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“Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat 
Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Değerli okuyucularımız,

29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet ile Türk Milleti bir kez 
daha bağımsız, onurlu bir Millet olarak adını tarih sayfalarına 
yazdırmıştır. Ulu Önder işte bu Cumhuriyet için “En büyük 
eserim” demiştir ve onu koruma görevini gençlere vermiştir. 
Bu görevi alan bir genç her zaman, her durumda Türk İstiklal ve 
Cumhuriyetini koruyacaktır. Buna inancımız tamdır.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

ATATÜRK sayesinde mükemmel bir kurguyla yapılandırılan 
Türkiye Cumhuriyeti, bölgesel, küresel, ekonomik, jeopolitik, 
askeri vb gelişmeler dikkate alındığında günümüzde çok daha 
dikkatli adımlar atmak, akılcı politikalar yürütmek, önceliklerini 
iyi belirlemek, öngörüsünü arttırmak, bağışıklık sistemini 
kuvvetlendirmek zorundadır.

Bu çerçevede Dergimizin Eylül-Ekim 2018 dönemli dokuzuncu 
sayısında ulusal ve küresel çaplı ekonomik seyir/seyirsizlik 
özellikle yer vermek istediğimiz bir konu oldu. Küresel düzenin 
değiştiği, tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçişin 
yaşandığı, doların rezerv para birimi olarak tahtının sarsıldığı, 
küresel bir ekonomik krizin beklendiği, belirsizliğin arttığı ve 
sıcak çatışmalardan önceki bu evrede ekonomik yaptırımlar ve 
kur silahlarının çekildiği, yeni ittifak arayışlarının ortaya çıktığı 
bir dönemden geçiyoruz. Tüm bunlara şahit olurken de Ulu 
Önder’in ekonomik bağımsızlığa, ekonomik kalkınmaya, milli 
üretime nasıl ve neden o denli önem verdiğini bir kez daha 
anlıyoruz. 

Jeopolitik açıdan, bizleri yakından ilgilendiren Ortadoğu 
alanında ise İran ve İsrail özelinde olmak üzere, iki makaleye yer 
verdik. Yine hayati öneme sahip Doğu Akdeniz bölgesinin son 
zamanlarda küresel güçlerin ilgi odağı olmasını, yaşanan önemli 
gelişmeleri ve bölgede yürütülen enerji savaşları boyutunu ele 
alan bir makale yayımladık.

Ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik, jeopolitik risklere 
ek olarak hâlihazırda tecrübe edilen ve/veya gelecekte edilecek 
olan asimetrik savaş ve psikolojik savaş risklerine vurgu yapan, 
bu konulara dikkat çeken ve gerekli tedbirlerin şimdiden 
alınması gerektiğinin önemini belirten iki makalenin faydalı 
olacağını umuyoruz.

Saygılarımızla.

Faruk DİNÇ
ANKA Enstitüsü Bşk. Yrdc.

SUNUŞ
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Giriş

Türkiye yine bir cumhuriyet yıldönümüne büyük 
saldırılar ve ihanetler çemberi içerisinde girmekte-
dir. Dünyanın merkezi bölgesini ele geçirerek kendi 
çıkarları doğrultusunda yeniden düzenlemek iste-
yen emperyalist ve Siyonist çevreler, Türkiye Cum-
huriyetinin tam ortasında yer aldığı  eski Selçuklu ve 
Osmanlı imparatorluklarının topraklarında kurulu 
bulunan bugünün ulus devletlerini yıkmak için, el-
lerinden gelen her yolu denemekte ve kendilerine 
bağlı bulunan işbirlikçi kadrolar aracılığı ile çeşitli 
plânlarını birbirini izleyen zaman dilimleri içerisin-
de uygulama alanına aktarmaktadırlar. Belirli bir sü-
reklilik içerisinde birbiri ardı sıra gündeme getirilen 
saldırganlıklar, Türkiye gibi diğer bölge ülkelerini 
de  tehdit etmekte, merkezi coğrafya da barış ve 
huzuru sürekli olarak devre dışı bırakmaktadır. Ne-
redeyse aptala  döndürülen Türkiye ve diğer bölge 
toplulukları bu duruma bir son vermek ve geleceğe 
dönük olarak kalıcı bir barış ortamı gerçekleştire-
bilmek için ellerinden gelen her yolu denemelerine 
karşılık, emperyalizm ve Siyonizm elbirliği içinde 
kendi plânlarını bir an önce gerçekleştirebilmek 
üzere, Orta Doğu ülkelerine sürekli saldırı politika-
larını inatçı bir biçimde sürdürmektedirler. Bu ne-
denle; Türk Devletinin ve ulusunun cumhuriyet bay-
ramlarını bir türlü huzur ve barış ortamı içerisinde 
kutlamaları mümkün olamamaktadır. Bu yıl saldırı-
ların daha da arttığı ve bölge düzeni üzerinde son 
bir hesaplaşmaya dönüştürülerek, Türkiye ile bera-
ber komşu ülkelerdeki devlet düzenlerine de son 
verilmek istendiğini gösteren bazı vahim girişimler 
dış baskılarla zorlanmakta ve iyice içinden çıkılmaz 
bir bunalıma dönüştürülerek, Türkiye ile beraber 
komşu ülkeler teslim alınmak istenmektedir.

Batı merkezli dünya düzeninin öncelikle merkezi 
coğrafya ile tarihten gelen bir siyasal hesaplaşması-

nın bulunduğu artık iyice ortaya çıkmıştır. Orta Çağ 
sonrasında Avrupa merkezli dünyadan okyanuslara 
açılarak çıkan batı hegemonyası, denizleri kullana-
rak bütün kıtalara egemen olmuş ama en sonunda 
merkezi coğrafyayı ele geçirmek istediği aşamada 
bu bölgenin altı yüz yıllık egemeni olan Osmanlı İm-
paratorluğu ile karşı karşıya kalmıştır. Birinci Dünya 
Savaşının ana nedeni batı emperyalizminin dün-
yanın merkezi coğrafyasını ele geçirme  planıdır. 
Bu doğrultuda altı asırlık bir imparatorluk yıkılınca, 
imparatorluk alanının en geniş nüfus yapılanmasını 
oluşturan Türkler, bir ulusal kurtuluş savaşı vere-
rek merkezi alanın tam ortasında dünyanın kilit 
ülkesi konumunda yepyeni bir devleti çağdaş bir 
cumhuriyet yönetimi çatısı altında oluşturmuşlar-
dır. Yüzyıla yaklaşan zaman dilimi içerisinde önce 
kurulan, sonra gelişen ve bugün kendini korumak 
zorunda bırakılan Türkiye Cumhuriyeti, yirminci 
yüzyıldan çıkarken ve yirmi birinci yüzyılda yolunda 
ilerlerken çok önemli engeller ve çıkmazlar ile karşı 
karşıya kalmaktadır. Takvim yapraklarındaki değişi-
mi kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak isteyen 
batı emperyalizmi ve Siyonizm, Atatürk’ten Türk 
ulusuna yadigar kalan Türkiye Cumhuriyetini or-
tadan kaldırabilmek için ellerinden gelen her yolu 
denemektedirler. Batı uygarlığının gelişmiş silahları 
ve akıl yapısı resmen Orta Doğu coğrafyasında ha-
ritayı değiştirmek üzere açıkça kullanılmakta, bu 
bölge halklarının ve devletlerinin kendilerini em-
peryal  saldırılara karşı koruma çabaları görmezden 
gelinerek, yeni bir ulusal kurtuluş mücadelesine izin 
verilmek istenmemektedir. Atatürk’ten ve onun 
önderliğini yaptığı Türk Ulusal Kurtuluş Savaşın-
dan ağzı yanan batılı emperyalistler, bir kez daha 
aynı duruma düşmemek üzere, ellerinden gelen 
her yolu deneyerek, Türkiye ve komşusu olan ül-
keleri bütünüyle teslim almağa ve zaman içerisin-
de tasfiye ederek merkezi alanda mutlak bir ha-
kimiyet tesis etmeğe çalışmaktadırlar. Türkiye ve 
komşuları bu durumdan fazlasıyla rahatsız oldukları 
gibi, sürekli bir saldırı karşısında devamlı bir kendini 
koruma ���si ile hareket etmek zorunda kalmak-
tadırlar. Sovyetler Birliği gibi batı kaynaklı saldır-
ganlığa karşı dünya dengelerini sağlayan karşı ku-
tup ortadan kalkınca, merkezi coğrafya bütünüy-
le  batı kaynaklı bir  emperyal planla karşı karşıya 
kalmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlayan 
ABD çıkartması, İsrail’in kuruluşu ile devam etmiş, 
şimdi de ABD-İsrail ikilisinin Kuzey Irak üzerinden 
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oluşturmağa çalıştığı kukla devlet üzerinden bütün 
bölge devletlerine karşı  aşama aşama  baskı uy-
gulanarak sürdürülmek istenmektedir. Bu plan yü-
zünden bütün bölge devletleriyle beraber Türkiye 
Cumhuriyetinin de geleceği  tehlike altındadır.

İşbirlikçiler İşbaşında

Dışarıdan bakılınca daha açık görünen bu du-
rum, emperyalizmin yerli işbirlikçilerinin Türk ka-
muoyu önündeki  girişimleri  yüzünden  belirsizlik 
içerisinde bir görünüm oluşturmaktadır. Arkalarına 
küresel sermayeyi alarak Türk ulusuna karşı kaba-
dayılık taslayanlar, Atatürk’ün yüzellilikler listesi 
ile temsilcilerini yurtdışına göndermiş olduğu iş-
birlikçi ve mandacı zihniyetin günümüzdeki temsil-
cileri olarak hareket etmekteler, liberal görünüm 
altında  tam bir  batı emperyalizminin ve İsrail Si-
yonizm’inin maşası gibi  davranarak yabancı plan 
ve programları zorla Türk halkına kabul ettirebil-
menin çabasını ısrarlı bir biçimde sürdürmekte-
dirler. Emperyalizmin ağababaları yerli işbirlik-
çilerini yabancı para üzerinden cepten ve göbek-
ten kendilerine bağladıktan sonra, bunları aydın 
görünümünde bir Truva atına dönüştürmekteler 
ve sürekli olarak Atatürk Cumhuriyetini ortadan 
kaldıracak  planların gerçekleştirilebilmesi için, 
bu kafadan dışa bağımlı entelleri kullanmaktadır-
lar. Türk televizyonları ve basın organlarının köşe 
başlarını yabancı sermayenin baskıları sonucunda 
ele geçirmiş olan bu işbirlikçi kadro yabancı para 
desteğinin verdiği güçle her gün yabancı para ba-
balarının çıkarları doğrultusunda bağırarak Türk-
leri teslim almağa ve emperyalizmin istekleri doğ-
rultusunda  yönlendirmeğe çalışmaktadırlar. Bu 
yüzden Türkiye’de basın ve medya özgürlüğü sona 
ermiş, emperyalizmin ve Siyonizm’in çıkarlarını 
teksesli olarak dile getiren bir kamuoyu zorla ve 
baskı yöntemleri ile yaratılmıştır. Bu durumda Türk 
halkı gazete okumaz ve televizyon seyretmez bir 
pasif ortama kendiliğinden sürüklenmiştir. Sürek-
li olarak her gün sayfa başlarında ya da televizyon 
programlarında aynı isimleri gören ve bunların ar-
tık beyin yıkama doğrultusunda klişe haline gelen 
söylemlerinden  bıkan Türk ulusu,  kaderine küse-
rek  basın ve medya  organları ile ilişkisini kesen 
bir  durgunluğa kendisini teslim etmiştir. Ne var ki, 
bu dış baskıları ve onların yerli işbirlikçilerini protes-
to eden pasif bir durumun teslimiyet olarak algı-
lanmaması gerektiği de görülmektedir. Bazı dıştan 

beslemeli kamuoyu araştırma şirketlerinin ortaya 
koyduğu anketlerde görüldüğü gibi, her türlü bas-
kı ve zorlamaya rağmen, Türk toplumunun iç di-
namiklerinin canlı olduğu ve tüm gelişmeleri halk 
kitlelerinin izleyerek geçmişten gelen cumhuriyet 
aydınlığı birikimi çerçevesinde ülkenin içine düş-
müş olduğu durumu doğru yaklaşımlarla ortaya 
koyabildikleri anlaşılmaktadır. Tüm olumsuz koşul-
lara rağmen gene de Türk halkı yüzyıllardır bu zor 
coğrafyada yaşamanın getirdiği uyanıklığını sürdür-
mekte ve olayları izleyerek gelişmelerin hangi yön-
lere doğru gittiğini yerinde tespit edebilmektedir.

Emperyalizmin  dolar ve euro ile beslediği  entel 
tosuncukları  tarihi ve olayları çarpıtma konularında 
kendilerinden beklenen her türlü  vatan ihanetini 
başarıyla gerçekleştirmekte, dış çıkarlara en üst 
düzeyde para karşılığında hizmet ederken, kendi 
ülkelerinin ulusal çıkarlarını görmezden gelmekte-
dirler. Bu kadar büyük ihanetin ancak kabarık banka 
hesaplarıyla olacağını iyi bilen Türk ulusunun söyle-
nenlere aldırmayarak kendi sağduyusu ile hareket 
ettiği ve seçim zamanlarında gösterdiği  sağduyu 
ile siyasilere iyi ders verdiği cumhuriyet tarihinin 
ortaya koymuş olduğu bir gerçektir.  Kamuoyun-
da bu durum  iyi bilinmesine rağmen, emperyaliz-
min  çıkarları beklememekte, yabancı para desteği 
ile yerli işbirlikçi kadrolara  yabancıların çıkarları 
başka görünümler altında savundurulmaktadır. Bu 
doğrultuda bilimin ve kültürün getirmiş olduğu en 
yeni  gelişmeler öne çıkarılmakta, sanki ilerleme 
sağlanıyormuş gibi bir ortam yaratılarak teslimi-
yetçilik ve işbirlikçilik Türk halkına kabul ettirilme-
ğe çalışılmaktadır. Bilimsel gerçekler çarpıtılırken 
konular küresel sermayenin çıkarları doğrultusunda 
ele alınmakta ve uluslararası para babalarının mer-
kezinde olduğu bir yeni dünya düzeni, küresel bir 
imparatorluk olarak beş kıta üzerinde gerçekleştiril-
mek istenmektedir. Dış dünyadaki gelişmeler yakın-
dan izlenildiğinde Türkiye’deki gelişmelere paralel 
bazı girişimlerin dünyanın diğer ülkelerinde de gün-
deme geldiği ve bu doğrultuda  küresel sermayenin 
çıkarlarının bütün dünya halklarına açıkça dayatıldı-
ğı anlaşılmaktadır. Bir avuç azınlığın çıkarları sahip 
oldukları sermaye gücü ile dünya uluslarına daya-
tılmakta ve bu doğrultuda ulus devletler ortadan 
kaldırılmak istenmektedir. Aklı başında hiç bir ülke 
yönetiminin kabul etmeyeceği  görüşler ve öneriler 
sanki tek doğruymuş gibi  öne çıkarılmakta, serma-
yenin entel görünümlü  işbirlikçi  tosuncukları aracı-
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lığı dile getirilerek  halklar ve onların ulus devletleri 
teslim alınmağa çalışılmaktadır. Kasıtlı olarak çıka-
rılan ekonomik krizler ile çeşitli ülkelerin ekonomik 
düzenleri çökertilirken, bu ülkelerin aydın geçinen 
kesimleri daha kolay satın alınabilmekte ve küresel 
emperyalizmin çıkarları doğrultusunda kendi halk-
larına karşı kullanılmaktadırlar. Türkiye bu duru-
mun en açık görüldüğü örnek ülkelerden birisidir. 
Alt kimlikli, gayrimüslim bazı enteller emperyaliz-
min işbirlikçi ordusunun üyeleri olarak cumhuriyet 
ve ulus devlet düşmanlığında  şampiyon olmakta-
dırlar.

Dost Görünümlü Sevr Sevdalıları

Türkiye Cumhuriyeti doksan beşinci yılına girer-
ken zor bir dönemeçten geçmektedir. Batı kaynaklı 
emperyal projelerin en çok tehdit ettiği  ülkelerden 
birisi olarak, her geçen gün daha fazla baskı ve mü-
dahale ile karşılaşan Türk devletinin yirmi birinci 
yüzyılda yoluna devam etmesine  büyük devletler 
ve güçler engel olmağa çalışmaktadırlar, çünkü 
zaman Türkiye Cumhuriyetinin lehine işlemekte-
dir. Türk devletinin zaman geçtikce ortaya çıkan 
kendi lehine olan koşullardan yararlanmasını ön-
lemek isteyen emperyalistler bir an önce Türkiye 
Cumhuriyeti tabelalarını indirebilmek için her yolu 
denemektedirler. En başta Avrupa Birliği gibi bir 
uygarlık projesinin Türkiye’ye sıra geldiğinde  em-
peryal  vasfını öne çıkardığı görülmektedir. Sov-
yetler Birliği destekli Yugoslavya Federasyonunu, 
Avrupa’nın batısında dağıtan  bu birlik benzeri 
bir uygulamayı Atatürk Cumhuriyeti için de dü-
şünmektedir. Türkiye’den yüz yıl geri olan Balkan 
ülkelerini sırasıyla tam üye yapan bu birlik  sıra 
Türkiye’ye geldiğinde tıpkı Yugoslavya’ya davran-
dığı gibi hareket etmekte ve alt kimliklerin kurum-
sal bir yapıya dönüşeceği eyalet devletleri oluşu-
muna Türkiye Cumhuriyetini mahkum etmektedir. 
Türkiye gibi büyük ve farklı bir ülkeyi içlerine alama-
yacağını söyleyen Avrupalılar, Türk Devletini çöz-
mek için ellerinden gelen her yolu ve yöntemi de-
nemekteler ve lokma lokma Türkiye’yi yutabilmek 
üzere alt kimliklerle eyalet devletçikleri yaratmağa 
Kopenhag Kriterleri üzerinden öncelik vermektedir-
ler. Yugoslavya deneyi ortada dururken, azınlıkları 
koruma ya da alt kimlikleri öne çıkarma uğruna yeni 
eyalet devletçikleri eski Sevr haritası doğrultusun-
da gündeme getirilmektedir. Osmanlı imparatorlu-
ğunun çöküş döneminde hazırlanan Sevr plânı yüz 

yıl önce gerçekleştirilemeyince, bu kez yeni bir yüz-
yılın başlarında Avrupa Birliğine üyelik görünümü 
altında  art niyetli bir  yaklaşım içerisinde tamamlan-
mağa çalışılmaktadır. Böylesine ikiyüzlü bir tutumu 
Türkiye’ye karşı uygulamaktan çekinmeyen Avrupa 
emperyalizmi, uygar yüzü ile Türk kamuoyunu alda-
tırken, emperyal yapısı ile Türkiye üzerinden Orta 
Doğu ve ������girerek bu bölgelerde diğer 
emperyal güçler ve merkezlerle yarışını sürdürmek 
istemektedir. Anadolu’yu bir toprak parçası olarak 
ele geçirmek için her yolu deneyen Avrupa’nın, 
bu ülkedeki Türk ulusunu ve  bu ulusun vermiş ol-
duğu kurtuluş savaşı sonucunda kazanılmış olan 
ulus devleti görmezden gelmekte, ülkeyi ele geçi-
rirken Türk ulusunun bireylerini de alt kimlikçiğe 
sürükleyerek  Hıristiyan misyonerlerin denetimi 
altında Vatikan düzenini bu bölgede yaygınlaştır-
mak istemektedir. Türk ordusunun ve polisinin bu 
tür oyunlara gelmediği geleneksel olarak  bilindiği 
için Türk halkının da benzeri siyasal oyunlara  alet 
olmamasını görmek gerekmektedir. Avrupa Birli-
ğinin Türkiye’yi Yugoslavya gibi dağıtarak Hıristi-
yan eyaletler halinde içine alma oyunu iyece açığa 
çıkmıştır. Bu aşamadan sonra Türkiye’nin Avrupa 
Birliği üyeliğinden söz etmek  gerçeklere ters düşe-
ceği gibi giderek vatana ihanet oyunlarına da elve-
rişli zemin hazırlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti eşit 
koşullarda, sahip olduğu Atatürk devleti modeliyle 
Avrupa Birliği içinde yer almayacaksa o zaman Türk 
devletinin Avrupa ile yolları kesin olarak ayrılmakta-
dır. Bu aşamada, Türkiye Cumhuriyeti yirmi birinci 
yüzyılda yoluna devam edecek ve kesinlikle Avrupa 
hegemonyasına teslim olmayacaktır.

Türkiye’yi içine almayan ama yargılamaktan da 
geri kalmayan Avrupa  Birliği mahkemelerinde en 
fazla Türkiye aleyhine kararlar çıkmakta ve Türk 
devleti altından kalkamayacağı derecede ağır mad-
di tazminat yükümlülüklerine mahkûm edilmekte-
dir. Türk devleti yanlış kurulmuştur diye verilen 
mahkeme kararlarında, Türkiye Cumhuriyetinin 
ulusal ve üniter bir devlet olarak kuruluşunu  kabul 
etmeyen  bir yaklaşım  giderek geliştirilmekte ve 
Türkiye’nin parçalanarak eyaletler halinde Avrupa 
içinde yer almasının yolu açılmağa çalışılmaktadır. 
Mahkeme kararları bile emperyal çıkarlar doğrultu-
sunda siyasal  hükümlere bağlandığından Avrupa 
Birliğinin Türkiye’ye karşı yaklaşımının dostça ol-
madığı, aksine bir Avrupa merkezli emperyal düzen 
içerisine Türkiye topraklarının önce Hıristiyanlaşan 
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ve sonra da yerel yönetimler aracılığı ile eyaletleşen 
bir yapılanma içerisinde dâhil edilme plânı doğrul-
tusunda yaklaştığı anlaşılmaktadır. Böylesine bir tu-
tum Türkiye Cumhuriyeti açısından kesinlikle kabul 
edilemez. Artık yıllar süren bir oyalanmadan sonra 
gerçekler dile getirilmeli ve Avrupa Birliği ile Türki-
ye Cumhuriyetinin gerek yapısal gerekse çıkarlar 
açısından ciddi bir karşıtlık içerisinde bulunduğu 
itiraf edilmelidir. Hiç kimse birbirini oyalamamalıdır. 
Yarım yüzyıllık tam üyelik serüveni tam bir hayal 
kırıklığı ile sona erdiği için, Sarkozy ve Merkel gibi 
yöneticilerin açıkça söylediği gibi Türkiye’yi üyelik 
vaadi ile oyalamayan bir Avrupa ile  Atatürk’ün 
Cumhuriyeti  yeniden bir araya gelerek, geleceğe 
dönük yeni ilişki biçimlerini daha açık olarak konu-
şabilmelidirler. Böylesine bir başlangıcın önkoşulu 
Avrupa Birliğinin Türkiye Cumhuriyetini olduğu 
gibi kabul etmesi ve içine almadığı bu ülkeyi kendi 
çıkarları doğrultusunda değiştirmek ya da dönüş-
türmeğe çalışmaktan vazgeçmesi olmalıdır. Türk 
devletini öyle geri kalmış Afrika ülkesi gibi göre-
rek  çifte standartlı uygulamalara zorlayan bir Avru-
pa emperyalizmini, Türkiye’nin bundan sonra kabul 
etmesi mümkün değildir. Yarım yüzyıllık deneyim-
ler, Türk diplomasisini daha gerçekçi bir yaklaşı-
ma  götürmeli ve Avrupa ülkeleri ile eskiden olduğu 
gibi Türkiye Cumhuriyeti ikili ilişkilerini kendi ulusal 
çıkarları doğrultusunda sürdürebilmelidir.

Alt Kimlikleri Emperyalizm Kışkırtmaktadır

Avrupalılar ve Amerikalılar kendi çifte standartlı 
davranışları, kamuoyunda öne çıkmasın diye sürekli 
olarak Türkiye’yi suçlayan bir tutumu ısrarla ve is-
tikrarlı olarak sürdürmüşlerdir. Atatürk’ün devlet 
modelini hiç kabul etmeyerek görmezden gelen-
ler ulusal ve üniter devlet yapısını çözebilmek için 
demokrasi gibi bir kutsal kavramı emperyal amaçlı 
kullanmaktan çekinmemektedirler. Klasik demok-
rasinin ilkelerine ve özüne ters düşen bir çizgide, 
emperyal amaçlı olarak yeni bir tür demokrasi uy-
gulamasını küresel demokrasi  başlığı  altında  öne 
çıkarmaktadırlar. Evrensel bir imparatorluk peşin-
de koşmakta olan küresel sermayenin  çıkarları 
için alt kimlikçi ve yerel yönetimci bir demokrasi 
anlayışı, ulus devletleri ve üniter yapıları parçalayı-
cı bir doğrultuda savunulmakta, geleceğin eyalet 
devletlerini bir an önce oluşturabilmek için, ciddi 
bir ulus devlet ve üniter yapı düşmanlığı  sermaye-
nin kontrolü altındaki medya kanalları aracılığı ile 

tırmandırılmaktadır. Bu doğrultuda hem küresel 
sermayeye teslim olmuş gayrimüslim patronların 
denetimindeki laik kanallar ile gene emperyaliz-
min ulus devlet düşmanlığında kullandığı İslam 
cemaatlerinin denetimi altındaki dinci kanallar 
aynı doğrultuda yayınlar yapabilmektedirler. Bu 
doğrultuda gayrimüslim liberal enteller İslamcı ka-
nallarda programlar yaparken, İslamcı görünümlü 
cemaatçiler de  laik kanallarda  işbirlikçi ve teslimi-
yetçi bir çizgide  boy gösterebilmektedirler. Em-
peryalizmin çıkarları doğrultusunda kullanılan bu 
iki kesimin temsilcileri, dış merkezlerde oluşturulan 
emperyal projelerin savunucuları olarak  toplum 
önünde  kullanılmakta ve bu doğrultuda oluşturu-
lacak kamuoyunun yardımı ile sonunda ulusal ve 
üniter devlet yapıları tasfiye edilmeğe çalışılmakta-
dır. Atatürk’ün devlet modeli olarak ulusal ve üniter 
bir devlet yapılanmasıyla ortaya çıkmış olan Türkiye 
Cumhuriyeti de benzeri bir durumda küresel serma-
yenin emperyal saldırılarının hedefi konumundadır. 
Geçmişten gelen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasın-
da devletin değişmez nitelikleri ulusal, üniter  ve 
merkezi bir yapılanma çerçevesinde  belirlendiği 
için, işbirlikçi mandacı aydın çevreler Türkiye’de 
hiç yoktan  bir anayasa meselesi çıkartarak, cum-
huriyet  devletini  küresel sermayenin çıkarları 
doğrultusunda eyalet devletçiklerine dönüştüre-
bilmenin çabası içerisine girmişlerdir. Bunun için 
mandacı ve alt kimlikçi bir kadro tarafından bir 
milyon dolara  emperyalizmin çıkarlarının gerçek-
leşebilmesi için hazırlanmış olan yeni anayasa, ce-
maatlerin önünü açarak laik devlet yapısının, yerel 
yönetimlerin yeniden düzenlenmesini sağlayarak 
ulusal ve üniter devlet  modelinin ortadan kaldı-
rılmasını gündeme getirmekte ve Amerika’nın 
başkentinde emperyal merkezlere karşı savunulan 
bu anayasa Türk halkını aldatıcı bir biçimde sivil 
anayasa diye Türklere yutturulmağa çalışılmakta-
dır. Türkiye Cumhuriyetinin yüzüncü yılına yaklaş-
tığı bir dönemde Türk devletine geri kalmış Afrika 
ülkesi gibi muamele edilmesi gerçekten çok üzücü 
ve bu durumun sorumlusu da işbirlikçi aydın ve si-
yaset çevreleridir. Ülkesinin satışını kabul edenler, 
emperyalizme uşaklık için her şeyi yaparlarken 
Türkiye’nin ulusal çıkarlarını görmezden gelmek-
te ve bunu savunanları da bilime ve gerçeklere 
aykırı olarak faşistlikle suçlamaktadırlar. Kendile-
ri emperyalizmin liberal görünümlü faşizmine hiz-
met ederlerken, Türkiye’nin çıkarlarını savunanları T
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faşistlikle suçlayarak üste çıkmağa ve  vatanlarına 
karşı işlemiş oldukları ihanet suçunu  örtbas etme-
ğe çalışmaktadırlar. Ne var ki, bu alanda da yolun 
sonuna gelinmiştir. Yabancıların çıkarlarına teslim 
olmuş işbirlikçi entel takımı artık hiç kimseyi eskisi 
gibi aldatamamaktadır. Türkiye Cumhuriyetini bu 
yollardan yıkma ve bitirme senaryoları etkisini yitir-
miştir.

