedilen kişilere.

 Bunlardan biri de Felsefe kitabı. Yazarı 
Tülin Bumin.

 Kitabın tanıtım toplantısında, eski 
TÜSİAD yönetim kurulu üyesi Lütfi Yenel felse-
fe kitabında “Marksizmin yeterince işlenmediği, 
solculuğun yeterince ele alınmadığı” eleştirisini 
yöneltmiş. Kitabı hazırlayan Prof. Dr. Tülin Bumin, 
“solculuğu akım olarak ele almadıklarını, ancak 
Marx adının pekçok bölümde geçtiğini belirtirken, 
Osmanlı ve Türk Felsefe Geleneği’nin işlendiği 
Türkiye ile ilgili bölümde solculuğa yer verildiğini” 
belirtmiş. Prof. Dr. Tülin Bumin’in de örnek olarak 
gösterdiği bu bölümde aydınlanmacılık, milliyet-
çilik, İslamcılık ve  liberalizmin düşünce akım-
ları olarak ele alındığı ve solculuğa da değinildiği 
görülüyormuş. Ancak bu kısımda da ‘Batı’da Solun 
Oluşması ve Gelişimi” diye bir bölüm bulunmasına 
karşın yine Marx’tan söz edilmemekteymiş. Ancak 
kitapta görsel malzeme olarak Brigitte Bardot’nun 
fotoğrafı yer alıyormuş..

 Sünnetçi, vitrine çalar saat koymuş. 
 “Ne alakası var?” diyenlere cevaben şöyle 

dermiş:
 “E, ne koysaydım yani?” 
 Prof. Dr. Tülin Bumin hanım, muhteme-

len Kürşat Bumin’in bir yakını olmalıdır.
 Liberal solcu olduğu kesindir. TÜSİAD’la 

son zamanlarda (kimbilir belki bir iki istisna var-
dır) bu çeşit arkadaşlarımız pek sıkı fıkı. Bildiğimiz 
kadarıyla bunlara öyle allah allah bir para da veril-
miyor. Ama TÜSİAD’ın bir işini yapınca, kendisini 
TÜSİAD’ın “adamı’ sananlar oluyor. Halbuki bu iş 
vermeler TÜSİAD yönetiminin değil, kurumdaki 

profesyonel yöneticilerin işi. Tamam, tamamen 
alakasız bir iş istenmez. Ama karar vericiler, seçi-
ciler TÜSİAD’ın yönetim kurulları değil. Zaten 
TÜSİAD başkanı Tuncay Özilhan, ne anlasın fel-
sefeden. O coca cola, meşrubat ve bira şişelemeden 
anlıyormuş. Bir de işçilerine nasıl düşük ücret verir, 
işçilerin iş kanunundan ve sendikalar kanunundan 
kaynaklanan haklarını nasıl tırpanlayabilir ve bir 
de ABD’de Musevi kuruluşlarının kıçını nasıl yala-
yabilir... Uzmanlık konuları bunlardan ibaret. 

 Kesinlikle Tuncay Özilhan veya bir başka 
TÜSİAD yöneticisi felsefe kitabına Marx konma-
sın talimatı vermemiştir. Anlamazlar ve Prof. Dr. 
Tülin Bumin’i bir şey biliyor sanırlar. 

 TÜSİAD kendisinden kitap hazırlamasını 
isteyince heyecanlanan ve kendisini TÜSİAD’ın 
“adamı” sanmaya başlayan bu bilim ahlakından 
nasipsiz prof., TÜSİAD’a ayıp olmasın da, beni 
“çizmesinler” diye Marx’tan sözetmemiştir. Ama 
tarih böyle bir şeydir işte. Kişilerin gündelik hayat-
larıyla ilgili kararları bile bir toplam oluştururlar 
ve bu toplam, o günkü toplum hakkında oldukça 
nesnel bir fotoğraf verir, tarihçilere. Tülin Bumin’in 
bilimsel onurdan nasipsizliği, adı TÜSİAD’la bağ-
lanacak bir kitaba, son derece nesnel bir karakter 
vermiştir. Ama asıl iğrenç olan, Tülin hanımın 
Marx’tan dolaysız olarak sözetmemiş olması 
değildir. Daha iğrenci, Marxizmi solculuk sanması 
ve kendisini savunurken, Türkiye ile ilgili bölüme 
solculuk diye bir bahsi koyduğunu söylemesidir. 

 1789 Devriminde, burjuva meclisindeki 
oturma düzeniyle, Marksizm arasında ne alaka 
olabilir, acaba?

 Sorun şudur. Türkiye burjuvazisi sığ, cahil, 
kalitesiz ve sınıf mücadelesinde şiddet yüklüdür.

 Son kısımda biz de öyleyiz. Ama arada 
aydın geçinen müptezel, para ve/veya itibara aç 
solcu eskisi karakterler dolaşmaktadır. 

 TÜSİAD’a iş yapan sosyalistler, sosyalist 
eskileri; sizde bir marifet olduğunu düşünerek 
sizden iş istiyorlar, çünkü sosyalistsiniz. Sosyalist 
dediğin konusunu bilen, derinlikli, kaliteli kadındır/
adamdır. Ama çoğunuz, oraya iş yapınca, en iyi bil-
diğiniz konuları unutmayı tercih ediyorsunuz.

  Halbuki biz takipteyiz ve not alıyoruz. 
Haberiniz olsun.
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