Türk halkının içten gelen bir canlılıkla kutladığı 
Cumhuriyet Bayramlarını küçümseyen ve alkışlar-
la cumhuriyetin olamayacağını öne süren gayri-
müslim liberal  entel takımı, Cumhuriyeti halkın 
değil ama ordunun kurduğunu öne sürerek ciddi 
bir asker düşmanlığı da yapmaktadırlar. Türk as-
kerinin Türk halkının bağrından çıktığı gerçeğini 
görmezden gelerek, Türklerin tarihin derinlikle-
rinden gelen bir ordu-millet yapılanmasına sahip 
olduğunu da  anlamamaktadırlar. On bin yıllık dün-
ya tarihinin her döneminde devlet kurarak uzun 
süre  dünya tarihini yönlendirme gücüne sahip olan 
Türklerin günümüzde devletsiz bırakılmağa çalışıl-
ması, Türk ulusundan aslında tarihten gelen bir öç 
ya da intikam alınmak istendiğini göstermektedir. 
Günümüzde yaşanmakta olan olaylar ve gelişme-
lerin arkasında tarihten gelen bir Türk  düşmanlığı 
inkâr edilemez bir biçimde  görünmektedir. Türk-
lere düşman olan batılı emperyalistler  dünyanın 
merkezinde bir Türk devletine hiç bir biçimde ta-
hammül edememektedirler. Bu nedenle, Anado-
lu ve Trakya üzerindeki Türkiye Cumhuriyetinin 
tabelalarının indirilerek, tarihin tozlu sayfalarına 
doğru Atatürk Cumhuriyetinin  itilmeğe çalışıldığı 
açıkça belli olmaktadır. Cumhuriyetin kurucusu ve 
kollayıcısı Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı sistemli 
bir yıpratma kampanyası açılmakta  ve bu kam-
panyayı desteklemek üzere yeni basın-yayın or-
ganları kullanılmakta, medya aracılığı ile ciddi bir 
psikolojik savaş senaryosu  işbirlikçi entel takımı 
ile gerçekleştirilmeğe çalışılmaktadır. Yıllar geçtik-
se ve Türkiye Cumhuriyeti güçlendikçe, bu devleti 
yıkamayacağını gören emperyal merkezlerin sabrı 
tükenmekte ve yıkıcı politikalarının başarısızlığının 
faturasını  Türk Silahlı Kuvvetleri ile beraber Türk 
devletinin temel kurumlarına ve  organlarına çıkart-
mağa çalışmaktadırlar. Bu nedenle ordu ile beraber 
yargıya da saldırılar düzenlenmekte, devletin temel 
gücü olan Türk yargısı da emperyalist bir mantık ile 
yargılanarak, Türk halkı önünde mahkûm edilmeğe 
çalışılmaktadır. Emperyal merkezler kendi dene-

timleri altındaki medya aracılığı ile bir kamuoyu 
rüzgârı estirerek kendi çıkarlarını savunacak ikti-
darların işbaşına gelmesini sağlamakta, iktidara 
gelen yönetimlere sonraki aşamada baskı ile dış 
planlar uygulatılmağa çalışılmakta, bu nedenle hü-
kümetlerle devlet organları karşı karşıya geldiği 
noktada, kamu kurumlarının anayasal doğrultuda 
hareket ederek ülke ve devleti koruyan bir tutum 
içerisine girmesini önlemek üzere basın ve med-
ya aracılığı ile devletin temel kurum ve organları-
nı baskı altına alacak saldırı kampanyaları açıkça 
demokrasi görünümünde düzenlenebilmektedir. 
Klasik demokrasilerin çoğunluk ve ulusal  egemen-
lik ilkelerini devre dışı bırakan  bu emperyal yakla-
şım çerçevesinde dış destekli hükümetlerle ulus 
devletler karşı karşıya getirilmekte ve ciddi bir 
hesaplaşmaya zorlanarak ulusal devlet ve toplum 
yapılarının dağılmasına gidecek olan yol açılmak 
istenmektedir. Küresel emperyalizmin tehdit etti-
ği bütün ülkelerde buna benzer birçok psikolojik 
savaş senaryosunun gündeme geldiği basın-yayın 
organlarında görülmektedir. Küresel demokrasinin 
kutsal kavramları olan alt kimlik, etnik yapı ve yerel 
yönetim gibi  kavramlarla kafalar karıştırılırken, ulu-
sal ve üniter devlet yapılarının tasfiyesine giden yol-
lar dolaylı olarak açılmaktadır. Türk devleti de yirmi 
birinci yüzyılın ilk yıllarında böylesine bir emperyal 
senaryoya teslim edilerek, Atatürk  Cumhuriyetinin 
önü kesilmek istenmekte ve yirmi birinci yüzyılın 
dünyasında Atatürk’ün devlet modeline dayanan 
bir Türk Cumhuriyetinin merkezi coğrafya harita-
sından silinmesi için her yol denenmektedir. Buna 
karşı çıkarak, ülke ve devletin ulusal çıkarlarını sa-
vunmak isteyenler ise faşizm suçlaması ile pasifize 
edilerek  yıkım süreci tamamlanmak istenmektedir.

Sonuç

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Ke-
mal, bu devletin sonsuza kadar yaşayacağını daha 
işin başında söyleyerek gelecek cumhuriyet kuşak-
larına bir ulusal görev vermiştir. Türkiye Cumhuri-
yeti bir Türk Ulus Devleti olarak tarihteki gibi diğer 
Türk devletlerine benzer bir biçimde uzun ömürlü 
olacak ve sonsuza kadar yaşayarak, dünyanın mer-
kezi alanındaki Türk egemenliğini sürekli kılacaktır. 
Bu nedenle, Atatürk Türkiye Cumhuriyeti idealizmi 
ve dinamizmine güvendiği Türk gençliğine cumhu-
riyeti emanet etmiştir. Kendi partisine bile güven-
meyen Atatürk, bir gün dış baskılara boyun eğecek 
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ya da dışarıdan yönlendirilecek kadroların kendi 
partisini ele geçirebileceğini hesap ederek, ileri gö-
rüşlülüğü ile kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyetini 
ilkelerine ileride ters düşebilecek  kendi partisine 
değil, ama Türk gençliğine emanet etmesini bilmiş-
tir.  Son dönemlerde yaşanan olaylar ve gelişmeler 
Atatürk’ün ne derece haklı olduğunu ve ileriyi gör-
düğünü bir kez daha ortaya koymuştur. Türk ulu-
sunun ve cumhuriyetinin geleceğini temsil eden 
Türk gençliğini işsizliğe ve açlığa mahkum eden, 
dışarıya göçe zorlayan bir küresel emperyalizm ça-
ğında Atatürk’ün  sözleri ve emaneti ayrı bir önem 
kazanmaktadır. Demokrasi adına Türkiye’yi bölün-
meğe ve din devletine sürükleyenler, Türk gençli-
ğini işsizliğe ve ülkesini terk etmeye zorlayan eko-
nomik politikalara da alet olarak aracılık yapmakta-
dırlar. Kapitalist sistem sermaye aracılığı ile dünya 
devletine dönüşmek isterken, bütün devletler gibi 
Türkiye Cumhuriyetini de açıkça tehdit etmekte  ve 
bu doğrultuda yerli işbirlikçilerini sonuna kadar 
kullanmaktadır. Cumhuriyeti ortadan kaldırmak is-
teyen dış güçlerin yerli işbirlikçilerle ortak hareket 
etmesi Atatürk Cumhuriyetini ortadan kaldıracak 
ciddi bir siyasal sürece ülkeyi mahkûm etmektedir. 
Böylesine olumsuz bir aşamada umudunu kesen ve 
ülkenin geleceği için karamsarlığa sürüklenen Türk 
vatandaşının sayıları giderek artmaktadır. Herkes 
olumsuz gelişmeleri ve girişimleri açıkça görmek-
te  ve bu gidişe dur diyecek umut verici bir çıkışı 
beklemektedir. Türkiye’nin geleceğini karartan, ül-
keyi yok olmağa doğru sürükleyen politikalara karşı 
Atatürk Cumhuriyetini güncel koşullara göre yenile-
yecek ve bu doğrultuda  ulusal çıkarları savunacak 
alternatif  bir siyasal  hareketin Türk demokrasisi 
içinde  örgütlenerek  öne çıkmasını  ve iktidara gel-
mesini milyonlarca insan beklemektedir. Ulusal ve 
üniter devleti çağın gerçeklerine uygun olarak yeni-
leyecek bir siyasal  çıkışın, güncel Kemalizm anlayışı 
çerçevesinde  örgütlenerek iktidara taşınması ge-
rekmektedir. Güncelleşen bir Kemalizm Türkiye’nin 
bütün sorunlarına çözüm getirerek, Türkiye Cum-
huriyetinin yoluna devam etmesini sağlayacaktır. 
Bu doğrultuda Atatürk’ün partisinin yeniden Ke-
malist bir çizgiye yönelmesi ya da bu doğrultuda 
yepyeni bir Kemalist hareketin örgütlenerek  Türk 
siyasetinde yerini alması gerekmektedir. Demokra-
si içerisinde çarenin tükenmeyeceğini iyi bilen Türk 
halkı, Atatürk Cumhuriyetinin, yirmi birinci yüzyılda 
yoluna devam etmesine sağlayacak bir  Kemalist 

anlayışı yeniden iktidara getirmesini bilecektir. Son 
zamanlarda yapılan kamuoyu yoklamaları Türk de-
mokrasisinin böyle bir çıkışa hazır olduğunu gös-
termektedir. Türk seçmeninin bu durumu iyi değer-
lendirerek ve sağduyusunu kullanarak, kendisini dış 
çıkarlar ve baskılar uğruna aldatan siyasi kadrolara 
yeni bir ders vereceği açıktır.

Atatürk, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusudur. 
Devletin temelindeki kurucu iradeyi temsil eden bir 
kurucu otorite olarak Atatürk, Türkiye cumhuriye-
tinin sonsuza kadar yaşayacağını açıkça dile getir-
miştir. Bütün devletlerin kuruluşu sırasında, devle-
tin  hukuk temelini oluşturan anayasaları kurucular 
hazırlarlar. Türkiye Cumhuriyetinin yürürlükte bu-
lunan anayasası da Atatürk döneminde yapılan ilk 
anayasaların bugünkü uzantısı olarak, devletin ku-
rucu iradesi olarak Atatürk’ü  ve onun ilk yönetimini 
kabul etmektedir. Dünyanın her yerinde  bir devle-
tin yapısını ve modelini kurucu irade belirlemekte-
dir. Devlet kurucularının iradeleri anayasa aracılığı 
ile devlete geçmekte ve daha sonraki devlet yöne-
timlerine de işbaşına geldikleri devleti, kurucu ira-
denin ortaya koymuş olduğu temel yapıya uygun 
olarak yönetmek  görevi düşmektedir. Bütün hu-
kuk devletlerinde anayasal yönetim esastır ve  hü-
kümetler anayasa ile beraber kurucu iradenin or-
taya koyduğu  toplumun temel rızasını  yansıtan 
devlet modelini koruyarak sürdürmekle yükümlü 
bulunmaktadır. Halkın seçimlerde kullandığı oy ile 
iktidara gelen yönetimler, bu nedenle hem anaya-
sa ilkeleri hem de kuruluştan gelen ortak rızanın 
ortaya koyduğu temel devlet modeli ile bağlıdırlar. 
Bu bağlılık doğrultusunda ülke ve devlet yönetimi-
nin sürdürülmesi gerekir. Sonradan işbaşına gelen 
yönetimlerin devletin modelini kurucu iradeye ters 
düşerek değiştirmeğe kalkışması ciddi siyasal kriz-
lere ve devlet bunalımlarına yol açar.  Türkiye Cum-
huriyeti, bu topraklarda Selçuklu ve Osmanlı dö-
nemlerinden kalma Türk egemenliğinin bin yıllık mi-
rasına dayanarak  hareket ettiği için, şimdiye kadar 
varlığını koruyabilmiş ve her türlü emperyal oyuna 
karşı ayakta kalabilmiştir. Düvel-i Muazzama deni-
len dünyanın en büyük emperyal güçlerine karşı, 
imparatorluk devletinin yıkıldığı aşamada bile  tes-
lim olmayan ve  yokluk içinde  bir ulusal kurtuluş 
savaşını zafere ulaştırarak bağımsız bir çağdaş 
cumhuriyet devletine Atatürk’ün önderliğinde 

lına yaklaşılırken  teslim olması ya da  cumhuriyet 
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rejiminden vazgeçmesi düşünülemez. Yirmi birinci 
yüzyılda ağır adımlarla Türk devleti geleceğe dö-
nük yolunda  ilerlerken,  bu yüzyılda da  dünyanın 
merkezi  topraklarında da varlığını koruyacağı artık 
iyice anlaşılmıştır. Her türlü emperyal oyunun iyice 
ortaya çıktığı ve artık hiç bir siyasal oyunun sökme-
yeceği bilinçli bir Türk  kamuoyu önünde, Türkiye 

gan girişimler ters tepecek ve Türkiye Cumhuriyeti 
yolunda ilerlemeye devam edecektir. Bunun aksini 
düşünebilmek artık bugünden sonra mümkün ola-
mayacaktır. Kurucusunun deyimi ile Türkiye Cum-
huriyeti sonsuza kadar  yaşamını sürdürecektir. 
Türk halkının uyanık bekçiliği, Türk gençliğinin di-
namik vatanseverliği, Türk yargısının  adil  düzeni, 
Türk ordusunun güçlü  yapısı, Türkiye Cumhuriye-

tini sonsuza dek yaşatmak için seferber olacak ve 
bunu kurucu önder  Atatürk’ün gösterdiği hedef 
doğrultusunda  başaracaktır. Böylesine kutsal bir 
hedefin önüne çıkanlar ya da bunu önlemeğe ça-
lışan  kötü niyetliler  zaman içerisinde tasfiye ola-
caklardır. Atatürk Cumhuriyetinin çatısı altında va-
tandaş olarak yaşayan herkesin böylesine kutsal bir 
amaç için seferber olması  ülke ve bölge barışı için 
zorunlu görünmektedir. Bölgesinin en güçlü devle-
ti olan Türkiye Cumhuriyetinin yirmi birinci yüzyılda 
yoluna devam edebilmesi için  Türk halkının yeni-
den seferber olması gerekmektedir. Böylece; cum-
huriyet devletinin devamlılığı sağlanabilecektir.

Unutmayalım, kurucu önder Atatürk’ün deyimi 
ile;

“TÜRKİYE  CUMHURİYETİ İLELEBET 
PAYİDAR  KALACAKTIR.”
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Giriş

Körfez ülkeleri ile İran arasındaki ilişkiler; tarihi, 
dini, kültürel nedenler, toprak anlaşmazlıkları gibi 
ikili sorunlar ve bölgesel güç mücadeleleri çerçe-
vesinde şekillenmiştir. İlişkileri etkileyen diğer bir 
önemli faktör, uluslar arası politikanın dinamik-
leri ve büyük güçlerin bölgeye yönelik stratejileri 
olmuştur. Ayrıca, Körfez ülkelerinin bir parçası 
oldukları geniş Arap dünyası ile ilişkileri doğrudan 
ya da dolaylı olarak İran ile ilişkilerine de yansımak-
tadır. 

1979 İran İslam Devrimi’nden sonra yeni İran 
rejiminin devrimci-İslamcı ideolojisi, devrim ih-
raç faaliyetleri ve Körfez monarşilerini hedef 
alması, Körfez-İran ilişkilerini belirlemede daha 
belirleyici bir etkiye sahip olmuştur. ABD ve 
Batı karşıtı bir tutum benimseyen İran rejimi, 
muhafazakâr Körfez monarşilerini bölgede ABD 
çıkarları doğrultusunda hareket etmekle, Filistin 
meselesinde pasif kalmakla suçlamıştır. İran’ın 
“Arap sokağına” seslenme yeteneği, Hizbullah 
gibi radikal gruplarla ilişkileri, asimetrik gücü ve 
nükleer programı Körfez ülkelerini İran’ın bölge-
sel niyetleri konusunda endişelendirmiştir. Şah 

rejimi ile de anlaşmazlıklar yaşayan ve Şahı yayıl-
macılıkla suçlasalar da rejimlerine karşı tehdit ola-
rak görmeyen Körfez ülkelerinin tehdit algısında 
1979’dan sonra İran merkezi bir rol oynamıştır.

Petrol ve doğalgaz zengini bir bölgede farklı 
ideolojik yaklaşımlar, farklı güvenlik anlayışları, 
farklı bölgesel vizyonlar ve bölgesel liderlik mü-
cadelesi, beraberinde bölgesel kriz ve savaşları, 
silahlanma yarışını, dış müdahaleleri, terörü ve dü-
şük yoğunluklu çatışmaları getirmiştir. 1980-1988 
arasındaki İran-Irak Savaşı, 1990-1991’deki Körfez 
Krizi / Savaşı ve 2003’deki Irak işgali ağır sonuç-
lara yol açmış, bölgede istikrarsızlığı arttırmıştır. 
Ancak İran, üç savaştan da sırasıyla rejimini güç-
lendirmek, bölge ülkeleri ile ilişkilerini düzeltmek 
ve bölgesel nüfuzunu arttırmak gibi bazı siyasi 
kazanımlar elde etmiştir. 2010’da başlayan Arap 
Baharı, giderek başta Suudi Arabistan olmak üze-
re Körfez ülkeleri ile İran’ın karşı cephelerde, farklı 
müttefiklerle yürüttükleri adı konmamış bir savaşa 
yol açmış ve bölgesel güç dengelerini şekillendir-
me mücadelesine dönüşmüştür.

Bu çalışmada, İran ile Körfez ülkeleri arasındaki 
ilişkilerin tarihsel bir perspektif içinde ele alınarak, 

Dr. Neşe KEMİKSİZ

KÖRFEZ ÜLKELERİ 
İLE İRAN 
ARASINDAKİ 
İLİŞKİLER
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bölgesel güç dengelerini etkileme mücadelesi ve 
olası sonuçlarının incelenmesi amaçlanmakta-
dır. Bu çerçevede ilk bölümde Şah dönemi İran’ı 
ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler ele alınmak-
ta, İran’ın Körfez’e yönelik politikasında İslam 
Devrimi’nden sonra da devamlılık gösteren hu-
suslar üzerinde durulmakta, bu politikanın jeopo-
litik gereklilikler çerçevesinde belirlendiği vurgu-
lanmaktadır. İkinci bölümde 1979 Devrimi’nden 
günümüze kadar olan dönem incelenmekte, ilişki-
lerde yumuşama ile sertleşme arasında bir döngü-
nün hakim olduğu bu dönemin daha gerçekçi ve 
pragmatik, ancak mücadeleci bir temele oturdu-
ğu belirtilmektedir. 

İran İslam Devrimi’nden Önceki Gelişmeler 

İran İslam Devrimi öncesinde İran ile Körfez 
ülkeleri arasındaki ilişkiler, büyük ölçüde Arap 
dünyasındaki gelişmelerden ve Soğuk Savaş’ın 
bölgesel yansımalarından etkilenmiştir. 1948 
Arap-İsrail Savaşı’ndan ağır bir yenilgiyle çıkan 
Arap ülkelerinde arka arkaya gerçekleşen iktidar 
değişiklikleri ve darbeler daha milliyetçi ve dev-
rimci kadroların iş başına gelmesine neden olmuş, 
1952’de Mısır’da iktidarı ele geçiren Hür Subaylar 
Hareketi’nin lideri Cemal Abdülnasır, Arap milli-
yetçiliğinin tüm bölgeye yayılmasına öncülük et-
miştir. İsrail’e desteği nedeniyle ABD karşıtlığının 
hâkim olduğu devrimci-milliyetçi kadrolar 1948 
yenilgisinin intikamını almak amacıyla başlattık-
ları silahlanma faaliyetlerinde Sovyetler Birliği’ni 
önemli bir tedarikçi olarak görmüş, ideolojik 
yakınlık duydukları bu ülkenin ABD’ye karşı 
denge oluşturmasını beklemişlerdir. Sovyetler 
Birliği’nin bölgede artan etkisini önlemeyi amaç-
layan ABD 1955’te Bağdat Paktı’nın kurulmasını 
gündeme getirmiştir. İngiltere, Türkiye, Pakis-
tan, İran ve Irak’ın katıldığı Pakt, Mısır’ın büyük 
tepkisine neden olmuş, bölgede bölünmelere 
yol açmıştır. Nasır Irak ve İran monarşilerini ağır 
şekilde eleştirmiş, Irak ve İran ise Bağdat Paktı’nı 
Mısır’a karşı bir koalisyon olarak değerlendirmiş-
lerdir.[1] 1958’de Irak’ta monarşinin Abdülkerim 
Kasım liderliğindeki askeri darbeyle devrilmesi ve 
Kasım’ın Bağdat Paktı’ndan ayrılıp Sovyetler Bir-
liği ile yakın ilişkiler kurması[2], ortak tehdit algısı 
nedeniyle İran ve Körfez monarşileri arasında ya-
1  Rumullah Ramazani, “Arab-Iranian Relations in Modern Ti-
mes”, www.iranicaonline.org/articles/arab-(31.03.2018).
2  William L.Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi (Çev. Mehmet 
Harmancı), Agora Kitaplığı, İstanbul 2015, s. 365.

kınlaşmaya yol açmıştır. 1958 darbesinin ardından 
İran ile Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar arasın-
da kıta sahanlığı anlaşmazlıkları çözülmüş, ticari 
ilişkiler gelişme kaydetmiştir.[3] Körfez ülkeleri, 
1958 darbesinden sonra Körfez monarşileri için 
başlıca tehdit haline gelen Irak’ı, bir yandan Pan-
Arap davalara destek ifade ederek ve İsrail ile 
Batı’ya karşı savaşan militanları finanse ederek 
yatıştırmayı �������diğer yandan da İran ile 
iyi ilişkiler geliştirmek suretiyle Irak tehdidine kar-
şı koymayı amaçlamışlardır. Zira İran Körfez’de bir 
numaralı güç olma arayışına karşın, Irak’ın yaptığı 
gibi monarşilerin egemenliğini tehdit etmemek-
teydi.[4] 1958 darbesinin İran dış politikası bakı-
mından önemli bir sonucu, Bağdat Paktı’nın bir 
üye devlet rejiminin devrilmesini önleyemediğini 
göstermesi ve İran’ın Batı yanlısı bir ittifak içinde 
de facto bağlantısızlık politikası izlemeye karar 
vermesine yol açan faktörlerden biri olmasıdır.
[5] Bununla birlikte, ABD’nin enerji ve güvenlik 
bağlantılı çıkarları, İran’a 1953 ile 1960 arasında 
567 milyon dolar tutarında ekonomik, 450 mil-
yon dolar tutarında askeri yardımda bulunması-
na neden olmuştur.[6] 

Arap milliyetçiliğinin güçlü olduğu bu dö-
nemde gündeme gelen Pers Körfezi’nin adının 
Arap Körfezi olarak değiştirilmesi girişimleri, 
İran’ın Arap nüfusunun yoğun olduğu Huzistan 
bölgesinin Arap vatanının ayrılmaz parçası olduğu 
söylemleri[7] ve İran-İsrail ilişkileri, aralarındaki 
nisbi yakınlaşmaya rağmen, Körfez ülkeleri ile 
İran arasındaki ilişkilere olumsuz yansımıştır.

Körfez-İran ilişkilerini bu dönemde en fazla 
etkileyen gelişme, İngiltere’nin 1972’ye kadar 
bölgedeki kuvvetlerini çekeceğini açıklama-
sı üzerine bölge güvenliğinin nasıl sağlanaca-
ğı hususundaki tartışmalar olmuştur. Vietnam 
Savaşı’nın ağır sonuçları nedeniyle doğrudan 
İngiltere’nin yerini almak niyetinde olmayan 
ABD, Körfez’in güvenliğini iki yakın müttefiki 
İran ve Suudi Arabistan’ın sağlamasını ����-
3  Christin Marschall, Iran’s Persian Gulf Policy: From Khome-
ini to Khatami, Routledge, London 2003.
4  Barry Rubin, “The Persian Gulf Amid Global and Regional Cri-
ses”, Barry Rubin (Ed.), Crises in the Contemporary Persian Gulf, 
Frank Cass, London 2002.
5  Shahram Chubin- Sepehr Zabih, The Foreign Relations of 
Iran: A Developing State in a Zone of Great-Power Conflict, 
University of California Press, Berkeley 1974.
6  Anoushiravan Ehteshami, Iran: Stuck in Transition, Rout-
ledge 2017.
7  Marschall, a.g.e.
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mekteydi. Ancak Suudi Arabistan, askeri gücün-
den rahatsızlık duyduğu İran ile işbirliğine olumlu 
yaklaşmamış, İran’ın küçük ortağı olmayı isteme-
miştir. Suudi Arabistan’ın bu olumsuz tutumu esa-
sen İran ile arasındaki demografik ve coğrafik 
dengesizliğin yarattığı endişelerle bağlantılıydı. 
Körfezin batı sahilindeki devletlerin topraklarının 
küçük, nüfuslarının az olması ve savaş deneyimi 
sınırlı küçük ordulara sahip bulunmaları, güvenlik-
lerini dış güçlere bağlamalarında önemli rol oyna-
mıştır. İngiltere, Hindistan’ı ve imparatorluk yolu-
nu korumak, deniz yollarını ve pazarları denetim 
altına almak amacıyla yerleştiği[8] Körfez’deki 150 
yıllık mevcudiyeti süresince bu rolü üstlenmiştir. 
İngiltere; Bahreyn, Oman, Kuveyt ve “barışçı 
devletler” olarak bilinen Abu Dabi, Dubai ve 
Şarjah ile yaptığı anlaşmalarla, bu küçük liman 
şeyhliklerinin dış dünya ile ilişkilerini yürütmüş[9] 
ve dışarıdan yönelebilecek tehditlere karşı güven-
liklerini sağlamıştır. Suudi Arabistan’ın durumu 
farklılık gösterse de demografik yapısı ana prob-
lem olmayı sürdürmüştür. Nüfusu ve toprakları-
nın büyüklüğüyle diğer Körfez ülkelerinden ayrı-
lan İran’ın coğrafi ve demografik özellikleri farklı 
bir güvenlik anlayışı geliştirmesine yol açmıştır. 
İran, dış güçlerle yaşadığı tarihi tecrübeleri, köklü 
devlet geleneği ve askeri kabiliyetinin kendisine 
sağladığı üstünlüğü dikkate alarak, Körfez’in 
güvenliğinin dış güçlerce değil, Körfez ülkelerince 
sağlanması gerektiğini düşünmektedir. 

1960’lardan itibaren İran 
ekonomisinin bağımlı 
olduğu petrolün ana 
ihraç yolu ve ekonomik 
hayat hattı olan Körfez’de 
başka bir gücün kontrol 
sağlamasını önlemek 
İran için hayati önem 
taşımaktadır. 

8  Yoel Guzansky, The Arab Gulf States and Reform in the 
Middle East: Between Iran and the “Arab Spring”, Palgrave 
Macmillan, New York 2015, s. 8.
9  Albert Hourani, Arap Halkları Tarihi (Çev. Yavuz Alogan), 
İletişim Yayınları, İstanbul 1997, s. 332.

Bu çerçevede, dünya petrol ve doğalgaz re-
zervlerinin yarıya yakınını ihtiva eden Körfez’in 
güvenliğinin askeri gücü ve bu rolü üstlenme-
deki istekliliği göz önüne alınarak İran’a verile-
ceği açıktı. İran’ın Körfez ülkelerinin işbirliğini 
sağlamak amacıyla, Bahreyn’in bağımsızlığını 
tanıma karşılığında Abu Musa adası ile Büyük ve 
Küçük Tomb adalarının kontrolünde söz sahibi 
olmayı ������uzlaşma girişimlerinin tam bir 
uzlaşmayla neticelenmemesi (Abu Musa adasının 
ortak yönetimi konusunda Şarjah Emirliği ile an-
laşmaya varılmış, Tomb adaları konusunda Ras el 
Hayma Emirliği ile uzlaşmaya varılamamıştı) üze-
rine Tomb adalarını işgal etmesi güvenlik işbirliği 
arayışlarını sekteye uğratmakla kalmamış, böl-
gede yeni bir gerginlik yaratmıştır. Adaları işgali, 
İran’ın yayılmacılıkla suçlanmasına yol açmış, Kör-
fez ülkelerinin İran’a karşı güvensizliklerini arttır-
mıştır.

İran İslam Devrimi Sonrasındaki Gelişmeler

1979’da Şahın devrilmesiyle sonuçlanan İran 
İslam Devrimi’nin Körfez ülkeleri tarafından 
kendi monarşik rejimlerine tehdit olarak algı-
lasalar da, ilk aşamada olumsuz karşılanmama-
sının arkasında Şah dönemi İran’ı ile yaşadık-
ları gerginliklerin önemli etkisi olmuştur. Öte 
yandan Körfez ülkeleri; devrimden sonra İran’ın 
iç problemlerinin artacağı, bölgesel rolünün 
azalacağı, adalar üzerindeki iddialarından vazge-
çeceği, İsrail ile ilişkilerinin bozulmasının Arap-İs-
rail çatışmasında Arapları güçlendireceği, İslamcı 
ve daha az milliyetçi bir rejimin Pers Körfezi’nin 
Arap ya da İslam Körfezi şeklinde isimlendirilme-
sini kabul edeceği beklentisi içindeydi.[10] İranlı 
İslamcıların milliyetçilik karşıtı eğilimleri, İran’ın İs-
lamiyet öncesi kültür ve geleneklerine düşmanlık-
ları, Pehlevi rejimiyle bağlantılı her şeyden nefret 
etmeleri ve İran’ın Körfez’in jandarması olmaması 
gerektiğini düşünmeleri, Körfez ülkelerinin bek-
lentilerinde bir ölçüde haklılık payı olduğunu gös-
teriyordu.[11] Ancak, İslami rejimin uygulamaları, 
kısa sürede bu beklentilerin gerçekçi olmadığını 
ve İran’ın Körfez’e yönelik politikasında devam-
lılık olduğunu ortaya koymuştur. Hunter’a göre 

10 Shireen Hunter, “Iran’s Policy Toward the Persian 
Gulf:Dynamics of Continuity and Change”, Anoushiravan Eh-
teshami-Gawdat Baghat-Neil Quilliam (Eds.), Security and 
Bilateral Issues Between Iran and its Arab Neighbours, Palg-
rave Macmillan, New York, 2017, s. 14.
11 Ibid.
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bu devamlılığın nedenlerinden biri, İran ile Körfez 
/ Arap devletleri arasındaki etnik / mezhepsel 
bölünmeler, farklı tarihi arka planlar ve kültürel 
rekabet gibi faktörlerin etkisinin, Pan İslamist 
yaklaşımların bunları ortadan kaldıracağı bek-
lentisine rağmen, önemini sürdürmüş olmasıdır. 
Hatta İslamiyet Arap-İran dostluğunun bir kayna-
ğı olmaktan ziyade, daha bölücü bir unsur olarak 
ortaya çıkmıştır. Zira İslamcı evrenselcilik iddiala-
rına rağmen, İran devriminin, İran toprağının ve 
tarihinin bir ürünü ve bu yüzden bir Şii fenomeni 
olması, Arap-İran ilişkilerinin mezhep boyutunun 
daha fazla dile getirilmesine ve daha büyük bir 
anlaşmazlık nedeni olmasına yol açmıştır. Diğer 
nedenler ise İran’ın Körfez politikasının güvenliği, 
ekonomisi ve kimliği ile bağlantılı olması ve İran-
Körfez / Arap ilişkilerinin her zaman daha geniş 
uluslar arası politikalar ve Araplar arası ilişkilerin 
dinamiklerinden etkilenmiş olmasıdır.[12] Devrim, 
İran’ın ABD ile ilişkilerinde dramatik bir değişik-
lik yaratmış, ABD / Batı yanlısı İran’ın yerini, ABD 
/ Batı karşıtı radikal bir rejim almıştır. Bu durum, 
Suudi Arabistan’ın Körfez’de ABD’nin ana daya-
nağı olmasına, ABD-İran ilişkilerinde belirleyici 
rol oynamasına rol açmıştır. İslam devriminin ide-
olojik kaynaklarını sadece Ayetullah Humeyni’nin 
görüşleri ve İslami doktrin değil, aynı zamanda 
militan üçüncü dünyacılık, sol düşünceler, Arap 
radikalizmi ve İran’ın tarihi tecrübeleri oluştur-
muş, bu kaynaklar rejimin anti emperyalist, anti 
Siyonist karakterini şekillendirmiş, muhafazakâr 
Arap ülkelerine mesafeli hatta düşmanca yaklaşı-
lırken, Suriye, Libya, Güney Yemen ve Filistin Kur-
tuluş Örgütü gibi ülke ve gruplarla olumlu ilişkiler 
kurulmuştur.[13]

İran’ın bölgedeki Şiilere ayaklanma çağrısı 
yapması, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve 
Irak’ta etkisini göstermiş, nüfusun çoğunluğunu 
Şiilerin teşkil ettiği Irak’ta 1979’da Şiiler ile 
güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmaların 
ardından Şii lider Muhammed Bekr El-Sadr idam 
edilmiştir.[14] Aynı yıl Bahreyn’de başlayan göste-
riler, kendisini İmam Humeyni’nin Bahreyn’deki 
temsilcisi olarak tanımlayan bir Şii şeyhinin sınır 

12 Ibid.
13 Ibid.
14 Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1990) Cilt I: 
1914-1980, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara 1991, s. 773.

dışı edilmesiyle sona ermiş[15], 1981’de ise gizli bir 
darbe planı ortaya çıkarılmıştır. Suudi Arabistan’ın 
Şiilerin yoğun olduğu petrol zengini Doğu böl-
gesinde 1979 ve 1980’de çatışmalar yaşanmış, 
1985’te Kuveyt Emiri’ne suikast girişiminde bulu-
nulmuştur.[16] 1987’de Kabe’de meydana gelen 
ve İranlı Şii hacılar ile Suudi güvenlik güçleri ara-
sındaki çatışmalar sonunda 257’si İranlı Şii olmak 
üzere 401 kişinin öldüğü olaylar ise bu dönemin 
en dramatik gelişmesi olmuştur.[17] Bölgedeki Şii 
hareketlerinin İran modeli halk ayaklanmalarına 
yol açmadaki başarısızlıkları, İran’da devrimci 
coşkunun azalması ve daha ihtiyatlı politikalar 
izlenmesiyle Şii muhalefetin önemi giderek 
kaybolmuştur.

Bölgesel bir savaşa 
dönüşerek ciddi yıkıma yol 
açan ve 1980’de başlayarak 

sekiz yıl devam eden İran-Irak 
Savaşı, iki ülke ilişkilerinde 

öteden beri mevcut olan bazı 
kritik sorunların yeniden 

gündeme gelmesi ve Saddam 
Hüseyin’in kolay bir zafer 

elde edebileceği yanılgısına 
düşmesi üzerine başlamıştır. 

1958’de monarşinin yıkılmasıyla bozulan İran-
Irak ilişkileri, İran’ın Iraklı Kürtlere desteği ve 
Şattül Arap sınır meselesi nedeniyle 1975 Ceza-
yir Anlaşması’na kadar gergin bir seyir izlemiştir. 
Cezayir Anlaşması ile Şattül Arap nehir sınırının 
yeniden belirlenmesi ve İran’ın Iraklı Kürtlere des-
teğini çekmesi sağlanmış, ilişkilerde 1979’a kadar 
ciddi bir sorun yaşanmamıştır. Ancak, İran’ın İslam 
15 Arnold Hottinger, “Political Institutions in  Saudi Arabia, 
Kuwait and Bahrain”, Shahram Chubin (Ed.), Security in the 
Persian Gulf: Domestic Political Factors, The International 
Institute for Strategic Studies, Allanheld, Osmun and Co. Pub-
lishers, New Jersey 1981, s. 7.
16 Gregory Gause, Oil Monarchies: Domestic and Security 
Challenges in the Arab Gulf States, Council on Foreign Relati-
ons Press, New York 1994, s. 32.
17 İsmail Akdoğan, “İran Devrimi’nden Arap Baharı’na Suudi 
Arabistan-İran İlişkileri”, ORMER Mart 2016, ormer.sakarya.
edu.tr/20,3,,67, iran-devriminden-arap-baharı-na-suudi-
arabistan-iran-ilişkileri.html (31.03.2018).
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Devrimi’nden sonra Iraklı Şiileri ayaklanmaya çağır-
masının ardından yaşanan çatışmalar, Kürtlerin ar-
tan faaliyetleri ve Humeyni rejimine karşı özerklik 
talebiyle harekete geçen Huzistan Araplarına Irak 
tarafından silah yardımında bulunulması[18] gergin-
liği yeniden yükseltmiş, nihayet Irak’ın Eylül 1980’de 
İran’a saldırmasıyla savaş başlamıştır. Suriye ve Lib-
ya gibi birkaç Arap ülkesinin dışında, bütün Körfez 
ülkelerinin ve ABD’nin Irak’ın arkasında yer aldığı, 
askeri ve maddi bakımdan desteklediği savaş, İran 
tarafından Irak ve müttefiklerinin devrimi ezme gi-
rişimi olarak görülmüştür. Suudi Arabistan ve Kör-
fez ülkeleri ise Saddam Hüseyin’in gerçekçi olma-
yan değerlendirmelerini paylaşmasalar da, İran’ın 
en azından gücünün sınırlarını ve Körfez ve İslam 
dünyasını kontrol altına alamayacağını anlaması-
nı beklemişlerdir.[19] İran-Irak Savaşı, ne devrimin 
ezilmesi, ne de İran’ın gücünün sınırlarını anlaması 

18 Armaoğlu, a.g.e., s. 776-777.
19 Shahram Chubin-Charles Tripp, Iran-Saudi Arabia Relations 
and Regional Order, Oxford University Press, Oxford 2004.

sonucunu doğurmuş, aksine İran rejiminin güçlen-
mesine neden olmuştur.

Irak’ın 1990’da Kuveyt’i işgal etmesi, bir bakıma 
İran-Irak Savaşı’nın sonuçlarıyla bağlantılıydı. Sa-
vaştan sonra ağır borç yükü altındaki Irak’ın petrol 
gelirlerine güvenmesine rağmen, Suudi Arabistan 
ve Kuveyt’in OPEC kotalarına uymayarak fazla üre-
tim yapması nedeniyle petrol fiyatlarının düşmesi-
ne yol açması, Irak’ın tepkisini çekmekteydi. Savaş 
döneminde bu ülkelerden aldığı borçların bir kısmı-
nın silinmesi talebinin reddedilmesi de Irak’ın rahat-
sızlığını arttırmıştı. Irak, Basra Körfezi’ne çıkışını da-
raltan Kuveyt’e ait bazı adaların ve Rumeyla petrol 
bölgesinin kendisine bırakılması gibi bazı aşırı talep-
lerinin de kabul edilmemesi üzerine Kuveyt’i işgal 
etmeye karar vermiştir.[20] Saddam, Kuveyt’i işgal 
ederken bölge ülkelerinin kendisini destekleyecek-
lerini, dış güçlerin ise etkisiz bir protestodan öteye 
gitmeyeceklerini düşünmüş, Sovyetler Birliği’nin 
20 Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1990) Cilt II: 
1980-1990, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara 1991, s. 43-45. 
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dağılmakta olduğu ve Soğuk Savaş’ın bittiği gerçe-
ğini dikkate almamış, dolayısıyla ABD Kuveyt’in çağ-
rısına koşarken, Sovyetler Birliği’nin Irak’a yardıma 
gelmesi imkânına artık sahip olmadığını anlamamış-
tır.[21]

Kuveyt’in işgali üzerine, Mısır ve Suriye gibi bölge 
ülkelerinin de dâhil olduğu geniş bir koalisyon oluş-
turan, Suudi Arabistan’ın çağrısıyla bu ülkede askeri 
mevcudiyet tesis eden ABD, Irak’ın Kuveyt’ten çe-
kilmesini sağladıktan sonra bu ülkeye yaptırımlar 
uygulanmasına öncülük etmiş ve Irak’ın Birleşmiş 
Milletler ile işbirliğini reddettiği her durumda Irak’ı 
bombalamayı sürdürmüştür. Bu durum Arap kamu-
oyunda Irak halkına karşı sempati yaratmış, Körfez 
monarşilerinde ise topraklarındaki ABD mevcudiye-
tine yönelik endişelere yol açmıştır. Nitekim Hazi-
ran 1995’te Dhahran, Kasım 1996’da El Khobar’daki 
ABD askeri tesislerine yapılan saldırılar, ABD asker-
lerinin “kutsal topraklardaki” mevcudiyetine ve 
ABD’yi bu topraklara davet eden Suudi yönetimine 
duyulan tepkiyi ortaya koymuştur.

Körfez Krizi’nden sonra İran ile Körfez ülkeleri 
arasında yumuşama gözlenmeye başlamıştır. Kör-
fez ülkeleri İran’ın kriz sırasında sorumlu bir partner 
gibi davrandığını, ayrıca Humeyni’nin 1989’da öl-
mesinden sonra İran’ın yıkıcı faaliyetlerinin azaldı-
ğını düşünmekteydiler. İran’ın yeni Cumhurbaşkanı 
Rafsancani’nin pragmatik kişiliği ve İran ekonomisi-
ni içinde bulunduğu güç durumdan çıkarma, İran’ın 
izolasyonunu sona erdirerek normalleşmeyi sağla-
mayı amaçlaması da, yumuşama adımlarının atıl-
masını kolaylaştırmaktaydı. 1991’de Körfez İşbirliği 
Konseyi Dışişleri Bakanları ile İran Dışişleri Bakanı 
bir araya gelmiş ve ilişkilerin dayanacağı ilkeleri be-
lirleyen bir anlaşmaya varılmıştı. Ancak 1992’de Abu 
Musa adasında yaşanan bazı gelişmeler gerginliğe 
yol açmış, bu durum Ocak 1993’e kadar sürmüştür. 
Esasen Körfez-İran ilişkilerinin 2003’e kadar devam 
eden bu dönemini, İran Cumhurbaşkanı Hatemi’nin 
Suudi Arabistan ziyaretiyle en üst noktasına varan 
yakınlaşma girişimleri ile İran’ın radikal gruplarla 
ilişkileri ve Lübnan, Filistin gibi alanlarda “Arap 
sokağına” yönelik tutumunun yarattığı rahatsızlık 
arasındaki gelgitlerin şekillendirdiği belirtilebi-
lir. Bu dönemin en dikkat çekici gelişmesi, Suudi 
Arabistan’ın İran destekli Irak Şii muhalefetiyle te-
mas kurması ve Suudi Arabistan, İran ve Suriye’nin 
çeşitli Iraklı muhalif grupları Saddam’a muhalefet 

21 Bernard Lewis, Ortadoğu-İki Bin Yıllık Ortadoğu Tarihi (Çev. 
Selen Y. Kölay), Arkadaş Yayınevi, Ankara 2015, s. 463.

ve Saddam sonrası geçiş dönemi için organize ol-
maya teşvik etmeleri olmuştur.[22] Ancak, Suudi 
Arabistan Mart-Nisan 1991’deki Şii ve Kürt ayaklan-
maları sırasında ayaklanmacıları açıkça destekle-
mekte tereddüt etmiş, Irak’taki bir kaostan İran’ın 
yararlanacağını düşünmüştür. Suudi Arabistan Irak 
muhalefeti ile temaslarını sürdürmüşse de, Irak’ın 
parçalanması ve Irak’ın güneyinin İran hâkimiyetine 
girmesinden endişe duymuştur.

2003’deki ABD işgali ve Saddam’ın devrilme-
sinden sonra Irak parçalanmayacak, ancak Irak’ın 
hemen hemen tamamında İran nüfuzu kendisini 
hissettirecektir. Baas’tan arındırma politikası, Sün-
nilerin tüm önemli pozisyonlardan uzaklaştırılma-
sına, siyasi hayattan nerdeyse dışlanmalarına ne-
den olacaktır. İran’ın desteklediği Şii gruplar Irak 
yönetiminde kritik mevkilere gelecek, güvenlik 
birimlerinde etkinlik kuracaklardır. 

ABD Başkanı Bush’un 
“terörle savaş” stratejisi 

kapsamında önce 
Afganistan’ın, sonra 

Irak’ın işgaliyle iki önemli 
düşmanından kurtulan 

İran, Irak’ın dengeleyici 
rolünün ortadan kalkmasıyla 
bölgedeki etkinliğini giderek 

arttıracaktır.
2003’den bu yana Suudi Arabistan ile İran ara-

sındaki ilişkileri belirleyen ana unsur, bölgesel güç 
dengesini şekillendirme mücadelesi olmuştur. 
Hem İran, hem de Suudi Arabistan diğerinin böl-
gesel etkisini genişletmesini kendisi için net kayıp 
olarak görmektedir.[23] Bu jeopolitik oyunda Suudi 
Arabistan finans kaynaklarını ve medya organlarını 
kullanırken, İran militan devlet dışı aktörleri dev-
reye sokmakta, Arap davası olarak görülen Filistin 
sorunu gibi konularda sahne dışına iterek, Suudi 
Arabistan’ın meşruiyetine karşı mücadele etmekte, 
Arap sokağı stratejisiyle Suudi Arabistan içindeki 
22 Gause, a.g.e., s. 138. 
23 Frederic Wehrey, Saudi-Iranian Relations since the Fall of 
Saddam: Rivalry, Cooperation and Implications for US Policy, 
RAND Corporation, Santa Monica 2009.
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������������������24]

Arap Baharı’nın bölgede yarattığı istikrarsız 
ortamda ABD Başkanı Obama’nın bölge sorunlarıyla 
doğrudan ilgilenmeme politikası, Rusya etkin bir 
şekilde devreye girerken Suriye’deki çatışmalarda 
kararsız bir liderlik sergilemesi ve İran’ın nükle-
er programı ile ilgili anlaşmanın neticelenmesi-
ni sağlaması, Suudi Arabistan açısından olumsuz 
bir tablo yaratmıştır. ABD’nin pasif tutumu, Suudi 
Arabistan’ı İran’ın nükleer programı ve bölgesel nü-
fuzu konusunda aynı kaygıları taşıyan diğer bir den-
geleyici güce yöneltmiş, Suudi Arabistan ile İsrail 
arasındaki ilişkiler dikkat çekici boyuta ulaşmıştır. 
ABD’deki yönetim değişikliğinin ardından İran’a 
karşı daha sert bir politika izleneceğinin işaretleri-
nin ortaya çıkmasıyla bölgesel güç mücadelesinde 
yeni bir aşamaya geçileceği anlaşılmaktadır.

Sonuç

Zengin doğal kaynakları ve coğrafi konumundan 
kaynaklanan stratejik önemi, Körfez bölgesini jeo-
politik oyunların merkezi durumuna getirmiş, bölge 
ülkeleri arasında rekabet ve güç mücadelelerine 
neden olmuştur. 1979’dan bu yana üç bölgesel sa-
vaşa sahne olması, Körfez bölgesindeki güç denge-
lerinin değişmesi ya da değiştirilmek istenmesinden 
kaynaklanmıştır. Bölgedeki güç dengeleri İran, Irak 
ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler ile yakından 
bağlantılı bulunmakta, bu ilişkilere ve arka plandaki 
dış desteklere bağlı olarak biçimlenmektedir.

İran’ın, ABD’nin güvenilir bir müttefiki iken 
1979’daki İran İslam Devrimi’nden sonra ABD karşıtı 
radikal bir çizgiye yönelmesi, Körfez’deki güç 
dengelerinin yeniden ele alınmasına yol açmıştır. 
1980-1988 İran-Irak Savaşı’nın arkasında sadece 
Irak lideri Saddam Hüseyin’in kişisel hırslarının 
olduğunu ileri sürmek yanıltıcı bir değerlendirme 
olmaktadır. Savaşın çıkmasında Saddam’ın hırslı 
kişiliğini kullanan Batı ve bölge ülkelerinin İran’da 
statükoyu geri getirme amaçlarının belirleyici oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Sonuçta İran-Irak Savaşı, İran 
devrimini güçlendirmiş, İran halkının devrimin 
ilkelerini benimsesin benimsemesin yeni rejimin 
arkasında durmasına yol açarak rejimin ayakta kal-
masını sağlamıştır.

İran-Irak Savaşı’nın hemen ardından Irak’ın 
Kuveyt’i işgali ve ABD tarafından “cezalandırılma-
sı”, bu kez Saddam’ın küresel güç dengelerini iyi 

24 Ibid.

değerlendirememesinden kaynaklanmış görün-
mektedir. ABD ise Irak’ta tam olarak öngöremediği 
bir rejim değişikliğinin İran’ın etkisini arttırabilece-
ğinden çekinmiş ve Saddam’ın devrilmesinin değil, 
���������çıkarlarına daha uygun olduğunu 
düşünmüştür. 

2003’e gelindiğinde ise ABD’de 11 Eylül olayla-
rının etkide bulunduğu, oldukça farklı bir siyasi at-
mosfer söz konusuydu ve sadece Irak’ın değil, tüm 
Ortadoğu’nun gerekirse şiddet yoluyla “özgürleş-
tirilmesi / demokratikleştirilmesi” ������-
teydi. ABD’nin bu tutumu, İran’ın Irak başta olmak 
üzere, tüm Ortadoğu’da nüfuzunu arttırmasına, 
güç dengelerinin tam olarak değişmese de belir-
sizleşmesine neden olmuştur. Bu dengeleri kendi 
lehlerine değiştirmeyi amaçlayan ülkeler ile İran ve 
müttefikleri arasında devam eden mücadele, Arap 
Baharı’ndan sonra daha da kritik bir noktaya ulaş-
mış, bu kez Rusya’nın da sahaya girmesiyle küresel 
güç mücadelesinin bir unsuru haline gelmiştir. 

Henüz hiçbir tarafın 
üstünlük sağlayamadığı 
bu mücadele, İsrail 
gibi yeni aktörlerin de 
devreye girmesiyle 
muhtemelen daha 
çatışmacı bir sürece 
doğru gitmektedir. Bu 
çerçevede, Körfez’deki 
dengelerin daha geniş 
bölgesel / küresel 
hesaplaşmanın 
sonuçlarına göre 
şekilleneceği 
anlaşılmaktadır.
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Giriş

Türk-Amerikan ilişkilerinin başlangıç tarihi olarak birçok akademisyen ABD ile Os-
manlı İmparatorluğu arasında 1830 yılında yapılan ve 5 Ekim 1831 tarihinde imzalanan 
Seyr-ü Sefain ve Ticaret Anlaşmasını esas almaktadır. Oysa ABD’nin Osmanlı toprak-
larında faaliyetleri söz konusu anlaşmanın imzalanmasından çok daha öncesine da-
yanmaktadır.

ABD’nin Osmanlı İmparatorluğu ile ilk teması 1784 yılında ticari ilişkileri geliştir-
mek için Osmanlı Devleti’ne gönderdiği John Adams, Benjamin Franklin ve Thomas 
�������oluşan ticaret heyetiyle başlamıştır[1].  Bu heyet vasıtasıyla Osmanlı 
Devleti ile irtibata kuran ABD takip eden süreçte misyoner örgütlerini kullanarak 
başta Ermeniler olmak üzere bölgedeki gayr-ı Müslim unsurlarla temasa geçmiştir.

ABD, Osmanlı Devleti’ndeki misyoner faaliyetlerini değişik bir yöntemle sür-
dürmüş ve Osmanlı Devleti’nin tebaası olan Ermenilerden seçtiklerini 1840’lardan 
itibaren ABD’ye götürerek eğittikten sonra asıl faaliyet alanları olarak belirlediği 
Osmanlı Devleti’ne geri göndermiştir. Takip eden süreçte Osmanlı Devleti’nde çıka-
rılan isyanlarda ABD’de eğitilen Ermeniler önemli rol üstlenmişlerdir.

ABD Osmanlı Devleti’ndeki faaliyetleri sırasında misyoner örgütlerinin yanı sıra 
sefaret ve konsolosluk görevlilerini de yoğun olarak kullanmış ve İstanbul sefareti 
ile konsolosluklarında görevlendirdiği kişileri Ermeni kökenliler arasından seçmiş-
tir. ABD’nin sefir ve konsolosları diplomatik görevlerinin yanı sıra hatta ondan daha 
önemli bir görev olarak azınlıklar ve özellikle Ermeniler arasında faaliyet gösteren 
misyoner örgütlerinin, eğitim ve sağlık kuruluşlarının ve Osmanlı tebaası ile irtibat 
kuran benzeri kuruluşların faaliyetlerinin koordinasyonu ve yönlendirilmesi görevini 
de üstlenmişlerdir.

1  Nurşen Mazıcı, ABD’nin Güney Kafkasya Politikası Olarak Ermenistan Sorunu, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2005, s.19. 

Prof. Dr. Ömer Lütfi TAŞÇIOĞLU

ABD’NİN OSMANLI 
DEVLETİ’NDEKİ 
FAALİYETLERİ



Sayfa 21

Bu çalışmanın giriş bölümünde Osmanlı-ABD 
ilişkilerinin kısa bir özeti verildikten sonra ABD’li 
Protestan Misyonerlerin Osmanlı Devleti’ndeki 
faaliyetleri, Osmanlı Ermenilerinin ABD’ye Götürü-
lerek Eğitilmeleri, Osmanlı Devleti’ndeki ABD Se-
firlerinin ve Konsoloslarının Faaliyetleri, ABD’nin 
İstanbul Büyükelçisi Morgenthau ile Lord Bryce’ın 
İşbirliği, ABD Senatosu’nun I. Dünya Savaşı Önce-
sinde Ermenilere İlişkin Kararları, ABD’nin Erme-
nistan Mandasına İlişkin Yaklaşımı ve ABD’nin Lo-
zan’daki Ermeni Politikası ayrı başlıklar halinde ele 
alınarak incelenmiş, sonuç bölümünde ise önceki 
bölümlerde ele alınarak incelenen konuların genel 
değerlendirilmesi yapılmıştır.

ABD’li Protestan Misyonerlerin Faaliyetleri

ABD’nin Protestan misyoner teşkilatı ABCFM 
(American Board of Commissioners for Foreign 
Missions-Amerikan Yabancı Misyon Örgütü) adlı 
misyoner örgütü 1810 yılında Boston’da kurulmuş-
tur. 1819 yılında Osmanlı Devleti’ni programına 
alan ABCFM 1820’lerden itibaren ilk misyonerleri-
ni Anadolu’ya göndermiş[1]  ve ilk misyonerler 9 
Ocak 1820’den itibaren İzmir’de faaliyet göster-
meye başlamıştır.

Ermeniler ile misyonerlerin ilk teması ise mis-
yoner rahip Levi Parsons vasıtasıyla 1821 yılında 
gerçekleşmiştir. Daha sonra misyoner H.G. Otis 
Dwight Ermenice öğrenmiş ve Ermeni tarihi ile ilgi-
li araştırmalar yapmaya başlamıştır[2].

ABCFM tarafından “Ermenistan” adı verilen 
Anadolu topraklarına gönderilen Eli Smith ve 
Dwight önce İzmir’e çıkmış ve Balıkesir üzerinden 
İstanbul’a geçip Ermeni patriği ile görüştükten 
sonra İzmit, Ankara, Tosya, Merzifon, Amasya, To-
kat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Arpaçay, ����
Şuşa, Datev, Nahcivan, Erivan,   Eçmiyazin,  Teb-
riz ve Urmiye’yi ziyaret ederek Ermenilerin nüfus, 
sosyal, ekonomik, idari, eğitim ve kültür yapıları 
hakkında detaylı bilgi toplamışlardır[3].

1  Şenol Kantarcı, Amerika Birleşik Devletleri’nde Ermeniler ve 
Ermeni Lobisi, Aktüel yayınları, İstanbul, 2004, s.54-55.
2  İsmail  KÖSE,  “ABD’li  Misyonerlerin  1830-1917  Yılları  Ara-
sında  Osmanlı  Topraklarındaki  Faaliyetleri  ve  Bu Faaliyet-
lerin İki Ülke Diplomatik İlişkilerine Etkisine Genel Bir Bakış”, 
Tarihte Türkler ve Ermeniler, Türk Tarih Kurumu yayınları, 
Ankara, 2014, s. 147.
3  Mithat  Aydın,  “Amerikan  Protestan  Misyonerlerinin  Erme-
niler  Arasındaki  Faaliyetleri  ve  Bunun  Osmanlı- Amerikan 
İlişkilerine Etkisi”, OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi 
Araştırma ve Uygulama Merkezi) Dergisi, Sayı 19, 2006, s.81.

Amerikan Protestan Kilisesi’nin hedef kitle ola-
rak Osmanlı Ermenilerini seçmesi ve Anadolu’daki 
Ermeniler üzerinde faaliyet göstermesi Osmanlı 
Devleti’ndeki siyasi Ermeni hareketinin filizlenme-
sinde önemli rol oynamıştır.

ABD’li misyonerlerin Ermeniler üzerindeki çalış-
malarının Ermeni milliyetçilik fikrini filizlendirdiğini 
bizzat Ermeni tarihçi Robert Mirak “Torn Between 
Two Lands: Armenians in America 1890 to World 
War I” adlı eserinde yaptığı tahlillerle ortaya koy-
muştur. Mirak, Yunanlılar, Bulgarlar ve Makedon-
yalılara aşılanan milliyetçilik şuurunun aynısının 
ABD’li misyonerler tarafından Osmanlı Devleti’nde 
yaşayan Ermenilere aşılandığını bildirmektedir[4].

ABCFM’nin 1825’te Beyrut ve Suriye’de, 1828’de 
İzmir’de açtığı istasyonlar 1830’da rahatsız edi-
ci siyasi faaliyetleri nedeniyle kapatılmıştır[5]. 
1831’de Beyrut’taki istasyonu tekrar faaliyete 
geçiren ve Ermenistan ve Gürcistan’a misyoner-
ler gönderen ABCFM, 1831’de İstanbul’da, 1835’te 
Trabzon’da, 1839’da Erzurum’da misyoner mer-
kezleri açmıştır. Bunları 1847’de Antep’te, 1851’de 
Sivas’ta ve 1852’de Adana ve Merzifon’da açılan 
misyoner merkezleri izlemiştir[6].

Anadolu’daki merkezlerine her geçen gün yeni-
sini ekleyen ABCFM, 1853’te Diyarbakır’da, 1854’te 
Maraş, Kayseri ve Urfa’da, 1855’te Harput’ta, 
1859’da Tarsus’ta, 1872’de Van’da merkezler aç-
mıştır. Bu merkezlerde Amerikan binaları kurul-
muş ve özellikle Ermeniler arasında yürütülen 
faaliyetler sonucunda 1860’larda Ermeniler, ar-
tık Amerikan kitaplarını ve süreli yayınlarını takip 
edebilir hale gelmiştir[7].

Misyonerlerin ilk temasları sırasında onlara en 
sıcak yaklaşanlar Hıristiyan Araplar ve Ermeniler 
olmuş ve ilk Protestanlaştırılan grup Ermeniler ara-
sından çıkmıştır. Misyonerler Ermeniler arasındaki 
çalışmalarına sessizce ve dikkatli bir şekilde başla-
mışlar, Smith ve Dwight yaptıkları araştırmalarda 
Ermenilerin Osmanlı Devleti içindeki en büyük ve 
enerjik grubu oluşturduğunu belirlemişlerdir[8].

Ermeniler arasındaki misyonerlik faaliyetlerinin 

4  Robert Mirak, Torn Between Two Lands: Armenians in Ame-
rica 1890 to World War I, Cambridge, 1983, s.26.
5  Nurşen Mazıcı, age, s.19-20.
6  ABCFM Arşivi, Annual Report 1899.
7  Şenol Kantarcı, age., s.60-61.
8  Şenol Kantarcı, age, s.62-66.
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iki önemli ismi olan William Goodel ve Dwight’ın 
1832’de birlikte kaleme aldıkları mektupta yer alan 
aşağıdaki bilgiler misyonerlik faaliyetlerine ilkokul-
dan başladıklarını göstermektedir[9]:

“Sorun Ermenilerin iyiliği için mümkün olan en 
yararlı işi hangi yoldan yapacağımızdır.  Onlarla il-
gili olarak işe doğru uçtan başlamak için ilkokullar 
açmalıyız… Bir çocuğun kafasında yetişkin insanın-
kinden çok daha kolay iz bırakabiliriz…”

1840-1850’lere gelindiğinde misyonerler ortao-
kul ve liseleri de faaliyet alanına almış ve ilk Ameri-
kan kolejleri İstanbul ve Suriye’de eğitim vermeye 
başlamıştır[10].

Ermeniler arasında milliyetçilik duygularının 
kışkırtılması için ABCFM’nin yanı sıra Osmanlı Dev-
leti kontrolü dışındaki okullar da kullanılmış[11]  
ve bu okullarda okuyan öğrenciler, Ermeni, Bul-
gar ve Yunan bağımsızlık hareketlerinin öncüleri 
olmuştur[12].

Kiliseler ve okullar yoluyla faaliyetlerini sürdü-
ren misyonerler bir yandan da kendi kurdukları 
matbaalarda gazeteler çıkarmaya başlamıştır.  İlk 
olarak Avedaper* adlı gazeteyi çıkaran misyoner-
ler bu gazeteyi Anadolu’nun çeşitli yerlerinde bu-
lunan misyoner merkezlerine dağıtmışlardır. Baş-
langıçta faaliyetlerini belli merkezlerde yürüten 
misyonerler zaman içinde faaliyetlerini Karadeniz 
ve Akdeniz bölgeleri de dâhil iç bölgelere doğru 
genişletmişlerdir[13].

Misyonerler kilisenin yanı sıra Anadolu halkına 
iki kanaldan daha nüfuz sağlamaya çalışmışlardır. 
Bunlardan biri eğitim, diğeri ise sağlık hizmetle-
ridir.  Özellikle iyi teçhiz edilmiş sağlık ekiplerinin 
uzun yıllar süren isyan, yağma, talan gibi etkilerle 
ezilmiş Anadolu halkına güler yüzle ve �����yak-
laşmaları halk üzerinde çok etkili olmuştur. Sağlık 
hizmetlerinde kadın doktor ve hemşirelere önce-
lik verilmesi de Müslüman ve Hıristiyan kadınların 
sempatisinin kazanılmasını kolaylaştırmıştır. 1831 
yılında sağlık personeli maskesi ile Anadolu’ya ge-
len Amerikalı kadın Doktor Isabel Grant, tıp perso-

9 Uygur Kocabaşoğlu, Kendi Belgeleriyle Anadolu’daki Ameri-
ka, İmge Kitabevi Yayıncılık, İstanbul, 1989, s.68.
10 Şenol Kantarcı, age., s.72.
11 Justin McCarthy ve Carolyn McCarthy, Turks and Armeni-
ans A Manuel on the Armenian Questions, Washington D.C. 
1989, s.35-36.
12 Şenol Kantarcı, age, s.55.
* Ermeni dilinde “hayırlı haber getiren” anlamına gelmektedir.
13 Şenol Kantarcı, age., s.73.

nelinin Anadolu’da görevlendirilip örgütlenmesini 
sağlamıştır[14].  Bu faaliyetler en ziyade Gregoryen 
Ermeniler üzerinde etkili olmuş ve Merzifon ve Har-
put Ermenileri başta olmak üzere Ermeniler toplu 
olarak Protestanlaşmaya başlamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk hedef olarak 
Müslümanları seçen, ancak 1861 yılına kadar sade-
ce 23 Müslümanı Protestanlaştırabilen misyonerler, 
Ermeniler ve Yahudiler üzerinde odaklanmış ve mis-
yonun adı “Ermeniler için Misyon ve Yahudiler için 
Misyon” olarak değiştirilmiştir.

1857’de Rum ve Yahudi misyon çalışmalarını dur-
durarak Ermeniler üzerinde yoğunlaşan Amerikan 
misyonu 1858’de tekrar ad değiştirerek üç bölge 
halinde yeniden teşkilatlanmış ve “Merkezi Türkiye 
Misyonu”, “Batı Türkiye Misyonu” ve “Doğu Türki-
ye Misyonu” adlarını almıştır[15].

Merkezi Harput olmak üzere Bitlis, Erzurum ve 
Mardin’i içine alan Doğu Türkiye Misyonu Üçüncü 
Bölge’deki Ermeni nüfusu diğer bölgelerden daha 
fazla olduğundan bu bölgede misyonerler çalışma-
larını Ermeniler üzerinde yoğunlaştırmıştır[16].

Amerikan misyonerleri; 1848’de Antep’te, 
1850’de Musul’da, 1853’te Arapkir’de, 1854’te To-
kat ve Kayseri’de, 1855’te Maraş, Halep ve Sivas’ta,   
1856’da Urfa, Antakya ve İzmit’te, 1857’de 
Diyarbakır’da, 1858’de Mardin, Bitlis ve Edirne’de,   
1863’te Adana’da istasyonlar kurarak faaliyete 
geçmiş, 1870 yılında ana istasyonların sayısı 17’ye,  
ana istasyonların yanı sıra kurulan uç istasyonlar-
la birlikte istasyon sayısı 180’e ulaşmıştır[17]. Bu 
sayı sadece Türkiye coğrafyasındaki istasyonların 

14 Tuncer Günay, Misyoner Örgütleri ve Misyoner Faaliyetleri, 
ATO Yayınları, Ankara, 2004, s.204.
15 Nurşen Mazıcı, age, s.22.
16 Tuncer Günay, age, s.205.
17 Tuncer Günay, age, s.205.
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sayısıdır[18]. Bu sayıya Lübnan, Suriye ve Balkanlar-
daki istasyonlar dâhil değildir.

Bu dönemde sadece Malatya, Arapkir, Eğin ve 
Diyarbakır’da misyonerlere ait 26 Protestan kilisesi, 
32 hizmet merkezi, 58 tali merkez, 9 yüksekokul ve 
71 adet okul faaliyet göstermekteydi[19]. Dört yö-
rede bu kadar çok kurumun toplanmış olması bile 
Amerika’nın Ermeniler üzerinde ne denli yoğun ça-
lışma içinde olduğunu ve Ermeni projesine ne kadar 
önem verdiğini göstermektedir.

1850 yılında sadece 6.000 Ermeni’nin yaşadığı 
Bitlis’te 50 Amerikan misyoner okulunun bulunduğu 
dikkate alındığında Amerikalı misyonerlerin bu böl-
gede neredeyse her Ermeni’ye bir misyoner düşe-
cek şekilde çalışma yaptıklarını göstermektedir[20].

Amerikan Board’ın faaliyetlerini özetleyen Sa-
muel Colcord Bartlett’in raporunun ilk cümlesi 
şöyledir[21]: “Misyoner faaliyetler açısından Türki-
ye, Asya’nın anahtarıdır”. Tek başına bu cümle bile 
ABCFM’in Türkiye coğrafyasındaki faaliyetlerine 
verdiği önemi ve bu topraklarda Amerikalıların 
yürüttüğü misyoner faaliyetlerinin hedeflerini 

18 Nurşen Mazıcı, age, s.22.
19 Tuncer Günay, age, s.210.
20 Tuncer Günay, age, s.210-211.
21 Şenol Kantarcı, age, s.76.

göstermeye yeterlidir. Gerçekten de ABCFM, Os-
manlı Devleti topraklarında o kadar yoğun bir ça-
lışma yürütmüştür ki 1840’larda sadece Suriye’de 
yıllık kutsal kitap basım ve dağıtımı altı milyon say-
fanın üzerine çıkmış[22], 1869’da 21 ana istasyonla 
tüm Osmanlı topraklarına yayılan ABCFM, 1870’de 
okul sayısını 185’e çıkarmıştır[23].

Misyonerler 1893 yılına kadar Osmanlı toprakla-
rında 624 okul* ile 436 ibadethane açmıştır.

Bu okul ve ibadethanelerde görev yapan misyo-
ner sayısı ise 1317’dir[24]. Misyonerler 1893 tarihine 
kadar Osmanlı topraklarında üç milyon İncil ile dört 
milyon muhtelif kitap dağıtmıştır[25].  Misyonerlik 
faaliyetleri için sadece ABCFM’nin harcadığı para 
ise 7 milyon doları aşmıştır[26].

ABCFM’nin kurucularından C. Young’ın “Os-
manlı Devleti’nin yumuşak karnının Ermeniler ol-
duğu ve Osmanlı Devleti’ne bu damardan girilerek 

22 Şenol Kantarcı, age, s.76.
23 Nurşen Mazıcı, age, s.22.
* Bu miktar diğer misyoner örgütleri de dâhil Osmanlı 
Devleti’nde açılan toplam okul sayısını göstermektedir.
24 Şenol Kantarcı, age, s.76.

25 Ralph   Elliott   Cook,   The   United   States   and   Armenian   
Question   1894-1924,   Massachusetts,   1957,   s.33 (Yayımlan-
mamış Doktora Tezi).
26 Şenol Kantarcı, age, s.76.
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nüfuz edilebileceği”[27] tespitinden sonra misyo-
nerler Ermenilere öncelik vermiştir.

Jeremy Salt, 1895 yılı itibariyle Osmanlı toprakla-
rında görev yapan misyonerlerin yanında yardımcı 
olarak 878 Ermeni’nin çalıştığını, ayrıca 12.787 üye-
siyle 125 kilisenin bulunduğunu ve 20.496 öğrencisi 
ile 423 misyoner okulunun faaliyet gösterdiğini bil-
dirmektedir.

ABCFM’nin sekreteri Judson Smith, Jeremy 
Salt’ın “Imperialism, Evangelism and the Ottoman 
Armenians” adlı eserinde verdiği rakamların bir bö-
lümünü sıraladıktan sonra[28]  ;“Bütün bu asil hiz-
metlerimiz, Ermeni milletini bize karşı sonsuz sevgi 
ve şükran duygularına gark etti ve Ermenilerin yürek-
lerini çelik bir çengelle misyonerlere bağladı. Artık Er-
meni milleti, bu koruyucularının ve velinimetlerinin 
ellerinde bir balmumu parçası gibidir.”[29] diyerek 
Ermenilerin ABD’ye nasıl bağımlı hale getirildiğini 
açıklamaktadır.

ABCFM tarafından Osmanlı topraklarına gönde-
rilen ve Harput Amerikan Koleji’nin kurucusu olan 
rahip George W. Dunmore, Doğu Anadolu’yu karış 
karış gezmiş ve bölgede yoğun bir Ermeni nüfusu 
olduğunu tespit etmiştir. Bu nüfusun Protestanlaş-
tırılması halinde bölgede Amerikan uydusu bağım-
sız bir Ermenistan kurulabileceğini değerlendiren 
Dunmore, Anadolu’da yaptığı etnik araştırma ve 
incelemelerden sonra Boston’daki teşkilat merkezi-
ne gönderdiği raporda Harput bölgesi hakkında şu 
bilgiyi vermiştir[30]:

“Misyonerlik faaliyetlerimiz için en elverişli yer 
Harput ovasıdır.” Boston’daki ABCFM merkezi ra-
poru hemen işleme koyarak 1852’de Harput’ta 
önce bir misyoner istasyonu kurmuş, 1859’da ise bir 
Amerikan koleji açmıştır.

Eğitim dili Ermenice olan ve Ermeni koleji adı 
verilen kolejin adı Osmanlı Devleti’nin itirazı sonu-
cu Fırat Koleji olarak değiştirilmiştir[31]. Ancak Er-
meniler kolejin adını, Yeprud  (Ermenistan) Koleji 
olarak �����etmeye devam etmiştir. Amerikalı 
misyonerler, kolejin öğretmen kadrosunun tama-
mına yakınını ihtilalci fikirler taşıyan fanatik Ermeni 
milliyetçileri arasından seçerek eğittikleri kişilerden 

27 Tuncer Günay, age, s.202.
28 Jeremy Salt, Imperialism, Evangelism and the Ottoman Ar-
menians 1878-1896, London, 1993, s.31.
29 Şenol Kantarcı, age, s.76-77.
30 Tuncer Günay, age, s.207-208.
31 Nurşen Mazıcı, age, s.23.

oluşturmuşlardır. Harput, Amerikalı misyonerler 
için Doğu Anadolu’ya giriş kapısı olarak kullanılmış 
ve buradan işe başlayan misyonerler Ermeni nüfu-
sunun bulunduğu Tunceli, Diyarbakır, Van, Bitlis, 
Kars gibi bölgelere giderek faaliyetlerini buralarda 
da sürdürmüştür[32].

Amerika’nın Harput Ermenilerine çok büyük 
önem verdiğini ve buradan Doğu Anadolu bölge-
sindeki tüm Ermenileri kışkırtmaya çalıştığını gös-
teren en önemli işaret, Harput Amerikan Konso-
losluğu’ndaki Amerikan vatandaşlarının sayısıdır. 
ABD’nin Harput Konsolosu David J. Hill 13 Mart 
1901 tarihli raporunda, konsoloslukta görevli 300 
Amerikan vatandaşı ile 16 Ermeni’nin tamamının 
konsolosluğun ajanları olduğunu bildirmiştir[33]. 
5.000 nüfuslu bir Anadolu kasabasındaki konso-
losluk hizmetlerini yürütmek için üç görevli bile 
fazla iken 350 kadar kişinin görevlendirilmesi[34] 
Amerika’nın Anadolu’daki Ermenileri kendi devle-
ti aleyhine kışkırtarak Osmanlı Devleti’ni bölmek 
üzere Harput’u merkez aldığını göstermektedir.

ABCFM’nin okul faaliyetleri Harput Amerikan 
Koleji ile sınırlı kalmamış, İstanbul’da Robert Kolej 
ve Amerikan Kız Koleji, Antep’te Merkezi Türkiye 
Koleji, Merzifon’da Anadolu Koleji*, 0zmirde Ulus-
lararas1 Kolej, Vanda Van Koleji, Tarsus’ta St. Paul 
Koleji[35] gibi okullar açılmak suretiyle eğitim ku-
rumları üzerinden yürütülen misyonerlik faaliyetleri 
tüm Osmanlı coğrafyasına yayılmıştır.

Osmanlı topraklarında 51 yıl misyonerlik yapan 
ABD’li Joseph K. Green, ABCFM’nin Osmanlı coğraf-
yasındaki faaliyetlerinin değerlendirmesini yaptığı 
“Leavening the Levant” adlı eserinde; 1859 yılında 
40 olan Protestan kilisesi sayısının 1909’da 140’a çık-
tığını, ayrıca 17 Yunan ve 19 Bulgar kilisesinin açıldığı-
nı, kilise cemaatinin sayısının ise 1.277’den 15.748’e 
çıktığını, kayıtlı 323 Protestan sayısının 7.000’den 
54.000’e yükseldiğini, 1859’da kız ve erkekler için 1 
adet olan lise sayısının 52’ye yükseldiğini, 1859’da 
ABD yönetiminde hiç kolej yokken 1909’da Osmanlı 
topraklarında 10 Amerikan kolejinin görev yaptığını 

32 Tuncer Günay, age, s.208.
33 İlknur Polat Haydaroğlu, Osmanlı İmparatorluğunda Yaban-
cı Okullar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990, s.122
34 Tuncer Günay, age, s.208-209.
* Merzifon Kolejinin amaçlar1ndan biri de Pontusçuluk faali-
yetlerini yürütmekti. Bakınız: İlknur Polat Haydaroğlu, Osmanlı 
İmparatorluğunda Yabancı Okullar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 
1990, s.139.
35 Jeremy Salt, age, s.31.
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anlatmaktadır[36].

1914 yılına gelindiğinde Türkiye coğrafyasında 
açılan Protestan misyoner okulları ve kolejlerinin 
sayısı 426’yı bulmuştur. Bunların içinde sekiz kolej, 
üç teoloji fakültesi, 46 orta dereceli okul ve 371 di-
ğer okul bulunmaktaydı.  Bu okullara kayıtlı 1700 
kolej öğrencisi, 4000 lise öğrencisi, ilkokullarda ise 
yaklaşık 19.500 kişiden oluşan kız ve erkek öğrenci 
kayıtlıdır. Bu okullardaki öğrencilerin tamamına ya-
kını Ermeni öğrencilerden oluşmaktaydı[37].

Osmanlı Devleti ABD’li misyonerlerin azınlık-
lar üzerindeki zararlı faaliyetleri nedeniyle zaman 
zaman misyoner faaliyetlerini kısıtlama yoluna 
gitmiş, ancak bu dönemlerde ABD Osmanlı liman-
larına harp gemileri göndererek ve kısıtlama kara-
rı alan valilerin görevden alınmasını isteyerek[38] 
Osmanlı Devleti’nin kararlarını geri çekmesini 
sağlamıştır.

Osmanlı Ermenilerinin ABD’ye Götürülerek 
Eğitilmesi

ABD, bir yandan Osmanlı coğrafyasında açtığı 
ana ve tali misyoner merkezleri, misyoner okulları, 
kiliseler ve hastaneler yoluyla Osmanlı vatandaşı 
Ermeniler arasında etnik milliyetçilik ve din farkını 
ön plana çıkartarak onları devlet aleyhine kışkır-
tırken, diğer yandan seçtiği bir takım Ermenileri 
Amerika’ya götürerek eğitmiş ve birer Amerikan 
ajanı haline getirdiği Osmanlı Ermenilerini yeniden 
kendi topraklarına döndürerek bu ajanlardan Os-
manlı coğrafyasındaki misyonerlik ve bölücülük fa-
aliyetlerinde yararlanmıştır.

Osmanlı Devleti'nden Amerika'ya Ermeni göçü-
nü ilk kez misyonerler başlatmıştır. Misyonerler, Er-
meni çocuklarına verdikleri eğitim-öğretimle Ame-
rika özlemi yaratmışlar[39] ve Yeni Dünya'yı gidip 
görme arzusunu kamçılamışlardır[40]. Böylece mis-
yonerlerin eğitiminden geçen her Ermeni çocuğu 
birer Amerikan hayranı olmuştur.

Misyonerler, 1840'lardan itibaren ABD'ye Er-
meni öğrencileri genellikle teoloji tahsili için gön-
36 Zeynep İskefiyeli, “Bir Amerikan Misyonerinin Balkan Savaşı 
Analizi”, Gazi Akademik Bakış, Cilt 6, Sayı 12, Yaz 2013, s.135; 
Joseph K. Greene., Leavening the Levant, Pilgrim Press, Boston, 
1916.
37 ABCFM Annual Report, 1914.
38 İsmail Köse, agm, s.155-158.
39 Bilal N. Şimşir, “Ermeni Propagandasının Amerika Boyutu 
Üzerine” Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu İle İlişkileri 
Sempozyumu (8-12 Ekim 1984, Erzurum), Ankara, 1985, s.103.
40 Şenol Kantarcı, age, s.88.

dermişlerdir.  ABD'deki en önemli misyoner okulu 
Massachusetts'teki Andover Teoloji Fakültesi'ydi 
(Andover Theological Seminary). ABD’ye göç et-
tirdikleri Ermeni gençlerini ilk olarak bu fakülteye 
yerleştiren misyoner örgütleri, bir süre sonra Yale, 
Princeton, Amherst, Clark gibi öteki Amerikan yük-
sekokullarına ve üniversitelerine de Ermeni öğren-
cileri yerleştirmişlerdir. Buralarda misyoner eğitim-
lerini tamamlayan Ermeni gençlerine mühendislik, 
tıp, dişçilik gibi eğitim imkânları tanınmıştır[41]. Mis-
yonerlerin amacı Osmanlı Devleti'nde yetiştirmiş 
oldukları Protestan Ermeni gençlerinin ABD'de 
yüksek tahsil alarak Osmanlı Devleti'ne kalifiye bi-
rer Protestan misyoner[42] olarak dönmelerini sağ-
lamaktı.

ABD’ye ilk göç eden Ermenilerin sayıları az ol-
masına rağmen, bunlar genç ve dinamik kişiler 
arasından seçilmiş, yükseköğrenimlerinden son-
ra koyu birer Türk düşmanı olarak yetiştirilmiş 
ve bunlara ABD’de normal eğitimin yanı sıra özel 
olarak silah eğitimi de verildikten sonra Osmanlı 
Devleti’ne geri gönderilmiştir[43].

Arşiv belgelerinde I. Dünya Savaşı öncesinde 
Türklerle savaşmak üzere 50.000 Ermeni’nin Ame-
rikan ordusunda üç-dört yıldır eğitim gördüğüne 
ilişkin kayıtlar yer almaktadır[44]. Amerika’da yaşa-
yan bir Ermeni’nin Mamurat-ül Aziz’de dava vekili 
olan Murat Muratyan’a yazdığı mektupta, bir kı-
sım Ermeni’nin Rusya’ya ve Amerika’ya gittiği ve 
Amerika’da eğitilen 50.000 askerin ������ha-
reket etmekte olduğu açıkça ifade edilmektedir[45].

ABD’nin, kendi ülkesine göç eden Ermenilerin 
bir bölümünü askeri eğitime tabi tuttuğu ve eği-
timi müteakip askeri birlik halinde teşkilatlandırı-
lan Ermenilerin Rusya’ya gelerek Osmanlı Devleti 
ile çarpışan kuvvetlere katıldığı 8 Ocak 1915 tarihli 
The New York Times gazetesinde de yer almış[46], 
gazete Ermenilere ilişkin söz konusu haberinde 
“Amerika’dan Savaşa Geldiler, Ermeni Birliği �����
Hararetle Karşılandı“ başlığını kullanmıştır[47].
41 Robert Mirak, age, s.25.
42 Şenol Kantarcı, age, s.88.
43 Enver Bolayır, Talat Paşa’nın Hatıraları, Güven Yayınevi, İs-
tanbul, 1946, s.46-49.
44 Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri ve Gerçekler (1914-1918), 
Türk Tarih Kurumu Yayınları Sayı 90, Ankara, 2001 s. 77-78; 
BOA, Dâhiliye Nezareti, Emniyet Umum Müdürlüğü 2. Şube, No: 
2F/14.
45 Yusuf Halaçoğlu, age, s.77-78.
46 Şükrü Server, Aya, The Genocide of Truth, Istanbul Commerce 
University Publications No:25, İstanbul, 2008, s.41.
47 “From America to Fight-Detachment of Armenians Welco-
med Enthusiastically in Tiflis”, The New York Times, Jan. 8, 1915.
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ABD’deki ilk yerleşik Ermeniler olan ve misyo-
nerler tarafından birçok alanda yetiştirilen gençler 
ABD’de Türk düşmanlığını yaymak konusunda da 
sayıları ile kıyaslanamayacak ölçüde büyük bir rol 
oynamışlardır[48]. Bunlardan Osmanlı topraklarına 
geri dönenler ise Ermeni isyanlarının planlayıcısı ve 
lider kadrosu olarak görev almıştır.

ABD’ye göç ederek yerleşen ikinci Ermeni grubu 
Osmanlı topraklarında ticaret ve misyonerlik yapan 
Amerikalıların ABD’ye getirdiği küçük Ermeni tüc-
carlarıydı. Birinci gruba oranla daha az eğitimli olan 
bu grubun en önemli özelliği misyoner okullarında 
ve hizmetinde bulundukları misyonerlerin yanında 
���olmaz birer Türk düşmanı olarak yetiştirilmiş 
olmalarıydı[49]. Bu tarihlerde filizlenen düşmanlık 
babadan oğula adeta bir miras gibi devredilmiş[50], 
bu Ermenilerin çocukları ABD basınına, senatosu-
na, başkanına mektuplar, ������yollayarak Türk 
aleyhtarı kamuoyu oluşturmanın yanı sıra ABD’de 
yaşayan Türklere yönelik tedhiş hareketlerinde de 
bulunmuşlardır[51].

ABD’ye göç eden üçüncü grubun amacı siyasi idi. 
Osmanlı Devleti’nden ABD’ye göç eden bu grubun 
en önemli beklentisi ABD’nin kendilerine gösterdiği 
ilgiden yararlanarak Osmanlı Devleti içinde kurduk-
ları ihtilalci örgütlenmeyi ABD’nin de desteğini ala-
rak güçlendirmek, böylece ayrılıkçı Osmanlı Ermeni-
lerine siyasi destek sağlamaktı[52].

Siyasi amaçla ABD’ye giden Ermeniler, Osman-
lı Devleti’ne yönelik karalama kampanyalarına 
başlamışlar ve ABD basınında bu grubun etkisiyle 
Osmanlı Devleti ve Türkler aleyhine yapılan neşri-
yatta büyük bir artış görülmüştür[53]. Söz konusu 
neşriyatın artışında Avrupa basının da rolü olmak-
la birlikte en büyük rolü ABD tarafından Osmanlı 
Devleti’ne gönderilen misyonerler oynamıştır.

1890-1900 yılları arasında 10.000’in üzerinde Er-
meni ABD’ye göç etmiş ve göçler 1916 yılına kadar 
devam etmiştir[54]. Özellikle göç sınırlamalarının 
gevşetildiği II. Meşrutiyet döneminde Ermenilerin 
48 Şenol Kantarcı, age, s.89.
49 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Hariciye Vekâleti, Siyasi 
Ks. (HR. SYS.), Dos. No: 64, G. No: 7.
50 Bilal N. Şimşir, agm, s. 103-104.
51 Şenol Kantarcı, age, s.90.
52 Nurdan Şafak, “Osmanlı Devleti’nden ABD’ye Ermeni Göçü” 
Türk Dünyası Araştırmaları (Ermeni Meselesi Özel Sayısı), Sayı: 
131, (Nisan 2001), s.92.
53 BOA.HR.SYS., Dos. No: 65, G. No: 43-48.
54 Kemal Karpat,” The Ottoman Emigration to America 1860-
1914” International Journal of Middle East Studies, VII, 17, 
Cambridge, 1985, s.184.

topluca ABD’ye göç ettikleri görülmüştür.  1908 
yılında 3.300, 1910 yılında 5.500, 1913 yılında 9.355 
Ermeni ABD’ye göç etmiş ve ABD’deki Ermeni kolo-
nisinin nüfusu 50.000’i aşmıştır. 1914 yılına kadar bu 
rakam 70.982’ye ulaşmıştır[55].

Bu arada 1909’da Washington’da kurulan Ame-
rikan Dış Politika Karar Alma Komuta Merkezi’nde-
ki Yakın Doğu İşleri Bölümü (The Division of Near 
Eastern �����Türkiye işlerinden sorumlu hale 
getirilmiş, 1915 yılında ise “Ermeni ve Suriyeliler için 
Amerikan Yardım Kurulu” (American Commission 
for Armenian and Syrian Relief) kurulmuştur[56]. 
Teşkilatın başkanı olan James Barton ile teşkilatın 
baş propagandacısı olan William Rockwell “Blue 
Book”un oluşturulmasında Toynbee’ye en çok pro-
paganda malzemesi sağlayan kişiler olmuştur[57].

Osmanlı Devleti’ndeki ABD Sefirlerinin ve Konso-
loslarının Faaliyetleri Berlin Antlaşması’yla Ermeni 
sorununun siyasi gündeme taşınmasından bir süre 
sonra ABD, Anadolu’da yeni konsolosluklar açmaya 
başlamıştır. İlk konsolosluğunu gayr-ı resmi statüde 
olmak üzere 1802 yılında İzmir’de açan ABD, Willi-
am Steaward’ı bu göreve getirmiştir. Ermeniler ve 
Anadolu’da faaliyet gösteren ABD’li misyonerlerle 
irtibatı sağlamak ve misyoner faaliyetlerini destek-
lemek için teşkil edilen ilk ABD konsolosluğu ise 
1886’da Sivas’ta açılmıştır. Konsolos olarak atanan 
ve Amerikalı bir misyonerin oğlu olan H. M. Jewett, 
Tokat’ta doğmuş, çocukluğu Ermeniler arasında 
geçmiş[58]  ve misyoner yetiştirme merkezlerinden 
biri olan Massachusetts’te eğitime gönderilmiştir. 
20 Kasım 1886’da Sivas konsolosu olarak göreve 
başlayan ve konsolosluk binası olarak Derbarbian 
adlı bir Ermeni’nin evini kiralayan Jewett, konsolos-
luk tercümanlığı görevine de misyonerlerin yetiş-
tirdiği Robert Kolej çıkışlı Ananie Haralaniyades ve 
misyoner eğitimi almış olan Isaiah Moutisantos adlı 
iki Rum’u getirmiştir[59]. Jewett, Ermeniler arasın-
daki zararlı faaliyetlerinin yanı sıra bölgedeki Türk 
ve Ermeni nüfusu konusunda da ABD’ye çarpıtılmış 
raporlar göndermiştir. Jewett 26 Mayıs 1887’de 
Washington’a gönderdiği Sivas’ın nüfusu ile ilgili ra-
porda 766.000 olan Türk nüfusunu 650.000 olarak, 
160.000 olan Ermeni nüfusunu ise 250.000 olarak 

55 Şenol Kantarcı, age, s.92-95; David Marshall Lang, The Ar-
menians: A People in Exile, London, 1981, s.124.
56 Nurşen Mazıcı, age, s.23.
57 Tolga Başak, İngiltere’nin Ermeni Politikası (1830-1923), IQ 
Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2008, s.222.
58 Bilal N. Şimşir, British Documents on Otoman Armenians, 
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989, s.115.
59 Bilal N. Şimşir, age, s.115.
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göstermiştir[60].

ABD’nin Sivas Konsolosluğu’nun açılmasından 
bir süre sonra Ankara’da Sivas Konsolosluğu’na 
bağlı ikinci bir Amerikan Konsolosluğu daha açılmış 
ve konsolosluğun başına Dikran Tabipyan* isimli 
bir Ermeni getirilmiştir. Jewett, ABD’ye gönderdiği 
raporda Tabipyan’ın altı yıl ABD’de kaldığını, Ameri-
kalı misyonerler tarafından hararetle tavsiye edilen 
birisi olduğunu ve konsolosluk ajanı olarak görev 
yapacağını bildirmiştir[61].

Jewett’in raporunda da belirtildiği gibi ABD’nin 
Sivas Konsolosluğu’nun haber kaynağı bölgedeki 
misyonerler ve Ermenilerdi. 1886 yılında sayıları 25 
olan Sivas bölgesindeki Amerikalı misyoner sayısı 
1892 yılında 73’e çıkmıştır. Bu kişiler tarafından Er-
menilerden alınan bilgiler çarpıtılarak konsolosluğa 
rapor edilmekte, bu raporlar konsolosluktaki Erme-
ni ve Rum tercümanlar tarafından resmi raporlara 
aktarılmaktaydı[62].

ABD 1895’te Erzurum’da yeni bir konsolosluk 
açarak Chilton’u konsolos olarak atamış, ancak Os-
manlı Devleti’nin Chilton’a berat vermemesi üze-
rine bir yıl kadar boş kalan konsolosluk görevine 
10 Temmuz 1896 günü Bergholz getirilmiştir[63]. 
Konsolosluk binası olarak Manag Garabedyan 
adlı bir Ermeni’nin evini kiralayan ABD Konsolosu 
Bergholz’un Erzurum Konsolosluğu’na aldığı dört 
kişinin tamamı Ermeni idi [64].

ABD, Anadolu’daki üçüncü konsolosluğunu 
1890’lardan itibaren Harput bölgesinde faaliyet 
gösteren ABCFM misyonerlerinin ısrarları üzeri-
ne Harput’ta açmıştır. 1895 yılında Harput Kon-
solosu olarak atanan Hunter’ı Osmanlı Devleti ka-
bul etmeyince uzun süre bu görev boş kalmış ve 
1900 yılında Harput Konsolosluğu’na Thomas H. 
Norton atanmıştır.   Harput’taki ABD konsoloslu-
ğu da Serkis Kürkçiyan adlı bir Ermeni’nin evinde 
kurulmuştur[65]. Konsolosluk tercümanlığına sekiz 
yıl Harput Amerikan misyoner kolejinde okuduktan 
sonra bu okulda öğretmen olan Kevork Kayaryan 
adlı bir Ermeni atanmış, konsolosluğun posta me-
murluğuna ise Avedis Mıgıryan adlı bir başka Erme-

60 Şenol Kantarcı, age, s.138-139.
*   Tabipyan’ın soyadı gibi mesleği de tabipliktir.
61 Bilal N. Şimşir, age, s.115.
62 Bilal N. Şimşir, age, s.115.
63 Bilal N. Şimşir, age, s.116-117.
64 Şenol Kantarcı, age, s.140.
65 Bilal N. Şimşir, age, s.118-119.

ni getirilmiştir[66].

Bu tarihlerde Harput konsolosluk çevresinde 
40 Amerikan misyoneri bulunmaktaydı. Yaklaşık 
yarım yüzyıldan beri misyonerlerin yoğun çalışma 
merkezlerinden biri olan Harput’ta yaşayan Erme-
niler, artık yarı yarıya Amerikanlaşmıştı. Sadece 
Harput içerisinde Amerikan vatandaşlığına geçmiş 
260 Ermeni yaşamaktaydı. Harput ve çevresindeki 
Ermenilerin yarısı ABD’ye göç etmiş, geri kalanların 
neredeyse hepsi de göç etmek niyetindeydi. Sade-
ce 1901 yılında 1000 nüfuslu 200 Ermeni ailesi göç 
hazırlığındaydı[67]. Ayrıca hemen her yıl 100 kadar 
Harputlu Ermeni kızı, Amerika'ya bekâr gitmiş olan 
Ermeni gençleriyle evlendirilmek üzere Atlantik 
ötesine gönderiliyordu[68].

Diğer yandan ABD'nin gerek Erzurum'da ge-
rekse Sivas ve Harput'taki konsoloslukları Ermeni 
evlerinde kurulmuştu ve üç vilayetteki konsolos 
yardımcıları da Ermenilerden oluşmaktaydı. Perso-
nelinin tamamına yakını Ermeni olan bu konsolos-
lukların çevreleri ise Türk düşmanı fanatik 
Protestan misyonerleriyle çevrilmişti. İsim olarak 
bu konsolosluklar Amerikan konsolosluğu olarak 
görünmekle birlikte sadece Ermeni çıkarlarına hiz-
met eden irtibat büroları şeklinde çalışmaktaydı[69]. 
Bu tarihlerden itibaren, Amerika'daki milli arşivler 
bu Ermeni tercümanlarının yazmış olduğu bel-
gelerle dolup taşmaya başlamıştır. Bu belgeler 
ve ABD’nin İstanbul sefiri Morgenthau’ın  Ermeni  
sekreterinin  etkisiyle  ABD'  ye  gönderdiği  rapor-
lar;  günümüzde  Ermenilerin, “ABD’deki ulusal ar-
şivler, yaklaşık 30.000 sayfalık Ermeni soykırımını 
ispatlayan belgelerle doludur.” dedikleri belgeleri 
oluşturmaktadır[70]. 

ABD’nin İstanbul Büyükelçisi Morgenthau ile 
Lord Bryce’ın İşbirliği

I. Dünya Savaşı başlarında Osmanlı ordusunda 
silahaltında bulunan Ermenilerin silahlarıyla birlik-
te firar ederek Rusya’ya geçmesi ve Rus işgal kuv-
vetlerinin öncü unsurları olarak Anadolu’ya girerek 
Osmanlı ordusu ile savaşması, bir kısım Ermenilerin 
ise çeteler kurarak Osmanlı ordusunun ikmal ve ha-
berleşme hatlarına ve erkekleri askerde olan Türk 

66 Şenol Kantarcı, age, s.141-142.
67 Bilal N. Şimşir, age, s.118-119.
68 Şenol Kantarcı, age, s.142.
69 Bilal N. Şimşir, age, s.118-146.
70 Şenol Kantarcı, age, s.142.
* Avrupa kökenli Yahudiler Eşkenaz, Afrika kökenli Yahudiler 
ise Sefarad olarak adlandırılmaktadır.
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köylerindeki kadın çocuk ve yaşlılara saldırılarda 
bulunması üzerine Osmanlı Devleti’nin zorunlu göç 
kararı almak zorunda kaldığı dönemde Amerika-
lı misyonerler ve konsoloslar Ermenileri kışkırtma 
faaliyetlerine devam etmişler ve bunların zorunlu 
göçün uygulanması hakkında ABD’nin İstanbul se-
faretine gönderdikleri raporlar İstanbul Sefiri Henry 
Morgenthau tarafından kâtibi Andonyan’ın da kat-
kılarıyla bazı ilaveler yapılarak Washington’a iletil-
miştir.

Almanya’dan ABD’ye göç eden Aşkenaz* bir 
ailenin çocu u olan ve hukuk tahsilini müteakip 
emlak komisyonculuğu yaparak zengin bir iş ada-
mı haline gelen Henry Morgenthau ABD Başkan 
adayı Woodrow Wilson’ın seçim çalışmalarına bü-
yük miktarda maddi katkı sağlamıştır. Daha sonra 
Osmanlı Devleti’ne ABD büyükelçisi olarak atanan 
Morgenthau, büyükelçilik görevini yaptığı süreç-
te zamanının çoğunu Mısır’a, Filistin’e, Beyrut’a, 
Rodos’a ve Yunanistan’a deniz yoluyla yaptığı ge-
zilerde harcamıştır. Bu geziler sırasında tercümanı 
Arşak Şimavonyan’ı da yanına alan Morgenthau 
Mısır gezisi sırasında tanıştığı Lord Bryce ile Beyrut 
gezisini birlikte yapmıştır. İngiltere’nin ABD eski bü-
yükelçisi olan Bryce gençliğinde Doğu Anadolu’yu 
karış karış gezmiş ve Hristiyanlığı ilk kabul eden ka-
vim olduğunu iddia ettiği Ermenilerce kutsal sayılan 
Ağrı Dağı’na tırmanma teşebbüsünde bile bulun-
muştur. Bryce daha sonra İngiliz Savaş Propaganda 
Bürosu Wellington House’da görevlendirilmiştir. 
Ermeni meselesi konusunda ABD’li misyonerlerden 
ve büyükelçilik görevlilerinden gelen raporlar Mor-
genthau tarafından Bryce’a iletilmiştir[71]. Söz konu-
su raporlar Bryce ve tarihçi Arnold Toynbee işbirliği 
ile oluşturulan “Blue Book (Mavi Kitap)”ın kaleme 
alınmasında malzeme olarak kullanılmıştır. Böylece 
İngilizler “Mavi Kitap” vasıtasıyla ABD’nin ve taraf-
sız ülkelerin Rusların Polonya’daki Yahudi katliamı 
üzerinde yoğunlaşan dikkatlerini bu konudan saptı-
rarak Ermeni sorunu üzerine çekmeyi �������
ve bunu büyük ölçüde başarmışlardır[72].

Büyükelçi Morgenthau’ın raporları Ermenile-
ri mazlum ve mağdur, Türkleri ise barbar ve zalim 
gösteren ifadelerle doludur. ABD konsolosları ta-
rafından gönderilen raporların ise Morgenthau’ın 
raporlarına göre daha az mübalağalı olduğu ve ger-
çekleri yansıttığı görülmektedir.

71 Şükrü Server Aya, Preposterous Paradoxes of Ambassador 
Morgenthau, Belfast, 2013, s.5-7.
72 Şükrü Server Aya,  age, s.7.

Bu dönemde İngiltere başta olmak üzere İti-
laf Devletleri, bir yandan propaganda merkezleri 
aracıyla dünya kamuoyunu Türkler aleyhine yön-
lendirmeye çalışırken, diğer yandan esas amaçları 
doğrultusunda ABD yönetimini Osmanlı Devleti 
aleyhine kışkırtarak Osmanlı Devleti ve Almanya 
ile harbe girmesini sağlamak için büyük çaba har-
camıştır. İngilizler bu amaçla yukarıda görüldüğü 
gibi misyonerlerle ve Morgenthau gibi bazı diplo-
matlarla da işbirliği yapmıştır[73]. 1914 sonbaharın-
da Osmanlı Devleti'nin, Almanya ve müttefikleri-
nin safında savaşa katılma kararı alması, ardından 
kapitülasyonları kaldırması ve “cihat” ilân etmesi, 
ABD-Osmanlı ilişkilerini gerginleştirmiştir.

ABD Başkanı Wilson'un, Amerika'nın savaşa katı-
lımını meşrulaştıracak ve bunun için kamuoyu oluş-
turacak bir takım olayların bulunması yolundaki ta-
limatı doğrultusunda, ABD’nin İstanbul sefiri Henry 
Morgenthau Ermeni zorunlu göçü meselesini ele 
almıştır.   Morgenthau, ezilmekte ve yok edilmekte 
olan mazlum bir Hıristiyan millet olarak değerlen-
dirdiği Ermenilerle ilgili gelişmeleri ve Ermenilerin 
zorunlu göçü sırasında meydana gelen bazı ölüm 
olaylarını bir katliam propagandasına dönüştür-
müştür. Morgenthau'ın asıl raporlarıyla açık çeliş-
kiler taşıyan bir “senaryo”, Büyükelçinin danışmanı 
ve tercümanı olan Türk Ermenisi Arshag K. Schima-
vonian, gazeteci Burton J. Hendrick ve ABD dışişleri 
bakanı Robert Lansing tarafından hazırlanmış[74]  
ve “Ambassador  Morgenthau's  Story  (Büyükel-
çi  Morgenthau’ın  Hikâyesi)” adıyla  1918’de  New 
York’ta yayımlanmıştır.

Morgenthau’ın raporları belge sahteciliği yo-
luyla tarih oluşturmanın somut örneklerinden bi-
ridir. Büyükelçi Morgenthau’ın tercümanı Arşak 
Şimavonyan ile kâtibi Agop Andonyan tarafından 
kaleme alınan ve hayal mahsulü olayları olmuş gibi 
gösteren düzmece raporlar, görev süresinde deniz 
gezilerinin dışında karayoluyla İstanbul’un dışına 
bile çıkmayan ve olayları bu iki Ermeni’nin verdiği 
raporlarla izleyen Morgenthau tarafından bir yan-
dan ABD Dışişlerine, diğer yandan Mısır ve Lüb-
nan gezisi sırasında dostluk kurduğu Lord Bryce’a 
gönderilmiştir. “Ambassador Morgenthau's Story” 
adıyla basılan bu raporlar Ermeniler tarafından ha-
len soykırım delili olarak kullanılmaya devam edil-
mektedir.  Kitap esasen Morgenthau tarafından 
73 Hikmet Özdemir, Kemal Çiçek, Ömer Turan, Ramazan Çalık, 
Yusuf Halaçoğlu, Ermeniler: Sürgün ve Göç, Türk Tarih Kurumu 
yayınları, Ankara, 2004, s. 67-68.
74 Hikmet Özdemir, vd , age, s.67-68.
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değil, 15.000 dolar karşılığında Burton J. Hendrick 
tarafından kaleme alınmıştır[75].  Kitapta yazılan-
lar ile Morgenthau’ın kendi tuttuğu “Günlük Ha-
tıra Defteri” karşılaştırılınca kitapta yer alan sap-
tırmalar ve sahtecilik açıkça ortaya çıkmaktadır. 
Heath Lowry kitapta yer alan bilgilerin gerçekleri 
nasıl saptırdığını “The Story Behind Ambassador 
Morgenthau's Story (Büyükelçi Morgenthau’ın 
Hikâyesinin Perde Arkası)” adlı kitabında detaylı 
olarak anlatmaktadır[76].

Morgenthau’ın raporlarından birer kopya ver-
diği Lord Bryce’ın Arnold Toynbee ile birlikte üret-
tiği “Blue Book” da tıpkı Morgenthau’ın kitabı gibi 
Ermeniler tarafından üretilen iddialarla Türkleri 
mahkûm etme görevini günümüzde de sürdür-
mektedir. Daha önce belirtildiği gibi Wellington 
House’un yayımladığı ve çoğunlukla söylentilere ve 
misyoner raporlarına dayanan Blue Book’un veri alt 
yapısı ABD büyükelçisi Morgenthau tarafından sağ-
lanmıştır.

ABD Senatosu’nun I. Dünya Savaşı Öncesinde 
Ermenilere İlişkin Kararları

ABD Senatosu’nun Ermenilere ilişkin kararları 
1894 yılına kadar gitmektedir. Osmanlı Ermenile-
rinin Bitlis ayaklanmasından hemen sonra 3 Aralık 
1894 tarihinde ABD’nin Louisiana senatörü Newton 
Blanchard, ABD Senatosu’na Osmanlı Devleti’ni 
Ermenileri katletmekle suçlayan bir karar tasarısı 
sunmuş, aynı gün oylanarak kabul edilen kararda; 
Osmanlı Devleti’nin, ABD vatandaşlığına geçmek 
isteyen Ermenilere zulüm yapıp yapmadığının ve 
Hıristiyan olmalarından dolayı zulüm gören Osman-
lı vatandaşları bulunup bulunmadığının tespiti için 
ABD’nin Osmanlı Devleti nezdinde girişimde bulun-
ması ve ABD başkanının bu konuda diğer Hıristiyan 
devletlerle işbirliği yapması konusunda çağrıda bu-
lunulmuştur.

ABD başkanı Grover Cleveland cevaben Os-
manlı Devleti’nin, ABD vatandaşlarının ya da 
ABD vatandaşlığına geçmek isteyen Ermenilerin 
zulüm gördüklerine ilişkin bir bilgi alınmadığını 
bildirmiştir[77].   Söz konusu tasarı daha o yıllarda 
Ermeni lobisinin ABD makamları üzerinde ne ka-
dar etkili olduğunu göstermektedir.

75 Şükrü Server Aya, Preposterous Paradoxes of Ambassador 
Morgenthau, age, s. 11-182.
76 Heath Lowry, The story Behind Ambassador Morgenthau's 
Story, The Isisi Press, İstanbul, 1990.
77 Şenol Kantarcı, age, s.134-135.

Bu ilk tasarıyı takiben aynı hususların araştırılma-
sı talebi ile Aralık 1895’te ikinci bir Ermeni tasarısı 
daha Senato’ya sunulmuş, ABD dışişleri bakanı ko-
nuya ilişkin haberlerin basın tarafından abartıldığını 
bildirirken,  ABD başkanı;  “Anadolu’daki durumun 
iyileşmediğini,  ancak ABD’nin bu konuda bir şey ya-
pabilecek durumda olmadığını” belirtmiştir[78].

 22 Ocak 1896’da ABD Senatosu Dış İlişkiler Ko-
misyonu yeni bir karar alarak Berlin Antlaşması’nın 
hükümlerini uygulamadığı gerekçesiyle Osmanlı 
Devleti’ni protesto etmiş[79]  ve ABD Başkanı’nın 
Avrupa Devletleriyle anlaşarak Osmanlı Devleti’nin 
Ermenilere yaptığı zulümleri durdurmasını 
istemiştir[80].

ABD Dışişleri Komisyonu’ndan geçen ve aşağıda 
metni sunulan tasarı, 24 Ocak 1896’da Senato’da 
görüşülmeye başlanmış, 29 Ocak 1896’da Osman-
lı Devleti’nin Ermenilere katliam yaptığı şeklinde 
onaylanarak 31 Ocak 1896’da Kongre tarafından 
yayımlanmıştır[81] :

“Temsilciler Meclisi ile eş zamanlı olarak Senato 
tarafından aşağıdaki karara varılmıştır: Bütün mede-
niyetlerin üzerinde kurulmuş olduğu prensipler olan, 
insanlık ve din ya barışçıl yollarla ya da silahlı güç kul-
lanılarak; Türkiye tarafından Ermeni tebaasına uygu-
lanan katliam ve zalimlikleri medeni güçlerin garan-
tisi ve otoritesi ile kalıcılığı sağlanacak şekilde kendi 
insanlarına* ait bir hükümetin kuruluşuyla önlemeli 
ve bastırmalıdır.”[82]

31 Ocak 1896’da yayınlanan kararda yer alan 
ifadelerin “ABD’nin Ermeni isyanlarını önleme-
nin yolu olarak Ermeniler tarafından bağımsız bir 
devlet kurulmasını ve bu çözüm Osmanlı Devleti 
tarafından kabul edilmediği takdirde Ermenilerin 
bağımsızlığının güç kullanılarak gerçekleştirilme-
sini” öngördüğü dikkate alındığında ABD’nin Türk 
toprakları üzerinde bağımsız bir Ermenistan kur-
ma hayalinin Woodrow Wilson’un 8 Ocak 1918’de 
ortaya attığı Wilson Prensiplerinden 22 yıl öncesi-
ne dayandığı anlaşılmaktadır.

Tasarının Senato’da görüşülmesi sırasında Ohio 
Senatörü Charles Henry Grosvenor: “Ermeniler 
kurtarılmayı bekliyor, onlara sadece sempati göster-

78 Bilal N. Şimşir, age, s.112.
79 Bilal N. Şimşir, age, s.112-114.
80 Şenol Kantarcı, age, s.136.
81 BOA. HR. SYS., Dos. No: 73, No:59.
82 Şenol Kantarcı, age, s.136.
*    Ermeniler kastedilmektedir.
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memiz yetmez.” demiş ve Osmanlı Devleti ile dip-
lomatik ilişkilerin kesilmesini ve ABD’nin Osmanlı 
Devleti’ne silahlı müdahalede bulunmasını istemiş-
tir.   Kongrede görüşmeler devam ederken ABD 
Başkanı Cleveland, ABD vatandaşlarının canlarını ve 
mallarını korumak bahanesiyle iki ABD harp gemisi-
ni Osmanlı sularına göndermiştir[83].

ABD’nin Ermenistan Mandasına İlişkin Yaklaşımı

ABD’nin I. Dünya Savaşı sonrası için çözüm öne-
rileri çalışmaları devam ederken 30 Ekim 1918’de 
Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Mond-
ros Mütarekesi imzalanmış ve mütarekenin 1. mad-
desine istinaden 13 Kasım 1918’de İtilaf Devletleri 
tarafından Çanakkale ve İstanbul boğazları işgal 
edilmiş, Aralık 1918 ve Ocak 1919 aylarında ise Fran-
sız ve İngiliz birlikleri, mütarekenin 10. ve 16. mad-
delerine dayanarak Antakya, İskenderun, Adana, 
Tarsus, Kilis ve Antep'e girmiştir.

Takip eden süreçte ABD’nin İstanbul ko-
miseri Heck 29 Nisan 1919 tarihinde Osmanlı 
Devleti’nin parçalanması konusunda hazırlanan 
çözüm önerileri hakkında bir rapor hazırlamıştır. 
Heck raporunda[84]; “ABD’nin İstanbul ve Küçük 
Asya’nın tümü üzerinde ve Ermenistan’da manda 
yönetimi kurabileceğini, böyle bir Ermeni devle-
tinin güneyinde Fransız ve İngilizler tarafından 
sağlanan kontrolün sınır güvenliğini sağlayabile-
ceğini, batıda ise Türk sınırı sorun yaratacağından 
bölgede sürekli ve güçlü bir askeri ya da polis gü-
cünün bulundurulmasının gerekeceğini” bildirmiş-
tir.

Raporun hazırlanma sürecinde Paris Barış 
Konferansı’nda bulunan ABD dışişleri bakanı Ro-
bert Lansing, 2 Nisan 1919’da ABD başkanı Wilson’a 
Paris’ten gönderdiği yazıda; Henry C. King ile Char-
les R. Crane’i ABD Araştırma Kurulu yetkilileri olarak 
atamasını istemiştir[85]. ABD Başkanı Wilson’ın em-
riyle Henry C. King ile Charles R. Crane’den oluşan 
bir ABD Araştırma Kurulu 15 Nisan 1919’da Osmanlı 
Devleti’nde araştırma yapmak üzere görevlendiril-
miştir.

Başkan Wilson, King-Crane Kurulu’nun çalış-
malarının sonuçlanmasını beklemeden Ağustos 
1919’un ikinci haftasında General James G. Harbord 
başkanlığında Wisconsin Üniversitesi’nden ve çoğu 

83 Şenol Kantarcı, age, s.137-138.
84 Nurşen Mazıcı, age, s.44-47.
85 Nurşen Mazıcı, age, s.53-54.

asker olmak üzere diğer bazı kuruluşlardan alınan 
görevlilerden oluşan 12 kişilik bir Kurul teşkil ede-
rek ABD mandaterliğinde Türkiye topraklarında bir 
Ermenistan’ın kurulması ve bu kapsamda Anadolu 
ve Güney Kafkasya’daki şartların incelenmesi için 
görevlendirmiştir[86].

1 Eylül 1919’de İstanbul’a ulaşan General Har-
bord yaptığı incelemelerin sonucunda bölgede 
meydana gelen olayların Ermenilerin anlattığından 
tamamen farklı olduğunu tespit etmiştir. Özellikle 
Erzurum bölgesinde yaşayan Ermenilerle görüşen 
Harbord, kendilerine yönelik bir katliam olup olma-
dığını sormuş, Ermeniler böyle bir hadise olmadığını 
Harbord’ın kafilesindeki Ermeni tercümanlar vasıta-
sıyla anlatmışlardır. Harbord, bölgedeki inceleme-
leri sırasında Erzurum ve çevresinde Ermenilerin 
yaptığı Müslüman katliamının kalıntılarını da kendi 
gözleri ile görmüş ve sadece Hasankale’de 43 Kö-
yün Ermeniler tarafından yerle bir edildiğini tespit 
etmiştir[87].

ABD’nin ACRNE (American Committee for Reli-
ef in the Near East-ABD Yakın Doğu’ya Yardım Ko-
mitesi) adlı kuruluşu ise Doğu Anadolu’daki insan 
kayıplarını araştırmak amacıyla Yüzbaşı Emory H. 
Niles ve Arthur E. Sutherland Jr.’ı bölgeye gönder-
miş, bu ikili Bitlis’ten Trabzon’a kadar geçtikleri 
tüm noktalarda Ermenilerin Müslümanlara çok bü-
yük saldırı ve zulümlerde bulunduklarını, köylerde 
ve kasabalarda meydana gelen yıkımlardan büyük 
oranda Ermenilerin sorumlu olduğunu, Ermeni 
saldırıları sonucunda, ülke halkından geriye eski 
nüfusunun sadece dörtte birinin kaldığını ve ülke-
de bulunan binaların sekizde yedisinin Ermeniler 
tarafından talan edildiğini tespit etmiştir[88]. Niles 
ve Sutherland’ın ve General Harbord’ın söz konusu 
tespitleri rapor haline getirilerek ABD yönetimine 
sunulmuş ve “heyetin Karadeniz’den İran’a kadar 
tüm Türkiye sınırını geçtiği ve Ermenilere yönelik 
örgütlü saldırılara ilişkin raporları doğrulayan 
hiçbir şeye rastlanmadığı” bildirilmiştir[89].

Ancak Türklerin Ermenilere yönelik katliamı ol-
madığını, tersine Ermenilerin bölgedeki Türk hal-

86 Nurşen Mazıcı, age, s.54.
87 Şenol Kantarcı, age, s.149-150.
88 Brian Johnson, “Americans Investigating Anatolia” The Jour-
nal of Turkish Studies, Cilt: 34, No: 2, Ankara, 2010, s. 129-147; 
The Report of Emory Niles & Arthur Sutherland in U.S. National 
Archives, 184.021/175.
89 General Harbord Raporu (16 Ekim 1919), ABD Senatosu 66. 
Kongre, 2. Dönem, Belge No:266,    Washington Devlet Matbaası, 
1920, çev. Lale Akalın, Kırkdokuzellibir/Kitap 3, Kayhan   Mat-
baacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, Nisan 2015.
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kını katlettiğini tespit eden Niles ve Sutherland ile 
Harbord’ın raporları ve bu raporlarla benzer göz-
lemleri ihtiva eden King-Crane raporu, ABD kamuo-
yuna duyurulmamış ve gizli tutulmuştur[90].

2000 millik alanda yaptığı araştırma sonuçlarını 
içeren raporunu 16 Ekim 1919’da tamamlayan ve 
savaşta Türklerin de öldürüldüğünü ve Ermenilerin 
Türklerden çok daha iyi şartlar altında bulunduğu-
nu belirten Harbord[91];  “Ortadoğu sorununun 
ancak bütün bölgenin ABD’nin mandası altına alın-
masıyla çözümlenebileceğini, ayrı bir Ermenistan 
mandası kurmanın kargaşaya neden olacağını, bu 
kapsamda İstanbul ve Ermeni vilayetleri olarak ad-
landırılan yerleri içeren ve Türkiye ile Gürcistan, Rus 
Ermenistan’ı ve Azerbaycan’ı kapsayan bir manda 
yönetiminin bölgede düzeni sağlayacağını” bildir-
miştir.

Takip eden süreçte 1920 Mart ayında Türk birlik-
leri Maraş’ı Fransızlardan geri alınca Fransız topçu 
ateşi ve Ermenilerin kasti kundaklamaları sonu-
cunda Maraş şehri büyük bir tahribata uğramış ve 
Maraş’tan çekilen Fransız sömürge askerleri ve Er-
meniler çekilişleri sırasında yolları üzerindeki tüm 
Müslüman köylerini yakıp yıkmışlardır. Bu konu 
İstanbul’daki ABD Yüksek Komiseri Amiral Bristol 
tarafından ABD Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen 
belgede aşağıdaki sözlerle rapor edilmiştir[92]: “Bir-
liklerin çoğu Fransız askerlerinden ve Ermenilerden 
oluşuyordu. İlerleyişleri sırasında cezalandırma ey-
lemi diye, birçok Türk köyünü, Maraş’tan çekilişleri 
sırasında da hemen hemen bütün Türk köylerini ya-
kıp yıktılar.”[93]

Amiral Bristol’ün raporunda Ermeni soykırımı 
diye bir olayın meydana gelmediğinin ve iddiaların 
aksine Ermenilerin Türkleri katlettiğinin ABD dışiş-
leri bakanlığına rapor edilmesine rağmen ABD Se-
natosu, 11 Mayıs 1920 tarihinde Ermenilere meza-
lim yapıldığına ilişkin 359 numaralı Kongre kararını 
çıkartmıştır[94].

ABD Kongresi’nde Türkler aleyhine karar alın-
ması süreci devam ederken İtalya'nın San Remo 
şehrinde 18-26 Nisan 1920 tarihleri arasında topla-
nan konferansta Osmanlı Devletinin Asya ve Kuzey 
Afrika'da bulunan topraklar üzerindeki bütün hak-

90 Nurşen Mazıcı, age, s.56-57.
91 Nurşen Mazıcı, age, s.56-57.
92 Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, çev. Bilge Umar, İnkılap Ya-
yınları, Ankara, 1995, s.237.
93 U.S. 867.001/1128.
94 Şenol Kantarcı, age, s.150.

larından vazgeçmesi, bağımsız bir Ermenistan'la 
özerk bir Kürdistan'ın kurulması ve Suriye ve 
Lübnan'ın Fransa mandasına, Irak ve Filistin'in ise 
İngiltere mandasına bırakılması kararlaştırılmıştır.

San Remo görüşmelerinin sona ermesinden bir 
gün önce 25 Nisan 1920’de Yüksek Konsey’in Er-
menistan politikası şekillenmiş ve aşağıdaki taslak 
hazırlanmıştır:

1. Ermenistan’ın mandaterliğini üstlenme-
si yolunda ABD Başkanı Wilson’a müracaatta 
bulunulacak

2. ABD mandaterliği kabul etmezse ABD 
Başkanı’ndan Ermenistan’ın sınırlarının çözümüne 
yönelik arabuluculuk yapması istenecek.

3.  Türkiye ile Ermenistan, aralarındaki sınır an-
laşmazlığı konularında ABD Başkanı’nın hakemli-
ğini ve alacağı kararları kabul edecekler, Erzurum, 
Trabzon, Van ve Bitlis sorunları ve bağımsız 
Ermenistan’ın denize çıkış noktalarında ABD’nin 
düşüncelerine uyulacaktır. Ermenistan, Gürcistan 
ve Azerbaycan sınırları ise Yüksek Konsey tarafın-
dan belirlenecektir[95].

������terk ederken bölgede bıraktığı boş-
luğu ABD’nin doldurmasını ve bu kapsamda ABD 
mandasında bir Ermenistan kurulmasını isteyen 
İngiltere’nin de teşviki ile ABD yönetimi Anadolu 
topraklarında bir Ermenistan kurulmasına sempati 
ile bakıyordu. ABD Başkanı Woodrow Wilson’un 8 
Ocak 1918’de Kongre’de yaptığı konuşmada ortaya 
attığı ve tarihe Wilson Prensipleri diye geçen ilke-
lerin on ikincisi Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşa-
yan Türk olmayan halklara bağımsızlık verilmesini 
öngörüyordu. Wilson 21 Ocak 1918’de Paris Barış 
Konferansı’na giderken, on ikinci maddenin açılımı-
nı gösteren ve Doğu Anadolu’yu Ermenistan, Gü-
neydoğu Anadolu’yu ise Kürdistan olarak gösteren 
haritayı da beraberinde götürmüştür.

22 Nisan 1920’de Paris Konferansı’na çağırılan 
Osmanlı Devleti’ne Ege bölgesinin Yunanistan’a, 
Akdeniz bölgesinin İtalya’ya, Güneydoğu Ana-
dolu bölgesinin Fransa’ya bırakılması, Doğu Ana-
dolu bölgesinde bir Ermeni Devleti kurulması ve 
Ermenistan’ın sınırlarının ABD Başkanı Wilson tara-
fından belirlenmesi 10 Mayıs 1920’de ön şart olarak 
bildirilmiştir.

95 Tolga Başak, age, s.503.
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San Remo Konferansı’nda ve Paris Anlaşması’nda 
alınan kararlar gereğince Ermenistan’ın sınırlarını 
belirleme görevini kabul eden ABD Başkanı Wilson, 
24 Mayıs 1920’de Ermenistan’ın mandaterliği için 
Kongre’ye müracaatta bulunmuş,   konuyu görü-
şen ABD Senatosu 29 Mayıs 1920’de Ermenistan’ın 
mandaterliğini kabul etmediğini açıklamıştır[96].

Amerikan senatosu mandaterliği kabul etme-
se de Türk-Ermeni sınırını uygun bulduğu biçim-
de yeniden çizmeye davet edilen ABD Başkanı 
Wilson 22 Kasım 1920'de Ermenistan’ın sınırlarını 
çizmiştir[97]. "Wilson tarafından sınırları çizilen Er-
menistan; Van, Bitlis ve Erzurum'un büyük bir kıs-
mı ile etnografik ve coğrafi sebeplerle olabilecek 
en güney ve en batı bölgeleri de içine almıştır[98]. 
Trabzon şehri ve limanı ile birlikte Doğu Karadeniz 
kıyılarının büyük bir bölümü de Ermenistan'a deni-
ze açılması için bir çıkış bölgesi olarak verilmiştir[99]. 
Böylece Birleşik Ermenistan Devleti, fiilen olmasa 
da kâğıt üzerinde kurulmuştur[100].

Takip eden süreçte İstiklal Harbinin kazanılması 
ile İtilaf Devletleri’nin Türkleri Anadolu toprakla-
rından çıkartma projesinin önüne geçilmiş ve ABD, 
İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Türk topraklarında 
Ermenistan ve Kürdistan kurma hayalleri suya düş-
müştür.

ABD’nin Lozan’daki Ermeni Politikası

Millî mücadelenin kazanılmasını müteakip 20 
Kasım 1922’de başlayan 4 Şubat-23 Nisan tarihlerin-
de verilen aradan sonra 27 Temmuz’a kadar devam 
eden Lozan Konferansı’na ABD, yetkili temsilcileri 
olarak; Roma Büyükelçisi Richard Washburn Child, 
İstanbul'daki Yüksek Komiseri Amiral Mark I. Bristol 
ve Bern Büyükelçisi Joseph C. Grew'u atamış, dolayı-
sıyla konferansa gözlemci statüsü ile katılmıştır[101].

Konferansta Ermenilerle ilgili tüm oturumlar-
da İngiliz temsilcilerle birlikte ABD temsilcileri de 

96 Tolga Başak, age, s.511-512.
97 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Hariciye Vekâleti, Siyasi 
Ks. (HR. SYS.), 2886/38-40-45-47-48.
98 “Armenia’s New Frontiers”, Times, 3 January 1921.
99 Richard G. Hovannisian, The Republic of Armenia, the Arme-
nian People from Ancient to Modern Times, Volume 2, New York, 
2004, s.333.
100 Zeynep İskefiyeli, “İngiliz Diplomasisinin Ermeni ve Erme-
nistan Politikaları”, Geçmişten Günümüze Ermeni Sorunu ve 
Avrupa, Sakarya Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma 
Merkezi Yayını, (Ed. Haluk Selvi), Sakarya, 2006, s.196.
101 Ömer Lütfi Taşcıoğlu, ABD’nin Türkiye Cumhuriyeti Döne-
mindeki Ermeni Politikaları, The Journal of Academic and Soci-
al Sciences (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), Yıl: 5, Sayı: 
58, Kasım 2017, s. 381

Türk karşıtı bir tutum izlemiştir[102]. ABD temsilci-
sinin 30 Aralık 1922’de Azınlıklar Alt Komitesi’ne 
Ermeniler için ulusal yurt talebini içeren bir muh-
tıra vermesi üzerine Türk heyeti oturumu terk 
etmiştir[103].

24 Temmuz 1923’te Lozan Barış Antlaşması’nın 
imzalanması ile Türkiye Cumhuriyeti savaştığı 
ülkelerle diplomatik ilişki kurmuştur. 1925 yılına 
gelindiğinde Türkiye’nin normal diplomatik ilişki 
içerisinde olmadığı tek ülke ABD idi. 1923 yılında 
Lozan barış görüşmeleri sırasında Türk ve Amerikalı 
yetkililer arasında görüşmeler yapılmış ve Lozan’ın 
imzalanmasından iki hafta sonra 6 Ağustos 1923’te 
Türk-ABD İkili Antlaşmaları imzalanmıştır[104].

ABD’deki Lozan Antlaşması tartışmaları 1926 
yılı sonuna kadar sürmüş ve nihayet 18 Ocak 
1927'de Amerikan Senatosu Lozan Antlaşması’nı 
reddetmiştir[105].  ABD’nin Lozan Antlaşması’nı 
reddetmesinin gerekçesi ret kararından daha 
önemlidir[106]. ABD’nin Lozan Antlaşması’nı 
reddetme gerekçesi; Lozan’ın kapitülasyon-
ları kabul etmemesi ve “Ermeni Soykırımını” 
tanımamasıdır[107].

Sonuç:

Osmanlı Devleti’nin çöküş ve yıkılma sürecinin 
başladığı 1820’lerden itibaren azınlıkları kullanarak 
Osmanlı toprakları üzerinde kendi ulusal çıkarlarına 
hizmet edebilecek milletleri yerleştirme politikası 
uygulayan devletlerden biri de ABD olmuştur.

Amerikan Protestan Kilisesi’nin kendisine hedef 
kitle olarak Osmanlı Ermenilerini seçmesi ve Yunan-
lılar, Bulgarlar ve Makedonyalılara aşılanan milliyet-
çilik şuurunun aynısının ABD’li misyonerler tarafın-
dan Ermenilere aşılanması Osmanlı Devleti’ndeki 
Ermeni hareketinin filizlenmesinde önemli rol oyna-
mıştır. 

ABD, Osmanlı Ermenilerinin devlet aleyhine kış-
kırtılmasında misyonerlerin yanı sıra eğitim ve sağlık 
kuruluşlarını da kullanmış, bu üç unsurun faaliyet-
lerinin koordinasyonu ve yönlendirilmesi görevini 

102 Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar-Belgeler, 2001, s.242-
279.
103 Zeynep İskefiyeli, agm, s.202-203.
104 Taşcıoğlu, agm, s.381
105 Bilal N. Şimşir, age, s.36-53.
106 Burcu Bostanoğlu, Türkiye-ABD İlişkilerinin Politikası, 
İmge Kitabevi, Ankara, 1999, s.328-329.
107 Fahir Armaoğlu, Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri, 
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991, s.89-90.
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ise ABD’nin sefir ve konsolosları yürütmüştür.  Ay-
rıca ABD’ye götürülerek eğitilen Ermeniler Osmanlı 
Devleti’ne karşı başlatılan isyanlarının planlanması 
ve icrasında lider olarak görev yapmıştır.

ABD, Osmanlı Ermenileri üzerindeki faaliyetleri-
nin yanı sıra ABD Kongresinde aldığı siyasi kararlar-
la da Ermenilere destek vermiştir.   Bu kapsamda 
ABD Kongresinde Osmanlı Devleti’ni suçlayan ve 
Ermeniler tarafından bağımsız bir devlet kurulma-
sı ve bu çözüm Osmanlı Devleti tarafından kabul 
edilmediği takdirde Ermenilerin bağımsızlığının güç 
kullanılarak gerçekleştirilmesi konusunda kararlar 
alınmıştır.

ABD I. Dünya Savaşı sırasında da Ermenilere 
desteğini sürdürmüş ve ABD’de eğitilen ve teçhiz 
edilen 50.000 Ermeni Rusya ������Osmanlı 

Devleti’ne karşı savaşa katılmak üzere Rusya’ya 
gönderilmiştir.

ABD 1919 yılında Ermeni sorununu araştırmak 
amacıyla Osmanlı Devleti’ne üç Araştırma heyeti 
göndermiştir.   ABD heyetleri yaptıkları inceleme-
lerin sonucunda Türklerin Ermenilere yönelik kat-
liamının olmadığını, tersine Ermenilerin bölgedeki 
Türk halkını katlettiğini tespit etmiştir. Ancak her 
üç heyetin de raporları ABD ve dünya kamuoyuna 
duyurulmamış ve gizli tutulmuştur.

22 Kasım 1920'de ise ABD Başkanı Wilson 
Ermenistan’ın sınırlarını çizmiş, böylece sözde Bir-
leşik Ermenistan Devleti fiilen olmasa da kâğıt üze-
rinde kurulmuştur.

Millî mücadelenin kazanılmasını müteakip Lozan 
Konferansı’nda ABD temsilcileri Ermenilerle ilgili 
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tüm oturumlarda Türk karşıtı bir tutum izlemiştir. 
Lozan’ın imzasından iki hafta sonra Türk-ABD İkili 
Antlaşmaları imzalanmış, ancak Amerikan Senato-
su Lozan Antlaşmasında kapitülasyonların kaldırıl-
mış olması ve “Ermeni Soykırımının” tanınmaması 
nedenleriyle imzalanan ikili anlaşmaları dolayısıyla 
Lozan Antlaşması’nı onaylamayı reddetmiştir.

Bu çalışmada ele alınan konular ve yapılan tüm 
incelemeler Osmanlı Devletinde Ermeniler tara-
fından çıkartılan isyanların arkasındaki azmettirici 
devletler olan Rusya, İngiltere ve Fransa’nın yanı 
sıra ABD’nin de küçümsenemeyecek bir role sahip 
olduğunu, ABD yönetiminin Osmanlı Devleti’nin 
yıkılması sürecinde Türk topraklarından kopartı-
lacak parçalar üzerinde bağımsız bir Ermenistan 
kurma düşüncesinde olduğunu ve Ermeni yanlısı 
tutumunu 1820’lerden başlayarak I. Dünya Savaşı 
süresince ve harp sonrası dönemde de sürdürdü-
ğünü göstermektedir. Bu kapsamda ABD’nin günü-
müzdeki Ermeni politikaları incelenirken ABD’nin 
1820’lerden başlayarak Ermeniler arasında yürüttü-
ğü faaliyetlerin göz önünde bulundurulmasının bu 
ülkenin gelecekte alacağı kararların önceden tespi-
tine, ABD tarafından Osmanlı Devleti’ne gönderilen 
3 heyetin raporlarının ise bu kararlara karşı yürütü-
lecek Türk dış politikasının kullanacağı araçların ve 
tezlerin belirlenmesine katkı sağlayacağı değerlen-
dirilmektedir.
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Eski adı ile Levant olan Doğu Akdeniz bölgesin-
de doğalgaz krizi bayağı ciddi boyutlara ulaşmaya 
başladı.

Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Adası’nın Kuzey ya-
rısında yaşamlarını sürdüren Kıbrıslı Türkler ve 
Türkiye’yi yok sayarak tek taraflı ilan ettikleri 
egemenlikleriyle, tek başlarına anlaşmalar 
yapmakta, ittifaklar imzalamakta. Tabi burada 
önemli olan Rumların ne yaptığı değil, üst akılların 
bölgedeki girişimleri.

Rum lider Anastasiadis’in yaptığı açıklamada, 
“Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliğinin isteksizliği ne-
deniyle Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması 
imkânsız.” demesinin nedeni güvencesinin ABD 
ve AB olması. İstediği ise, asırlardır yaptıkları gibi, 
Batılı devletlerin Türkiye’ye yapacakları baskılar 
ile Kıbrıs Adası’na tamamen hâkim ve egemen ol-
mak…

Rusya’nın asırlardır süregelen arzusu da, Doğu 
Akdeniz’de güvenli bir yerinin olması. Aslında adı-
nın ne olduğu çok önemli değil; istediği, Kıbrıs’taki 
Ağrotur (Akrotiri) ve Dikelya gibi tamamen kendi-
ne ait toprağının bulunması.

Gelelim komşumuz Suriye’ye. Suriye’nin pet-
rol üretimi bilinenden çok daha fazla ve zengin. 
Petrol yerin sadece 250 metre altında olduğun-
dan çıkarması çok kolay. Toplam olarak 14 petrol 

kuyusu var ve üretimi de 6-7 milyar varil civarında. 
Kıyaslama yapmak gerekirse; dünyanın en zengin 
petrol yataklarına sahip olduğu iddia edilen 
Suudi Arabistan’ın petrol üretimi 12 milyar varil 
düzeyinde. Sadece bu bilgi bile niye Rusya’nın ve 
ABD’nin Suriye’de olduklarını açıklamakta. Doğu 
Akdeniz’deki doğalgaz yatakları da üç aşağı, beş 
yukarı aynı konumda.

Rusya’nın dünyanın en zengin doğalgaz yatak-
larına sahip olduğu iddia ediliyor ancak 2009 ve-
rilerine göre İsrail’in Münhasır Ekonomik Bölgesi 
(MEB) içinde yer alan Tamar’da 260 milyar metre 
küp (m3) ve Leviatan’da da 450 milyar m3 doğal-
gaz rezervi bulunmakta. 2012 verilerine göre de 
Afrodit bölgesinde 200 milyar m3 doğalgaz rezer-
vi mevcutken, bölgedeki toplam doğalgaz rezervi 
yaklaşık 900 milyar m3 civarında. Bu rakam ise Rus-
ya’daki rezervin yarısına denk geliyor.

Bölgedeki petrol ve doğalgaz 
kaynaklarının varlığı ve 

büyüklüğü Suriye ve Kıbrıs’ta 
mevcut sorununun niye 

çözülemediğinin yanıtını veriyor. 
Sorunun kökeninde yatan üst akıl 

ise Avrupa Birliği (AB).

Prof. Dr. Ata ATUN

DOĞU AKDENİZ VE 
ENERJİ SAVAŞI
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AB’nin yumuşak karnı enerji. Kara kıtada artık 
herhangi bir yeraltı zenginliği kalmadığı için enerji 
gereksinimlerini de Rusya’dan petrol ve doğalgaz 
alarak karşılayabiliyorlar. Diğer üretici ülkelerden 
tedarik edilen petrol ve doğalgaz taşımacılık ve 
depolama nedeni ile Rusya’nınkinden daha paha-
lı. Avrupa an itibarı ile Rusya’ya bağımlı, hem de 
fena halde bağımlı. AB bu olasılığı bertaraf ede-
bilmek adına Rusya’yı devre dışı bırakmak istedi-
ği için de gözünü Suriye’ye ve Doğu Akdeniz’deki 
enerji yataklarına dikti.

Bu amaca ulaşmak için, “Suriye’de PYD ve 
PKK’yı silah ve para desteği ile güçlendirmek, Ku-
zey Irak’tan başlamak üzere Doğu Akdeniz’e kadar 
ulaşan güvenli ve PYD-PKK kontrolünde bir bölge 
oluşturmak ve bu bölgeye petrol boru hattını dö-
şeyerek Kerkük petrolünü kendi kontrolündeki bu 
bölgedeki bir limana akıtmak ve Avrupa’ya gönder-
mek” şeklindeki planlarını devreye koydular, şahit 
olduğumuz gibi.

Doğalgaz konusunda da AB’nin hedefi Doğu 
Akdeniz’den çıkarılacak doğalgazı İsrail, Kıbrıs 
Rum Yönetimi ve Yunanistan arasında yapılacak 
bir anlaşma ile Avrupa’ya taşımak. Bu nedenle de 
Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İsrail liderle-
ri belirli aralıklarla toplanarak 2018 sonunda East 
Med doğalgaz boru hattı projesinin mutabakatını 
yaptılar. 

Bu kapsamda İsrail, Kıbrıs Rum Yönetimi ve 
Yunanistan arasında yapılan işbirliği görüşmele-
ri ticari önem kazanmakta ve Doğu Akdeniz’deki 
politik krizi de tetikleyici hale gelmekte. Özellikle 
Exxon-Mobil grubunun yetkilileri ile Atina’da ya-
pılan görüşme ve Exxon-Mobil grubunun Katar 
Petrol Şirketi ile arama ve sondaj yapmasına ka-
rar verilmesi bölgede bir takım sıkıntıların çıkaca-
ğının habercisi.  

Güney Kıbrıs-Fransa İlişkileri 

2018 yılının başında Kıbrıs Rum Yönetimi ile 
Fransa arasında imzalanan yeni askeri işbirliği an-
laşması ile AB Yapılandırılmış Daimi İşbirliğinin 
(PESCO) iki ülke arasındaki ilişkiler ve özellikle de-
nizcilik alanındaki ilişkilerin daha da derinleştirilme-
si için yeni bir çerçeve oluşturdu ve ilk adım atıldı. 

Akdeniz bölgesinde deniz ve enerji güvenliğinin 
sağlanması ve özellikle Rumların Türkiye’den gel-

diğini iddia ettikleri tehditleri ve Türkiye’nin zorluk 
yarattığı şeklindeki asılsız argümanları “stratejik 
önem taşıyan konular” olarak Avrupa Birliğinin 
önüne koymaları nedeni ile Fransa ile yapılan bu 
işbirliği ve askeri anlaşmalarla, Rumlar Doğu 
Akdeniz’de kendilerinin, direkt olarak Fransa’nın 
endirekt olarak da AB’nin koruması altına girdik-
lerini düşünüyorlar. 

Doğu Akdeniz’i tek yanlı olarak parselleyen ve 
doğalgaz sondajlarına hız veren Kıbrıs Rum Yö-
netimi, Türkiye ve KKTC’nin olası müdahalesini 
engellemek amacıyla Fransa’yla 1 yıl önce 4 Nisan 
2017 tarihinde Paris’te imzaladığı askeri işbirliği 
anlaşmasını 24 Ocak 2018 tarihinde kapsamını ge-
nişleterek yeniledi ve 6 Temmuz 2018 tarihinde de 
Resmi Gazetesinde yayınlayarak 10 yıllığına uzattı.

Söz konusu anlaşma, iki ülke arasında ener-
ji ve deniz güvenliği, korsanlığın önlenmesi, kriz 
yönetimi ve erken uyarı alanlarında işbirliği yapıl-
masını öngörmekte ve Güney Kıbrıs’ın Münhasır 
Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) olası Türk tehditle-
rine karşı Fransa ile birlikte karşı koymayı hedef-
lemekte.  

10 yıl uzatılan bu anlaşma ile Güney Kıbrıs’ta-
ki hava ve deniz üslerini daimi kullanma hakkını 
da elde eden Fransa,  Doğu Akdeniz’de Rumların 
tek ����ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’de 
sondaj ve deniz trafiğinin güvenliğini de üstlen-
miş oldu.  

Bu anlaşmadan sonra Fransız kökenli enerji 
devi Total, İtalyan ENI ile ortak kiraladıkları Kıbrıs 
Adası’nın batısında, bir başka ifadeyle Antalya açık-
larındaki 6 numaralı parselde, sondaj çalışmalarını 
�����������������������

4 Nisan 2017 tarihinde Paris’te imzalanan,  24 
Ocak 2018 tarihinde kapsamının genişleterek ye-
nilenen ve 6 Temmuz 2018 tarihinde de Resmi Ga-
zetesinde yayınlayarak 10 yıllığına uzatılan “Aske-
ri İşbirliği Anlaşması”nın ek maddeleri şunlar:

1. Fransız Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Cumhuriyeti 
toprakları içindeki hava ve deniz üslerini sürekli 
kullanmak ve Doğu Akdeniz’deki enerji sondaj-
larıyla deniz trafiğinin güvenliğini Kıbrıs Cum-
huriyeti donanması ile birlikte sağlama hakkına 
sahiptir.
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2.  Fransız Silahlı Kuvvetleri, Larnaka’da bulunan 
Mari deniz üssünün modernleştirilmesi, askeri 
teçhizat transferi ve Rum askerlerinin Fransız 
askeri okullarında eğitimine katkıda bulunacak-
tır. 

3.  Kıbrıs sorunu çözülür ve Türklerle Federal bir 
devlet kurulması durumunda anlaşma kendili-
ğinden iptal olmuş addedilecektir. T������-
lepleri durumunda yeniden onaylanabilecektir. 

4.  Anlaşma 10 yılda bir yeniden gözden geçiri-
lecektir.

ABD-Suriye ilişkileri

ABD’nin niyeti tüm Orta Doğu’daki petrole 
hâkim olmak. Bu nedenle de hedefi Suriye’deki Rus 
varlığına son vermek ve Suriye’deki petrol üzerinde 
de söz sahibi olmak. Bu amaçla, Esad hükümetini 
yıpratmak ve Suriye’de askeri varlıklarını sürdüren 
Rusya ile İran’ın askeri güçlerini zayıflatmak için 
vekâlet savaşlarına hız vermiş durumda.

Geçmişte olduğu gibi Türkiye’yi, yerel tabirle 
“Çantada Keklik” sanan ABD’nin, Irak petrolünü 
Kerkük’ten başlayan ve Türkiye’nin güney sınırları 
boyunca gidip, Yayladağı’nın güneyindeki Alassa-
wiyah kasabasından Akdeniz’e ulaşan boru hattı ile 
taşımak projesi, Türkiye’nin karşı çıkması nedeni ile 
bozuldu. Boru hattını korumak için oluşturulacak 
yapay Kürt Yönetiminin güney sınırları boyunca 
uzanacak olmasını tehlike olarak gören Türkiye’nin 
“Fırat Kalkanı” ve “Zeytin Dalı” harekâtları bu pro-
jeyi akamete uğratınca, ABD yeni bir hat oluştur-
mak zorunda kaldı. Türkiye tarafından projesi de-
ğiştirilmek zorunda bırakılan boru hattının yeni 
güzergâhı, şimdilik Kerkük, Musul, Deyrizor, El 
Tanf ve Hayfa olarak belirlenmiş gözüküyor.  

ABD, Rusya’nın Suriye’de hava, deniz ve kara 
üssü kurmasını bahane edip kendisi de İngiltere ile 
birlikte El Tanf ve Rakka yakınındaki Tabka’da birer 
askeri üs oluşturdu. El Tanf üssü gerçekte çok stra-
tejik bir konumda. Suriye’nin Güney kara sınırında, 
Irak ve Ürdün sınırlarının kesiştiği noktada.  ABD, 
El Tanf’da para ile tuttuğu teröristleri eğitiyor ve 
IŞİD ile mücadeleyi bahane edip Suriye’de kalıcılaş-
ma nedenlerine yasal boyut kazandırmaya çalışıyor.  
ABD, terör örgütü YPG'ye silah, personel ve lojis-
tik desteği verebilmek için Suriye'deki yerleşimini 
kalıcılaştırmak için bir adım daha attı ve ikisi hava 

üssü olmak üzere 10 askeri yerleşim noktası daha 
kurdu. (Anadolu Ajansı 27.7.2017)

ABD’de faaliyet gösteren ve ABD’nin dış siyase-
tinde etkili olan “Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar 
Merkezi”nin (Centre for Strategic & International 
Studies-CSIS) 2018 yılı ilkbaharında yayınladığı ra-
porda;

1- Türkiye artık ABD’nin, Soğuk Savaş Döne-
mi’ndeki gibi bir müttefiki değil,

2-  ABD’nin Türkiye’deki askeri üslerini gerek gör-
düğü zaman daha güvenilir olan Yunanistan ve 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi topraklarına taşıma-
sı gerektiği,

3-  Güney Kıbrıs Rum Yönetimi topraklarının as-
keri yığınak için çok uygun bir konumda olduğu,

4-  NATO’nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi top-
raklarına yapacağı yığınağın önünde en büyük 
engelin Türkiye ve Rusya olduğu,

5-  NATO’nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi top-
rakları üzerinde kalıcılaşmasının önündeki en-
gelin KKTC ve KKTC’de konuşlanmış Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin olduğu,

6-  Türkiye’nin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’de 
etkisinin ve belirleyici siyasi gücünün azaltılabil-
mesi için Akdeniz’den izole edilmesi gerektiği, 
ifadeleri yer aldı.       

Bu raporun sonrasında ABD, Fransa ve İngiltere 
Suriye’nin kuzeyinde, içinde NATO güçlerinin de 
yer alacağı ortak kullanımlı bir koridor oluşturdu-
lar. Bu gücün verdiği güvenle, Fransız petrol şirketi 
TOTAL, İngiliz petrol şirketi British Petroleum ve 
ABD’li petrol şirketi Exxon-Mobil bölgede faaliye-
te başladı. NATO, ABD, Fransa, İngiltere ve bu ül-
kelere ait petrol şirketleri sayesinde Suriye’nin ku-
zeyinde yer alan söz konusu bölge de uluslararası 
nitelik kazanmış oldu.   

Suriye-Rusya İlişkileri

Rusya’nın da Suriye’de, İngiltere’nin Kıbrıs’ta 
bulunan Akrotiri ve Dikelya üslerinin benzeri üsleri 
bulunmakta. Rusya’nın, Suriye’nin güneyinde, Ak-
deniz kıyısındaki Tartus ilindeki Tartus Limanı’nda 
bir Donanma üssü, Hmeymim’de de Hava Üssü 
mevcut. (Defence News) Rusya,  ABD'nin işgal man-D
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tığı ile kurduğu askeri üslerin aksine askeri üslerini 
Suriye yönetimiyle yapılan anlaşmaya istinaden, ya-
salara ve kurallara uygun olarak kurmayı tercih etti. 
(Defence News) Rusya’nın bu üsler üzerindeki yasal 
imtiyazlarının ABD ve AB’yi kabus boyutlarında ra-
hatsız ettiği biliniyor.

Rusya’nın Ermenistan, Azerbaycan, İran ve 
Suriye’den oluşan hilal içinde toplamda sekiz adet 
hava, kara ve deniz üssü bulunmakta. Rusya bu as-
keri gücü ile ABD’nin günümüzde özellikle Doğu 
Akdeniz’de konuşlandırdığı “6’cı Filo’yu” vuracak, 
paralize edecek veya da çalışmaz hale getirecek 
konumda. 2011’de başlayan Suriye iç savaşından 
sonra Rusya, ABD’nin Suriye’ye, Irak benzeri aske-
ri müdahalesini önlemek amacı ile 10’dan fazla ileri 
teknoloji donanımlı gemisini bölgede konuşlandırdı 
ve askeri tatbikatlar yaptı. Bu askeri tatbikatlardan 
bir tanesini de, “Rus ve Çin savaş gemileri arasın-
da Doğu Akdeniz’de koordinasyon ve operasyo-
nel uyum seviyesini artırmak” amaçlı olarak Çin 
Donanması’na ait gemilerle birlikte yaptı. Bu tat-
bikattan sonra da Çin savaş gemilerinin Doğu Ak-
deniz’deki varlığı ile Çin’in bölgeye olan stratejik 
ilgisi net bir şekilde ortaya çıktı.

Günümüzde Rusya’nın Doğu Akdeniz’e yönelik 
stratejisi, Karadeniz’deki donanmasından aktar-
malar yaparak Akdeniz Donanması’nı oluşturmak 
ve mevcuda ilaveten 36 adet son sistem teknoloji 
ve silajlarla donanmış savaş gemisini de Akdeniz 
donanmasına katmak. 2020 yılına kadar Rusya’nın 
Akdeniz Filosu, diğer donanmalara karşı bölgede-
ki etkin denge unsurlarından bir tanesi ve caydırıcı 
güç olacak.  

Tüm bunların yanında Suriye hükümeti Rusya 
ile Doğu Akdeniz’de yer alan Münhasır Ekonomik 
Bölgesindeki petrol ve doğalgaz arama ve çıkarma 
anlaşmasını yaparak tüm haklarını Rusya’ya dev-
retti. Rusya’da devlet adına doğalgaz arama ve ih-
racatını yapan Gazprom şirketinin, imtiyaz alınan 
bölgede arama faaliyetlerine başlaması ile Rusya 
bölgede askeri varlığına ilaveten doğalgaz ve pet-
rol konusunda da söz sahibi konumuna yükselmiş 
oldu. Zaten bu anlaşma, kendiliğinden Rusya’yı 
Suriye’nin kıyı şeridinin ve Münhasır Ekonomik Böl-
gesinin güvenliğinden de sorumlu hale getirmişti. 
Suriye’nin iç savaş sonrasında bölünmesi durumun-
da da Rusya’nın bölgedeki varlığının yasal kalıcılık 
statüsüne yükseleceği öngörü olmaktan öte, bek-
lenen bir durum.

Güney Kıbrıs-Rusya ilişkileri

Rusya, Suriye’nin Tartus Limanı’nda deniz üssü, 
Hmeymin’de de hava üssü kurarken, alternatif ola-
rak da -esasen ABD’nin Kıbrıs Adası’na yerleşmesini 
önlemek amaçlı- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Kıb-
rıs adası içinde kalıcı üs kurmak girişimleri başlatmış 
durumda. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Rusya’nın 
Akdeniz Donanması’nın güney kıyılarında, Larna-
ka şehrinin batısındaki Mari (Tatlısu) köyündeki 
limanı askeri amaçlarla, Limasol Limanı’nı lojistik 
destek amaçlı kullanma amacıyla işbirliği anlaşma-
sını yapan Rusya, bundan sonra, Baf yöresindeki, 
(adını 1964 yılında Kıbrıs’a bir tümen Yunan askeri 
gönderen dönemin Yunanistan Başbakanı Andreas 
Papandreu’dan alan) Andreas Papandreu havaa-
lanını da askeri ve sivil amaçlı kullanmak üzere bir 
anlaşma yaptı. 

Rusya, Suriye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
ile yapmış olduğu işbirliği anlaşmalarından sonra 
Rus Donanması Suriye’nin Tartus Limanı ile Güney 
Kıbrıs’ın Mari ve Limasol Limanları’nı resmi anlaş-
malarla kullanma hakkına sahip oldu.  

Buna karşın Rusya, Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’ne Rusya’da yatırım yapmak imtiyazını 
verdi. An itibarı ile Kıbrıslı Rum şirket ve işadamla-
rının Rusya’ya yaptıkları yatırım 260 milyar dolar ci-
varında. Bu nedenle de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
Rusya’ya en fazla yatırım yapan ilk beş ülke arasın-
da, beşinci sırada. Rusya ise Güney Kıbrıs’ta yapılan 
yatırımların yüzde 80’ine sahip. An itibarı ile karşı-
lıklı ticaret hacmi 600 milyon civarında. 

Kıbrıs’ta KKTC’nin sahibi Kıbrıslı Türkler ile Gü-
ney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (sözde Kıbrıs Cumhu-
riyeti) sahibi Kıbrıslı Rumlar arasında müzakerele-
rin başlatılmasının ve 2004 yılında alelacele Annan 
Planı’nın her iki kesimde eşzamanlı olarak referan-
duma konarak “Birleşik Kıbrıs Devleti”nin kurulma-
sının istenmesinin nedeni, gerçekte Kıbrıs adasını 
Rusya’nın etkinlik alanı dışına çıkarmak projesi idi. 
Günümüz itibarı ile Kıbrıs Adası’nın tümü ile ilgili 
Batı Bloku’nun hedefi her ne kadar önem yitirme-
ye başlamışsa da şimdi ana hedefi Rusya’nın Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi’ni limanlarında konuşlanma-
masına ve kalıcı hale gelmemesine dönüşmesi ile 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Rusya ile olan stra-
tejik ve ekonomik bağlarının ��������ve uzun 
vadede sona erdirilmesi oldu.
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Suriye-Çin ilişkileri

Dünyanın günümüzdeki dört aktöründen birisi 
olan Çin, Ortadoğu konusunda aleni bir faaliyet 
göstermese de ABD’nin dünya petrol rezervlerinin 
yüzde altmışını yönetmesine seyirci kalacak gibi 
gözükmüyor zira Çin’in de Akdeniz’e yerleşmek 
niyeti var. Bu nedenle de AB üyesi bir devlet olan 
Yunanistan ile yıllarca önce yaptığı ticari anlaşma 
sonrasında Girit Adası’nda tamamen Çin’in kont-
rolü altında bir ticari üsse sahip oldu. Bu imtiyazın 
devamı olarak da imzaladığı stratejik anlaşma ile 
Pire Limanı’nın büyük bir kısmını kendi kontrolü 
altına aldı.  

Girit Adası’ndaki ticari üssünde AB’nin geçerli 
yasalarına göre imal ettiği Çin menşeli ticari eşya-
lar, Yunanistan kökenli olarak AB’ye sıfır gümrük ile 
girmekte.

Çin’in enerji açlığı kendisini Doğu Akdeniz, Hazar 
Denizi ve Ortadoğu’ya ister istemez yönelmiş 
durumda. Bu nedenle de tarihi “İpek Yolu”na çok 
önem veriyor. Kıtalar arası bir ulaşım projesi olan 
İpek Yolu, Çin’den başlayarak, Orta Asya, Rusya ve 
Avrupa kıtası üzerinden geçerek İngiltere’de son 
bulan mega bir ulaşım projesi olarak nitelendirili-
yor. Proje hayata geçtiği vakit Çin, Pasifik’ten Atlan-
tik Okyanusu’na kadar ekonomik ve dolaylı olarak 
da siyasi etkisini genişletmiş olacak.      

Batı Bloku-Türkiye İlişkileri

Batı bloku, Türkiye'nin Kıbrıs'tan ve Doğu 
Akdeniz'den çıkarılarak, bölgesel egemenliğine 
son verilmesi için üç aşamalı ve beş maddeli bir 
strateji planı yapmış durumda. Planın amacı önü-
müzdeki 10 yıl içinde Türkiye'nin ��������ve 
bölgede pasif hale getirilmesi. Türkiye, bu planın 
karşıtı olarak ve de bölgede varlığını sürdürebil-
mek için enerjiye ve bölgesel hâkimiyetine yönelik 
kendi strateji planını yapmak zorunda. 

Batı Blokunun ileriye dönük hazırladığı Stratejik 
Planın en önemli kısmını oluşturan Üç Aşama özetle 
şu maddelerden oluşuyor:

-  Türkiye’de önümüzdeki 10 sene içinde iç savaş 
çıkarılması,

-  İsrail ile Suudi Arabistan’ın bölgede stratejik 
ortak ve müttefik haline getirilmesi,

-  PKK-PYD terör örgütünün, hukuk dışı olmak-
tan çıkarılarak yasal hale getirilmesi.

Stratejik Plandaki üç aşamanın gerçekleşmesini 
sağlayacak olan beş madde özetle şunlar; (Atun, 
2018)

1- Türkiye'nin Kıbrıs Adası’ndan ve Doğu 
Akdeniz'den çıkarılarak bölgesel egemenliğine 
son verilmesi,

2- İsrail ile Suudi Arabistan'ın bölgede stratejik 
ortak ve müttefik haline getirilmesi, 

3- Irak ve Suriye'nin parçalanması, 

4- İkinci Dünya Savaşı sonrası belirlenen Irak ve 
Suriye sınırları içindeki Batı blokunun mutlak de-
netiminde yeni devletlerin oluşturulması, 

5- PKK / PYD terör örgütünün, hukuk dışı olmak-
tan çıkarılarak yasal hale getirilmesi.  

Doğu Akdeniz

Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ın güneyi, İsral’in batı-
sı ve Mısır’ın kuzeyi arasındaki Leviathan ��Shore 
bölgesinden çıkartılacak olan doğalgazın, Kıbrıs-
Girit-Yunanistan-Arnavutluk-Adriyatik Denizi-İtalya 
üzerinden geçecek olan bir boru hattı ile AB’ye 
ulaştırılması projesi 2013 tarihinde yapıldı. Projenin 
yapılabilirlik / olabilirlik (fizibilite) aşamasına geli-
nince, deniz derinliğinin 860 metre olması, derin 
deniz geçişine (Deep Sea Passage) gerek duyulma-
sı ve deniz tabanının tektonik olması buna ilaveten 
de maliyetin Leviathan-Mersin hattına kıyasla nere-
deyse 3 misli (tam olarak 2,8 misli) olması nedeni 
ile uygulanamaya konamayacağı ortaya çıktı. Bu 
aşamada İsrail hükümeti Türkiye Cumhuriyeti hükü-
meti ile 2016 yılının Ekim ayında bir ön protokol im-
zalayarak “Leviathan-Mersin Doğalgaz Boru hattı 
Anlaşması”nın çalışması başlatıldı. 

Bu hattın tamamlanması ve Doğu Akdeniz’den 
çıkarılacak doğalgazın Mersin’e ulaşması sonrasın-
da, Mersin Limanı’ndaki Doğalgaz özel limanı, mes-
leki tabirle “hub”, yani ana dağıtım merkez üssü 
haline gelecek. Buradan da Türk Akımı 1 hattı ve 
Türk Akımı 2 hattına ilaveten Marmara Denizi’nin 
güneyinden, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Yuna-
nistan, Arnavutluk ve İtalya üzerinden AB’nin ana 
dağıtım merkezi olan Viyana’ya ulaşacak. D
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 Öte yandan, ABD ile Türkiye arasındaki siyasi 
ve ekonomik kriz, tarafların politik geri adımlar 
atmaması ve olumlu bir mutabakat sağlanmaması 
durumunda ABD’nin Ortadoğu’yu kaybetmek ile 
yüz yüze kalması aşamasına gelmesi ile sonuçlana-
cak. 

Nasıl mı? Türkiye’nin NATO’dan çıkması 
veya NATO ile bağlarını inceltmesi, Rusya’nın 
Ortadoğu’da üstünlük sağlamasına yol açacak. 
ABD’nin bir daha geçmişteki bölgesel üstünlüğü 
ve kendi lehine olan dengeyi kuramaması duru-
munda Ortadoğu’da, özellikle de Suriye, Irak ve 
İsrail’de gerginlik ve iç çatışmalar artacak, Doğu 
Akdeniz’deki doğalgaz ve petrol çıkarımı ise asgari 
düzeyde kalacak.       

 İsrail’in Türkiye ile yan yana olmak yerine karşı 
karşıya olması İsrail için bölgesel bir kayıp. İsrail’in 
gerçekte bölgede Türkiye’den başka güvenebileceği 
kalıcı ve istikrarlı bir ülke yok. An itibarı ile Leviathan 
ve Delek bölgelerinden çıkarılan doğalgazın Türkiye 
üzerinden Avrupa Birliği’ne gönderilmesi anlaş-
ması yapılmış durumdayken, Türkiye’nin dışlandığı 
göstermelik Leviathan-Kıbrıs-Yunanistan boru hat-
tı projesi, maliyet ve deniz dibi koşulları nedeni ile 
rafa kaldırılmıştır.  

Batı Bloku’nun günümüz itibarı ile belirlediği 
hedeflerine de bir göz atacak olursak, ABD, 
Ortadoğu, Kıbrıs, Türkiye ekseninde bugün 
yaşananları yerlerine oturtmamız daha kolay 
olacak;

1- Batı Bloku’nun varlığının, eko-
nomik ve askeri etkinliğinin Doğu 
Akdeniz’de arttırılması,

2- Mevcut ve eski bölgesel ittifak-
ların sağlamlaştırılması ve genişletil-
mesi,

3- Doğu Akdeniz’den çıkarılacak do-
ğalgaz ve petrolün Batı Bloku’nun 
denetiminde ve güvenli bir şekilde 
Avrupa’ya ulaştırılması,

4- Rusya’nın bölgedeki ekonomik 
ve askeri varlığı ile etkinliğinin olası 

en asgari düzeye indirilmesi,

5- Türkiye’nin Kıbrıs Adası’ndan çı-
karılarak Doğu Akdeniz ile ilişkisinin 
kesilmesi, 

6- Birleştirilmiş Kıbrıs’ın savunma-
sının ve güvenliğinin AB tarafından 
üstlenilmesi,

7- Birleştirilmiş Kıbrıs’ın NATO üye-
si yapılarak Batı Bloku sistemi içine 
alınması,

8- Rusya’nın ada ile olan tüm eko-
nomik ve askeri bağlarının koparılması, 
stratejik ilişkisinin kesilerek adadan ta-
mamen çıkarılması,

9- Birleştirilmiş Kıbrıs’ın AB üyesi 
olması nedeni ile Münhasır Ekonomik 
Bölgesi içinde AB’nin ve ABD’nin tek 
söz sahibi olmasının gerçekleştirilmesi.   
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İsrail 8,5 milyon nüfusu ve 20.770 km² yüzölçü-
mü olan bir devlettir. Nüfusunun yaklaşık %75’i Ya-
hudi, %21’i Arap ve %4’ü Dürzî-Çerkez gibi ırklardır. 
GSMH’si 305 milyar dolar ve kişi başına milli geliri 
36.000 dolardır. Başkenti Tel Aviv olan İsrail, 1980 
yılında başkentini Kudüs olarak ilan etmiş ve dev-
let kurumlarını bu şehre taşımıştır. Ancak tek taraf-
lı bu adım, uluslararası camianın tepkisini çekmiş 
ve kabul görmemiştir. İsrail’in Kudüs’ün başkenti 
olduğu yönündeki tutumu, uluslararası camia ta-
rafından tanınmamakla birlikte 2017 yılında sadece 
ABD tarafından kabul edilmiştir.[1]

Hep merak edilen ve tartışılan konulardan biri-
sidir İsrail devleti: Ne zaman ve neden kuruldu, as-
keri gücü ne kadardır, neden küçücük bir devletle 
Arap ülkeleri şimdiye kadar baş edemedi / edemi-
yor? İsrail’in Türkiye’ye kıyasla askeri gücü ne du-
rumdadır? İşte bu makalede, bu sorularla beraber 
İsrail’in tarihi, kurulması ve askeri-politik gücünün 
asıl kaynağı gibi konularda bilgi verilecektir.

İsrail’in Kuruluşu

Osmanlı toprağı olan Filistin’de bir Yahudi dev-
leti kurulması için ilk girişimler 19.yy sonlarına 
doğru II. Abdülhamit zamanında olmuştur. Dünya 
Siyonist Örgütü Başkanı Theodor Herzl, Yahudile-
rin Filistin’e göç etmelerine izin verilmesine karşılık 
1  http://www.mfa.gov.tr/israil-kunyesi.tr.mfa, Erişim:15 
Ağustos 2018.

II. Abdülhamid’e Osmanlı Devleti’nin dış borçla-
rını ödemeyi önermiş, ancak istediği cevabı alama-
mıştır. Buna rağmen Filistin’de izinsiz olarak Ya-
hudi yerleşim yerlerinin kurulması artarak devam 
etmiştir.

I. Dünya Savaşı sırasında, Başkan Wilson’un 
da Yahudi sorununu benimsemesi, İngiltere’yi 
harekete geçirmiş, İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour, 
2 Kasım 1917’de Siyonist Federasyonu Başkanı’na 
gönderdiği mektupta, İngiltere’nin Filistin’de bir 
Yahudi devleti kurulmasını kabul ettiğini resmen 
bildirmiştir. “Balfour Deklarasyonu” adını alan bu 
belge, Yahudi devleti kurulması sorununun bir dö-
nüm noktası sayılmaktadır. Bu tarihten sonra Ya-
hudiler, büyük kitleler halinde Filistin’e göç etme-
ye başladılar.[2] Savaş sırasında bölgeyi işgal eden 
İngiltere’nin 1917’den sonra takındığı tutum ve 
izlediği politika sonucunda, 1882 yılında 35.000’i 
geçmeyen Yahudi nüfusu 1939 yılı sonlarında 
463.535’e ulaşmıştır.

Yahudiler, II. Dünya Savaşı sırasında da Filistin’de 
bir İsrail devleti kurmak amacıyla çalışmalarını 
sürdürdüler. İngiltere, ABD’nin de desteğini 
alarak 1947’de Filistin sorununu Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı’na götürdü. Burada Filistin’in Araplar ve 
Yahudiler arasında bölünmesine, Kudüs’e tarafsız 

2  https://www.tarihbilimi.gen.tr/makale/israilin-kurulusu/, 
Erişim:25 Temmuz 2018.
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bir statü verilmesine karar verildi. 1947 yılı Ara-
lık ayı başlarından itibaren, Filistin’de, Arap ve 
Yahudiler arasında çarpışmalar başladı. Güvenlik 
Konseyi konuyu ele alarak görüştü fakat bir so-
nuç alınamadı. Bu sırada da İngiltere, 14 Mayıs 
1948’de, Filistin’deki manda yönetimini tek ����
olarak kaldırdı. Aynı gün, İsrail Devleti’nin kurul-
duğu ilan edildi. İsrail’in kuruluşuyla, günümüze 
kadar uzanan Arap-İsrail savaşları ve Filistin soru-
nu başlamıştır.

Arap-İsrail Savaşları 
Yahudiler, Filistin bölgesinin kendilerine vaat 

edilen kutsal topraklardan bir kısmı olduğunu ileri 
sürmektedirler.[3] Bugüne kadar devam eden Filis-
tin Sorunu ve Arap-İsrail savaşlarının da temelinde 
bu inanış yatmaktadır. Ayrıca bunu Ortadoğu’nun 
diğer sorunlarıyla beraber değerlendirmek, onlar-
dan ayırmamak büyük resmi görmemizi sağlaya-
caktır. Arap-İsrail savaşlarının, bölgedeki çatış-
maların öncesi ve sonrasını kısaca özetlemenin 
sorunun anlaşılmasını kolaylaştıracağını 
değerlendirmekteyim.

1948 yılında Yahudiler, Filistinlileri bölgeden at-
maya başladılar. 14 Mayıs 1948’de İsrail Devleti’nin 
kurulduğu ilan edildi. ABD ve SSCB bu devleti tanı-
dı. Mısır, Ürdün, Suriye ve Lübnan ise İsrail’e savaş 
ilan etti.[4] 

1956’da Süveyş Kanalı sorunu nedeniyle İsrail 
Sina Yarımadası’na saldırdı ve Mısır-İsrail Savaşı 
çıktı. 

1967 yılında Mısır’ın dâhil olduğu Altı Gün Sa-
vaşları olarak adlandırılan Arap-İsrail Savaşı oldu. 

1973 yılında Yahudilerin kutsal günü (Yom Kip-
pur) olan 06 Ekim’de İsrail, Süveyş Kanalı üzerinden 
Mısır’ın, Golan Tepeleri’nden de Suriye’nin saldırı-
sına uğradı. 1979 yılında İsrail ve Mısır barış anlaş-
ması imzalamışlardır. 1978’de Camp David anlaş-
malarını imzalamışlardır. İkili barış anlaşmasını da 
Sedat ile Begin Mart 1979’da imzalamışlardır. Sina 
yarımadası Mısır’a geri verilmiştir.[5] 

1982 yılında İsrail Lübnan’ı işgal etmiştir. 9 Ara-

3  https://tarihportali.net/filistin-sorunu-ve-arap-israil-
savaslari-kisa-ozet/, Erişim: 18 Ağustos 2018.
4  http://www.saglikkitabi.org/arap-israil-savaslari, Erişim: 
17 Ağustos 2018.
5  http://akademikperspektif.com/2013/07/09/filistin-
meselesi-ve-arap-israil-savaslari/, Erişim: 17 Ağustos 2018.

lık 1987’de İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi ile Batı 
Şeria’da ve Kudüs’te Filistinliler gösteriler başlat-
tılar. Daha sonraki yıllarda da süren gösteriler in-
tifada olarak adlandırılan bir halk ayaklanmasına 
dönüştü.

Sonraki yıllarda FKÖ, Hamas gibi Filistin örgüt 
ve yöneticileri ile İsrail arasında Madrid ve Oslo gö-
rüşmeleri olmuştur, ancak bölgede barış bir türlü 
sağlanamamış ve günümüze kadar uzanan çatış-
ma ve anlaşmazlıklar devam etmektedir. Çatış-
malar, çoğunlukla Gazze ve Lübnan bölgelerinde 
olmuştur. Irak, Libya, Mısır gibi bölge ülkelerin-
de ve en son Suriye’de yaşanan işgal, çatışma ve 
ayaklanmalar bu sorundan ayrı düşünülmemeli-
dir, hatta birlikte değerlendirilmeli ve yorumlan-
malıdır. Çünkü bölgedeki karmaşanın temelinde, 
zengin petrol kaynaklarının paylaşımı için yüzyıl-
lardır süren emperyalist devletlerin güç mücade-
lesi olduğu unutulmamalıdır.

Arap-İsrail savaşlarında ve bölgedeki çatışma-
lar sonucunda bugüne kadar hep İsrail’in kazançlı 
çıktığı görülmektedir. Nedenlerini ise, başlangıç-
ta Arap ülkelerinin İsrail’in gücünü tam değerlen-
dirememeleri, daha sonra kendi aralarında birlik 
olamamaları ve emperyal güçlerin daima İsrail’in 
arkasında olmaları olarak sıralamak mümkündür.

İsrail’in Askeri Gücü
İsrail’in askeri gücü ve yetenekleri hep 

tartışmalıdır. Çünkü nükleer silah konusunda 
olduğu gibi bazı silah ve askeri yeteneklerini resmi 
olarak açıklamamaktadır. Diğer devletlerden fark-
lı davranılarak İsrail’in bu konulardaki tutumu 
uluslararası kurum ve kuruluşlarca veya ülkelerce 
gündeme getirilmemektedir. Ancak yine de açık 
kaynaklardan İsrail’in askeri gücünü sayısal olarak 
gösteren bazı bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu bilgi-
leri tek başına değerlendirmek bizi İsrail’in askeri 
gücüyle ilgili kesin sonuçlara götürmese de bazı 
ipuçları verebilir. İsrail’in askeri gücünü tam olarak 
ortaya koyabilmek için teknolojisi, silah ve malze-
menin menşei, hangi ülkelerden temin yoluna git-
tiği, personelinin eğitim durumu, diğer devletler 
ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve onlar üzerin-
deki etkileri de dikkate alınmalıdır. 

Açık kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, 
İsrail’in muvazzaf askeri personel sayısı 168.000 
olmasına karşın seferberlik halinde bu sayı 3,5 
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milyona çıkarılabilmektedir. İsrail, dünya askeri 
güç sıralamasında 15’inci olarak belirtilmektedir. 
Yıllık savunma bütçesi 15,5 milyar dolar ve günlük 
petrol üretimi ise 400 varildir.[6] 

Kritik bazı silah, araç-malzeme ve mühimmat 
durumu şöyledir:[7] 

Tank: 2.620

Zırhlı muharebe aracı: 10.185

Kundağı motorlu top ve obüs: 650

Sabit top bataryası: 300

Roket bataryası: 48

Toplam donanma gemisi: 65

Denizaltı: 6

Korvet: 3

Sahil güvenlik devriye gemisi: 32

Savaş uçağı: 243

Hava nakliye araçları: 101

Saldırı helikopteri: 48

Hava alanı sayısı: 47

Aslında bu rakamlar bize, nüfus ve yüzölçü-
münü göz önüne alınca, İsrail’in hiç de küçüm-
senemeyecek bir askeri güce sahip olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca İsrail’in askeri teknoloji 
konusunda da yeteneklerinin üst seviyede oldu-
ğu bilinmektedir. Öyle ki, tanklar ve eğitim uçak-
larımızın modernizasyonu, elektronik harp ko-
nusunda pilotlarımızın eğitimini İsrail’in yaptığı 
bir sır değildir.[8] Yine, İsrail Savunma Bakanlığı 
tarafından yüksek teknolojiye sahip silah ve 
malzemeye yatırım yaptıkları açıklanmıştır. Sade-
ce 2 personelin kullanabileceği tank, 150 kg silah 
taşıyabilen dron ve insansız denizaltı örnek olarak 
gösterilebilir.[9]

Resmi olarak kabul etmese de İsrail’in, 80 adet 
nükleer başlığa ve bunları taşıyabilecek iki tip 
füzeye sahip olduğu ileri sürülmektedir. Jeriko 

6  http://www.milliordu.com/od?i=347/israilin-askeri-gucu, 
Erişim:15 Temmuz 2018.
7  http://www.mfa.gov.tr/israil-kunyesi.tr.mfa,Erişim:15 Tem-
muz 2018.
8  https://www.frmtr.com/turkiye-ye-sahip-cik/5034737-
turk-ve-israil-ordusu.html, Erişim:17 Temmuz 2018.
9  https://odatv.com/israil-ordusunun-yeni-silahla-
ri-0609171200.html, Erişim:20 Temmuz 2018.

I, 750 kiloluk bir nükleer başlık ile 500 km menzi-
le sahipken; Jeriko II'nin menzili 1500 km’ye kadar 
ulaşabilmektedir. İsrail, nükleer silah ve tesisi ol-
duğunu kabul etmemesine rağmen Nükleer Si-
lahsızlanma Anlaşmasına da imza atmamakta ve 
tesislerini uluslararası denetime açmayı da kabul 
etmemektedir. İsrail'in gelişmiş bir kimyasal ve 
biyolojik silahlar programına da sahip olduğu iddia 
edilmektedir. Nes Tsiyona'daki Biyolojik Araştır-
malar Enstitüsü içerisinde çalışmaların sürdürüldü-
ğü tahmin edilmektedir. Bu konudaki uluslararası 
sözleşmelere de imza atmamıştır.[10]

Değerlendirme ve Sonuç
Sadece silah, araç, gereç ve personel sayıla-

rına bakarak İsrail’in askeri gücünü değerlendir-
mek ve sonuca varmak yanıltıcı olacaktır. Bu de-
ğerlendirmede ekonomik, siyasi, teknolojik güç 
yanında insan gücü kalitesini de hesaba katmak 
gerekmektedir. İsrail’in gücü sadece kendisinden 
kaynaklanmamaktadır; İsrail dışında yaşayan Ya-
hudileri ve bunların bulundukları ülkelerin yöne-
tim ve politikalarını yönlendirme gücünü de unut-
mamak gerekmektedir. 

İsrail’in kullandığı silah, araç ve malzemenin 
teknolojisi yenidir. Bu modern teçhizatı hem kendi-
si üretmekte, hem de dışarıdan temin etmektedir. 
Örneğin, 2013 yılında Kudüs'ü ziyaret eden ABD 
Savunma Bakanı Chuck Hagel, İsrail'e verecekleri 
silahlar arasında düşman hava savunma sistemleri-
ni tahrip edecek füzeler, gelişmiş radar sistemleri, 
yakıt ikmali yaptıran KC135 uçakları ve Osprey V22 
nakliye uçakları bulunduğunu açıklamıştır.[11]

İsrail devletinin kurulmasına önayak olan 
ülkeler, onun bekasını sağlamak ve kendi çıkarlarını 
da korumak için ellerinden gelen her türlü desteği 
yapmışlar ve yapmaktadırlar. Bunun örneği öyle 
çoktur ki hepsini saymak olanaksızdır, İsrail’in ya-
sadışı olarak yaptıkları tüm işler BM’de özellikle 
ABD’nin vetolarıyla korunmaktadır.

İsrail, güvenliğini ve beka sorununu her şeyden 
öncelikli tutmakta ve tüm politika ve eylemlerini 
de buna göre şekillendirmektedir. Çünkü 
çevresindeki ülkelerin güçlü olması onun yaşam 
hakkını sınırlayacak veya ortadan kaldıracak diye 

10  https://bianet.org/bianet/siyaset/32916-israil-bir-
buyuk-cephanelik, Erişim:20 Temmuz 2018.
11  https://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/04/130422_
abd_israil, Erişim:15 Ağustos 2018.
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düşünmektedir. Bu nedenle komşularının hep 
güçsüz olmasını, iç karışıklıklarla uğraşmasını ve 
gerekirse bölünmelerini istemektedir. Özellikle 
Arap ülkelerinin birleşmemesi için elinden geleni 
yapmaktadır. Bu amaçla, Mısır ve Arabistan gibi 
ülkelerle olduğu gibi kimisiyle iyi ilişkiler kurmak-
ta; Irak, Suriye, Lübnan gibi kimi ülkelerin de iç 
karışıklıklarını desteklemektedir. Daha önce Irak 
ve Suriye’de olduğu gibi çevresinde kendisinden 
başka nükleer güç sahibi olabilecek ülke isteme-
mektedir. İran-ABD anlaşmazlığını körüklemesi 
ve İran’ın nükleer çalışmalarını ne pahasına olur-
sa olsun engellemek istemesi bundandır. ABD’nin 
İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin 
gerekçesini de bu gözle değerlendirmek gerekir.

İsrail’in ABD ile ilişkileri çok özeldir; öyle ki ABD 
hiçbir müttefikine vermediği yeni teknoloji silah, 
araç, mühimmat ve malzemeyi İsrail’e vermekte 
hiç tereddüt etmemektedir. ABD için İsrail’in ha-
misi demek abartılı olmaz. ABD’nin İsrail’e kayıtsız 
şartsız desteğini hem bölgeyle ilgili kendi politika-
larını desteklemek, hem de yönetim kademeleri 
başta olmak üzere Yahudi lobisinin etkisiyle açık-
lamak yerinde olacaktır. Öyle ki, ABD’yi yönetenle-
rin İsrail aleyhinde karar alması ve uygulaması bu 
nedenlerle mümkün görünmemektedir.

ABD’nin dışındaki birçok ülkenin İsrail’in politi-
kalarına destek olmaları, en azından karşı çıkma-
malarının nedenini ise özellikle II. Dünya Savaşı 
sırasında Yahudilere yaptıklarının diyetini ödeme 
olarak değerlendirmek yanlış olmaz. Birçok ül-
kede Yahudilerin dışlandığı, ikinci sınıf vatandaş 
muamelesi gördüğü ve hatta soykırıma uğradı-
ğı düşüncesini göz ardı etmemek gerekir. Yine 
ABD’deki kadar olmasa da birçok ülkede Yahudi-
lerin karar mekanizmalarını etkileyecek konumda 
oldukları bilinmektedir. 

İsrail’in askeri gücünü değerlendirirsek, nüfusu 
ve yüzölçümüne göre hatırı sayılır bir güç olduğu 
açıktır. Muvazzaf personelin dışında, neredeyse 
nüfusunun yarısını gerektiğinde silâhaltına ala-
bilecek durumdadır. Bu nedenle askeri personel 
sayısına göre silah, araç ve malzeme miktarının 
oldukça fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca silah, 
araç, gereç ve malzemelerinin de çoğunlukla yeni 
teknoloji olduğunu söyleyebiliriz. Silah, araç ve ge-
reç sayısı olarak ülkemizle aynı seviyededir deni-
lebilir. Ancak aradaki insan gücü sayısı farklılığını 
da unutmamak ve İsrail’in arkasındaki güçleri ve 

destekleri de göz ardı etmemek gerekir. 

Ortadoğu’daki çatışma ve anlaşmazlıkların 
omurgasını oluşturan Filistin sorununun, Arap-İs-
rail çatışmalarının, bölge ülkelerindeki iç karışıklık-
ların yakın zamanda çözüme kavuşması mümkün 
gözükmemektedir. Bölgedeki yeraltı zenginlikleri 
bitmedikçe, var olan karmaşanın devam edeceği, 
İsrail’in kendisini koruma içgüdüsüyle ve hamisi 
olan ABD’nin desteğiyle önleyici saldırganlık poli-
tikasını sürdüreceği ve topraklarını genişletmeye 
devam edeceği değerlendirilmektedir.
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Rafet ASLANTAŞ

“Asimetrik savaş, güçsüz olan askeri birliklerin 
daha güçlü olan askeri birliklere karşı yürüttüğü 
gayrinizami harp unsurlarını da barındıran savaş 
yöntemidir.” şeklinde sınırlı anlamıyla ifade edil-
se de bu kavramı biraz açmak ve genişletmek ge-
rekliliği ortaya çıkmıştır. Asimetrik diğer bir ifade 
ile simetrik olmayan veya alışılmış yöntemlerin 
ötesindeki araçların, yöntemlerin kullanılması-
nı ifade etmektedir. Asimetrik savaş günümüzde 
ve gelecekte sadece güçsüz olanın değil bizzat 
güçlü olanın da kullanabileceği yöntemler olarak 
karşımıza çıkmakta ve çıkacaktır.

Ülkelerin üzerinde yaşayan halkıyla birlikte 
güvenli yaşamaları için devlet nezdinde bir dizi 
çalışma yapılır. Söz konusu çalışmalar asker ve is-
tihbaratçı profesyonellerin yanı sıra ilgili sivil bü-
rokratların da katıldığı ortak akılla yürütülür ve 
sonuca ulaştırılır. Çalışmalar kapsamında devlet ve 
millete yönelik bilinen ve olası iç ve dış tehditler or-
taya konur, bunlara karşı alınacak tedbirler üretilir. 
Çalışmalar genellikle olası simetrik tehditlere karşı 
alınacak tedbirlerle ilgilidir. Asimetrik tehditler ise 
ancak öngörülebildiği kadarıyla ele alınabilir. Maa-
lesef bu tür tehditler genellikle başa geldikçe dü-
şünülür ve oluşan tehditlere tedbir alınmaya çalı-
şılır. İşte okuduğunuz makalede işlemek istediğim 
ana tema bu soruna dikkat çekebilmek.   

Küresel güçler ekonomik, politik, toplumsal 
yaşamı ellerindeki yetenek ve araçları kullanarak 
yönlendirmekte ve şekillendirmekte, geniş coğ-
rafyalarda etki ve ilgi alanları oluşturmaktadır. 
Yakın gelecekte belirli uzay alanlarında da etki ve 

ilgi alanları oluşacaktır. 
Küresel güç olmak için en değerli yetenek şüp-

hesiz bilgi ve teknolojiye hâkim olmaktır. Günü-
müzde “Bilimsel ve Teknolojik Güç” milli güç un-
surlarının en değerlisi haline gelmiştir. 

Diğer yandan görülmektedir ki “acımasız dün-
yada” gücün artırılması ve sürdürülmesi için “bilgi 
ve teknoloji” her şeyden daha önce tehdit üretim 
sistemlerine dönüştürülmektedir. İnsanlık olarak 
yakın gelecekte saldırı ve savunma sistemlerinin 
hiç de alışık olmadığımız formlarıyla karşılaşabili-
riz. Şüphesiz ülke olarak da çeşitli asimetrik saldırı-
lar yaşayabiliriz.

Komplo teorilerinden öte olalım ancak bekle-
nen durumları yeterince önceden algılayabilelim.

Küresel devletlerin silahlı kuvvetlerince bel-
li bir süredir yoğunlaştırılarak yönlendirilebilen 
manyetik dalga silahlarının kullanılmaya başlan-
dığını, hava atma vasıtalarıyla atılan ve öncelikle 
enerji santrallerini ve nakil tel / kablolarını etki-
leyen mühimmatların kullanıldığını, hava savaş 
araçlarının motor sistemlerinin yerden müdahale 
ile etki altına alınabildiğini, susturulabildiğini ko-
nunun ilgilileri biliyorlar. Bu tür ve benzeri silah 
sistemleri ile ülkelerin stratejik önemdeki tesisle-
ri de kısa sürede etkisizleştirilebilmektedir.  

Şüphesiz klasik konvansiyonel sistem ve saldı-
rılar önümüzdeki zaman diliminde de geçerliliğini 
koruyacaktır. Gelişmiş bölgesel güçler, gelişmekte 
olan ve az gelişmiş ülkeler silah tedarikçisi duru-
mundadırlar. Bu ülkelerin birbiriyle yapacakları sa-

ASİMETRİK 
SAVAŞA 

HAZIR MIYIZ?
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vaşlarda bilinen silah sistemlerinin ve yöntemlerin 
kullanıldığını ve kullanılacağını görebiliriz. Eşyanın 
doğasına uygun olan bu durum anılan devletlerin 
daha fazla silah sistemi talep etmesini, küresel ve 
bazı bölgesel güçlerin de daha çok silah satmala-
rını sağlayacaktır. 

Ancak küresel bir güçle ya da içinde küresel bir 
gücün olduğu bir ittifakla karşılaşma olasılığınız 
varsa çok yönlü ve alışılmamış asimetrik saldırı-
lara hazırlanmanız gerekmektedir. Şüphesiz bu 
tür saldırılara tam olarak hazır olmak çok zordur. 
Tehdidi önceden kestirmek, tedbir alabilmek bilgi 
ister, teknoloji ister. Karşı koyabilmek ise liyakatli 
kişiler / işler ister. Hamaset ve kuru gürültüyle ol-
maz. 

Bilgi ve teknolojinin asimetrik saldırı aracı 
olarak nasıl ve ne şekilde kullanılabileceğini tar-
tışmalıyız. 

Depremlerin üretilebildiğini, ani ısı artışı ve 
azalmalarının, lokal alanlarda yumruk büyüklü-
ğünde dolu ve aşırı yağmur geçişlerinin tetikle-
nebildiğini / oluşturulabildiğini sel ve su baskınla-
rına yol açılabildiğini yok sayabilir miyiz? 

Çok soğuk kış günlerinde bazı gerekçelerle 
doğalgaz arzında aniden kısıntıya gidilebileceğini 
göz ardı edebilir miyiz? Böyle bir olasılık bağımlı 
tedarikçi ülkede ekonomiyi ve yaşam koşullarını 
nasıl etkiler bir düşünelim. 

Elektrik üretim tesislerine ve tellerine yöne-
lik karbon bulutu oluşturan grafit bombalarının 
kullanılması ya da siber saldırıların gerçekleştiril-
mesi sonucu yaşam koşulları hızla felç edilebilir.

Kritik devlet savunma, güvenlik ve istihbarat 
sistemlerine, hazine ve maliye kurumlarına, ban-
kacılık sistemlerine, kara, deniz ve hava ulaşım 
hat ve vasıtalarına, trafik şebekelerine ve sinya-
lizasyon sistemlerine yönelik güçlü ve eş zamanlı 
bir siber saldırıyı zihnimizde canlandırabilir mi-
yiz?

Diğer taraftan devlet görevlerinde liyakat-
ten uzaklaşma, bireyselleşmenin abartılarak aile 
bağlarının zay������sağlanması, doğaya ve 
canlılara duyarsızlaşma / düşmanlaşma, argonun 
ve küfrün günlük yaşama normal kontenjanından 
dâhil edilmesi, cehaletin ve güç zehirlenmesinin 
örgütlü tehdit hale getirilmesi, toplumsal yaban-
cılaşmanın artması ise örtülü ve sinsi bir savaşın 
işaretleridir. Bu saldırılarla toplumun savunma ref-
leksleri çökertilmektedir.

Terör, kargaşa, hırsızlık ve yağmayı saymıyo-
rum bile. 

Somut olasılıkları biraz artıralım:
-  Sinir uçları tahrik edilen, gerilen, ayrıştırılan 
toplum katmanlarına yönelik sistematik saldı-
rılar,
-  Metropollerde ve önemli tesislerin bulundu-
ğu diğer bazı yerleşim yerlerinde solunan ha-
vada ani oluşabilecek derişik (yoğunlaştırılmış, 
konsantre) madde değişimi ya da havadan 
doğal olmayan yollardan gelen zararlı madde 
serpintileri,
-  İnsanların sinir sistemlerini ������ses 
dalgalarına ve manyetik alan baskılarına maruz 
bırakılması, 
-  Ağır siber ve elektro manyetik saldırılarla 
köreltilmiş askeri ve sivil radarlar ve muha-
bere sistemleri, çalışmayan bilişim sistemleri, 
etkisizleşen harekât ve komuta merkezleri, 
uçamayan savaş uçakları, seyir yapamayan sa-
vaş gemileri, sağlıklı yürümeyen tanklar, zırhlı 
muharebe araçları, durma noktasına getirilmiş 
sivil ulaşım ve kargo taşıma sistemleri, vb.
Tüm bu olasılıkların öncesinde / sonrasında 

ya da bunlara eş zamanlı olarak yapay yollardan 
tetiklenmiş deprem vb. bir afetin önemli strate-
jik tesislerimizi ve ulaşım şebekesinin bir kısmını 
kullanılamaz hale getirmesini tasavvur edebilir 
miyiz?

Yukarıda birkaçını sıraladığımız orantısız ve asi-
metrik saldırı yöntemleriyle yaratılabilecek kaos 
ve kargaşayı bir düşünelim.  

Tüm bunların yakın, ardışık ya da eş zamanlı kul-
lanılabileceğini kabul ettiğimizde durum ne kadar 
ürkütücü değil mi? Bunları kısa bir süre daha göz, 
düşünce ve akıl ardı yapabiliriz. Saydığımız tehdit-
ler teşkilat şemalarımıza, görev tanım formları-
mıza şu an için uymayabilir. Görmezden gelmek 
bizim ne kadar gerçekçi olduğumuzu göstermez. 
Başımıza gelinceye kadar durumu idare ettirir. 

“Sadece ���değil ���ötesini de görebil-
meliyiz.”

Soru:
- Hazır mıyız?! 
Yanıt:
- Değiliz!
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“Türkiye’de anarşi, 
terör ve şiddet 
ortamının hiç 
bitmemesi, ülkenin 
derin, çok yönlü ve 
köklü bir psikolojik 
harekâta maruz 
kalması sonucu mağlup 
olduğuna delalet eder.”

Giriş...

Dünyanın en eski savaş metotlarından biri olan 
“Psikolojik Savaş”ın bizi doğrudan etkilemeye 
başlama süreci tarihsel olarak son yüzyıla dayanır. 
Hatta biraz geçer.

Psikolojik Savaş; klasik anlamda hasım taraf 
üzerinde her bakımdan sağlanan üstünlüğün de-
vam ettirilmesinde yahut sorunların çözülmesin-
de, insanların ruh haline örtülü bir biçimde etki 
ederek sonuç almak olarak tarif ediliyor. Psikolo-
jik savaşın örtülü olmasının nedeni, insanların bi-
������������������

Psikolojik savaşın amacı, hasım tarafı oluştu-
ran milleti / devleti / orduyu karşıt güç olmaktan, 
etkili bir engel olmaktan çıkarmak, uyumlu, za-
rarsız, kendi halinde, güdülebilen bir hale sok-
mak ve nihayet bağımlı hale getirmek ve isteni-
len veya arzu edilen kalıba ve şekle sokmaktır.

19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’na 

PSİKOLOJİK SAVAŞ VE 
PROPAGANDANIN ÖNEMİ
-ETNİK-DİNİ SORUNLAR 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ-

Osman ARARAT
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karşı girişilen “böl-parçala-yönet” siyasetinin en 
önemli silahı “propaganda” olmuştur.

Propaganda, psikolojik harekâtın en önemli 
yöntemlerinden biridir ve bu kirli savaşın en et-
kili ve güçlü bir silahıdır. Propagandanın amacı, 
genellikle hasım gücü veya hedef unsuru insanlık 
dışı olarak göstermek ve ona karşı nefret duygu-
su uyandırmaktır. Hasım tarafın moral gücü olan 
maneviyatının çökmesi, ancak psikolojik harekât 
yöntemi olan propaganda ile mümkündür. Psi-
kolojik savaşın saldırı ve savunma silahı olan 
propaganda, bir nevi eğitim ve provokasyondur. 
Cephanesi ise; söz, yazı, resim, broşür ve e-posta 
şeklindeki bilgidir. Propagandanın bir diğer ama-
cı da, insanları ikna etmek ve onları değiştirmektir. 
Yöntemi de beyin yıkamadır. Yani asıl hedef insan 
beynidir, insan beynine hükmetmektir.  Propa-
ganda kavramını, “belirli fikirlerin telkin yöntemi 
kullanılarak insanların bilinçaltına yerleştirilmesi” 
şeklinde de tanımlamak mümkündür. 

Batının Başlattığı Psikolojik Savaş ve Propa-
ganda

Osmanlı İmparatorluğu’nu sıcak savaşla ber-
taraf edemeyeceğini anlayan Batı, 19. yüzyılın 
sonlarından itibaren taktik değiştirerek insan psi-
kolojisi üzerinde oynanan oyunlarla, önce zihinsel 
olarak daha sonra da coğrafi olarak Osmanlı’yı 
parçalamayı başarmıştır. Değişen bu strateji doğ-
rultusunda, İngiltere’nin başını çektiği Avrupa-
lı devletler, “Şark Meselesi” adı ile icat ettikleri 
“hasta adam” sendromunu Osmanlı topraklarına 
yaymışlardır.

Nitekim İngiltere Başbakanı Lloyd George'un 
daha 1914'te, “Türkler Orta Asya'ya sürülmeli, kök-
leri de kazınmalıdır.” sözü hızla bütün Avrupa'ya 
yayılmıştır. Batının Türk ve Türkiye düşmanlığı, 
bu söylemin etkisi altında kalarak filizlenmiştir. 
Bu söylem psikolojk harbin yöntemlerinden sa-
dece biridir. Avrupa'da o dönemde geniş yankı 
uyandırmıştır. Ne hazindir ki, bu söylemin tesiri al-
tında kalan küresel emperyalizmin etnik ayrıcalık 
güden devşirilmiş yerli işbirlikçileri tarafından da 
benimsenmiştir. Bugün bile söz konusu etnik, dini 
yıkıcılık ve bölücülük, devşirme ajanları vasıtasıyla 
devam ettirilmektedir.

Bununla da yetinmeyen İtilaf Devletleri, I. Dün-

ya Savaşı’ndan sonra da kirli propagandalarını de-
vam ettirmişlerdir. Savaştan sonra 1919 da;

“Türkler savaşa girdikleri tüm toprakları mah-
vetmişlerdir. İnsanları mutsuz kılmışlardır. Türkler 
uygarlık niteliğinden yoksundurlar, sadece barbar 
ve yıkıcıdırlar.”  propagandasını etkili bir şekilde 
yaymışlardır.

I. Dünya Savaşı’ndan hemen önce Türklere kar-
şı başlatılan psikolojik savaş, II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra, soğuk savaş döneminde de devam etmiş-
tir. 1941’de  ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt ve 
İngiltere Başbakanı Winston Churchill tarafından 
otoriter rejimlere karşı yazılan Atlantik Bildirisi, 
bugünkü BOP ile eş değer nitelikler taşımakta-
dır.  Bu yolda çok sağlam bir evlilik kuran Amerika 
ve İngiltere,  ortak hareket ederek dünya çapın-
da “Tek Dünya” ideolojisi çerçevesinde oluştur-
dukları işbirlikçi ağıyla dünyayı kuşatmak için var 
güçleriyle çalışmışlardır. Sözde demokrasi ve de-
mokratikleşme maskesi altında petrol ve silaha 
dayalı ekonomik hegemonya modelini öne çıkar-
mışlardır. Dünyada tek düşmanın komünizmle 
idare edilen Rusya olduğu algısını yaratarak ko-
münizmle mücadele için din olgusundan yarar-
lanmışlardır. Rusya'nın dinsiz bir devlet olduğu 
propagandası, komünizmle mücadelenin meşru 
gerekçesi sayılmıştır. Türkiye soğuk savaş döne-
minde yıllarca komünizm tehlikesi bahanesiy-
le geliştirilen ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi” ile 
uyutulmuştur. Tüm dikkati ve enerjisi komünizm 
ile mücadeleye teksif edilmiştir. Türk gençleri 
kamplara bölünerek birbirine kırdırılmıştır. En 
zor mağlup edilen insan organının beyin olduğu-
nu bildiklerinden sadece psikolojik savaşın etki-
li bir silahı olan propaganda ile yetinmemişler, 
onun yanında sistematik zihin yönlendirme yön-
temlerini de ekleyerek, bununla birlikte geniş 
bir işbirlikçi kadro oluşturmak suretiyle dünyayı 
çember içine almışlardır. Tıpkı balıkçı tekneleri-
nin, ağlarını balık sürülerinin çevresine sererek 
sürüyü kuşatması gibi… 

Türklerin “İslam Âleminin Lideri” konumunda 
olduğu ve bereketli Ortadoğu topraklarında ha-
len sürdürülen Batı'nın bu siyaseti, etkisini kısa sü-
rede göstermiştir. Türkiye'nin yıllarca uyutularak 
sadece Rus düşmanlığına ve tüm gücünü komü-
nizmle mücadeleye yönlendirilmesine vesile olan 
bu bilinç değişmesi ya da değiştirilmesi ile Türkiye, 
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Ortadoğu’daki hâkim konumundan uzaklaştırıl-
mış, Arap Dünyası’nın Türklere ve Türkiye'ye karşı 
düşmanlaştırılması sağlanmış, bölge önce büyük 
isyanlara, akabinde de bugün bile hâlâ içinden çı-
kılamaz durumda olan bir kaosa sürüklenmiştir.

Bilahare 20. yüzyılın sonlarında soğuk savaşın 
sona ermesi ile birlikte üniter devlet anlayışı ve 
yapısının, 21. yüzyılın ihtiyaçlarını karşılamadı-
ğını ve karşılamayacağını savunan emperyalist-
ler, kendi çıkarları doğrultusunda BOP gibi yeni 
projeler üreterek göstermişlerdir. Dünyada ve 
Türkiye’de “millet-ulus”  kavramının reddedile-
rek, yerine “etnik-dinsel”  temele dayalı rejim de-
ğişikliğine bağlı yeni yönetim anlayışının hâkim 
kılınmaya başlanmasına söz konusu projeler ve-
sile olmuştur. Artık ülkelerin silahla değil silahsız 
olarak ve hedef kitlelerin zihinlerinin fethedilme-
si yolu kullanılarak etnik-dinsel temele dayalı bir 
yapıya dönüştürülmesi benimsenmiş ve ön plâna 
çıkmıştır. 

Psikolojik Harp İstihbaratı

Türkiye’de etnik ve dini sorunların mütecaviz 
tarafından tespit ve bilahare istismar edilmesinde, 
öncelikli olarak psikolojik harp istihbaratından ya-
rarlanılır. Psikolojik harp istihbaratı,  doğrudan psi-
kolojik harekât içinde yer alır ve psikolojik savaşın 
başarısında geniş ölçüde pay sahibidir.

Psikolojik harp istihbaratı kavramından kaste-
dilen; bir grubun diğer grup üzerinde asimetrik 
bir üstünlük sağlamak amacıyla, psikolojik 
savaşta kullanacağı her alandaki zafiyetlerin ve 
hassasiyetlerin sistematik bir tarzda tespiti, tasnifi, 
yorumlanması ve istihbarat haline getirilmesidir.

Psikolojik harp istihbaratının amacı, hedef 
kitlenin yani düşmanın hassas ve zayıf ����-
rının ortaya çıkarılması ve bunun nasıl istismar 
edileceğine yönelik gerekli plânlamanın yapıla-
rak uygulamanın yani icraatın gerçekleştirilme-
sidir. Buradan yola çıkılarak, aslında görünürde 
Türkiye’de etnik bir sorun olmamasına rağmen, 
yaratılan ayrımcılık fitnesine ve Türkiye’yi zayıf 
düşürmek, hatta parçalamak esasına dayalı, mü-
tecavizin aşağıdaki temel hassasiyetleri tespit et-
mesi hiç de zor değildir.

1. Türkiye'de Kürt sorunu vardır, bu hassasiyet 
kullanılmalıdır.

2. Radikal dinci guruplar vardır. Türkiye'deki 
dinî konular hassasiyet ihtiva eder. Bu konu kulla-
nılmalıdır.

3. Türkiye'de mezhep ihtilafı önemli bir hassasi-
yettir. Alevi-Sünnî ihtilafı kullanılmalıdır.

4. Doğu Karadeniz’de Pontus Rum Devleti ku-
rulması için Pontusçuluk hareketi kullanılmalıdır.

5. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hassasiyetle-
ri vardır.

6. 1915 yılındaki Ermeni katliamı bir hassasiyet-
tir. Bu konu da kullanılmalıdır.

Mütecavizin çerçevesini çizdiği yukarıdaki 
hassasiyetler, bugün farklı etnik kimlikler ve 
özellikle Kürt vatandaşlarımız üzerinde, yine mü-
tecaviz tarafından adeta slogan haline getirilerek 
aşağıdaki şekle dönüştürülmüştür.

-  Türkler sizi esaret altında tutuyor.

-  Türkler sizi isteyerek cahil bırakıyor.

-  Türkler sizi eziyor, baskı altında tutuyor, dışlı-
yor, horluyor, insan ve adam yerine koymuyor.

-  Türkler, Kürtlerin hep geri kalmasını ve geliş-
memesini istiyor.

-  Fakir kalmanızın sebebi Türklerdir.

Etnik farklılık esas alınarak yukarda işlenen 
temalar ve zihinsel etkilemeler sonucu, temelde 
Kürt vatandaşların mağdur edilmiş hissine kapıl-
maları ve mağduriyet psikolojisi içerisine girmeleri 
kaçınılmaz olmuştur. Bu durum mütecaviz tarafın-
dan ustaca istismar edilmiş ve halen de edilmeye 
devam edilmektedir.  Zira en kolay istismar şekli 
yaratılan mağduriyet üzerinden yapılır. Kürtlerin 
Türkiye’de yaşayan ayrı bir toplum oldukları ve 
Türk Devleti’nden ayrı bir siyasi örgütlenme içine 
girmeleri gerektiği fikrini telkin yöntemi kullanı-
larak insanların bilinçaltına yerleştirilmesi, hep 
söz konusu mağduriyet psikolojisinin eseridir.

Mütecavizin psikolojik savaş ve propaganda 
yöntemlerini kullanarak önce Ortadoğu’da, bila-
hare Türkiye’de el attığı ikinci temel konu, radi-
kal dinci siyasal örgütlenmelerdir. Psikolojik harp 
ajanları bölgede bu defa farklı etnik kökene sahip P
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grupların veya toplulukların kullanılması yerine, 
farklı mezhep ve tarikatları kullanarak önce İslam 
dinini siyasallaştırdılar. Sonra Müslüman devlet / 
grup /toplumları birbirlerine düşürdüler. Son ola-
rak Yemen, Libya ve Irak'ta işbaşında idiler. Şimdi 
de Suriye'de iş başındalar. Gelecekte de İran'da 
olacaklarına ve müteakiben bunu Türkiye’ye ta-
şıma niyet ve gayreti içinde olduklarını her fır-
satta verdikleri emarelerle göstermektedirler. 
Bunun için gerekli alt yapı ve zemin zaten ülke 
içerisinde vardır. Aydın kisvesi ve maskesi altın-
daki devşirme ajanları marifetiyle, Türkiye’de 
Müslümanlar arasında ibadet ve inanç farklılıkla-
rı yaratılarak Müslümanları bölme ve ayrıştırma 
çalışılmalarına halen bütün hızıyla devam 
edilmektedir. Bunun için gerekli olan ilk kırılma 
ya da ilk gediğin açılması,  lâik- antilâik, dinci-lâik, 
ulusalcı-dinci gibi kavramların ortaya çıkarılması 
ile ilk bölünme gerçekleştirilmiştir. Şimdi yapıla-
cak şey, Türkiye’de mezhepleri ayrıştırarak, ara-
larına nifak sokarak Ortadoğu’yu saran mezhep 
savaşlarına Türkiye’yi bulaştırmak ve dolayısıyla 
Türkiye’yi Ortadoğu bataklığına sürüklemektir. 

Psikolojik Savaş ve Propaganda ile Toplumun 
Dengesi ve İnsicamı Nasıl Bozulur?

Çinli General Sun–Tzu tarafından 2500 yıl önce 
yazılan “Harbin Kitabı” isimli eserde, Türk devlet-
lerinin parçalanması sürecinde kullanılan psiko-
lojik savaş yöntemlerinden bahsetmektedir. Bu 
yöntemlerin bugün bile geçerliliğini sürdürdüğü 
değerlendirilmektedir. Sun–Tzu’nun psikolojik sa-
vaş konusunda aşağıdaki bazı önerilerine bakmak 
yararlı olacaktır.

1. Hasım ülkelerde iyi olan şeyleri gözden dü-
şürünüz.

2. Hasım ülkelerin hakanlarının başarılarını kü-
çük göstererek şöhretlerine gölge düşürünüz ve 
zamanı geldiğinde de kendi halkının onları hor 
görmesini sağlayınız.

3. Adi ve aşağılık kişilerin işbirliğinden yararla-
nınız.

4. Düşman halkın kendi aralarında olan uyuş-
mazlık ve kavgalarını yayınız.

5. Hasmınızın geleneklerini gülünç hale getiri-
niz.

Sun–Tzu’nun psikolojik savaş konusunda yu-
karıdaki önerileri, gerek etnik ve gerekse dinsel 
temelde Türkiye’de son yıllarda yaşanan siyasi ve 
ideolojik travmaları hatırlatmaktadır. 

Esas itibariyle Türk 
toplumunun dengesini ve 

insicamını bozma üzerine inşa 
edilen travmalar ve bunun 
için başvurulan yöntemler, 

toplumun dönüşüm için 
hazır hale getirilmesinde 

kullanılıyor. Burada 
dönüşümden kastedilen 

şey, Türkiye’de üniter devlet 
yapısına son verilerek, mevcut 

rejimin küresel emperyalist 
politikalar doğrultusunda 

değişim / dönüşüme maruz 
bırakılmasıdır.

Söz konusu siyasi ve ideolojik travmalara 
dışarıdan değil, bizzat ülke içerisinde devletin 
yönetim kadrolarına, hatta ordusuna kadar sızmış 
hainler tarafından sebep olunması, mütecavizin 
ve dolayısıyla psikolojik harp ajanlarının işini ko-
laylaştırmakta ve ekmeğine yağ sürmektedir.

Bir ülkede genel iradeye ve kamu yararına aykı-
rı olumsuz tutum ve davranışlar, özellikle gösteri-
len git-gel ve zikzaklar, kutuplaşma ve ayrışmalar 
çoğalırsa, o ülkenin ve toplumun dengesi ve in-
sicamı bozulur, bilinçlerin dalgalanmasına ve zi-
hinlerin bulanmasına yol açar. Bu durum yabancı 
psikolojik harekât operasyon plânlayıcı ve uzman-
larının çok arzu ettiği bir durumdur. Söz konusu 
plânlayıcıların oyunlarına alet olmak, psikolojik 
harbin işini kolaylaştırır, ekmeğine yağ sürer ve gi-
derek daha vahim sonuçların doğmasına yol açar. 
Örneğin; 

- Türkiye’de daha evvel de “Kürt sorunu 
vardı” şeklinde konuya giriş yaparak ve sözde 

K
ü

r
e

s
e

l R
e

k
a

b
e

t



 Anka Enstitüsü

Sayfa 52

“farklı görüş ve düşüncedeki insanları bir araya 
getirdim” diye övünerek, nerede Türk ve Cum-
huriyet düşmanı yıkıcı, bölücü, işbirlikçi var-
sa televizyon ekranlarına çıkarıp alenen Türk 
Milleti’ne, Devleti’ne ve Cumhuriyeti’ne ağız 
dolusu sövdürüp saydırmak, devşirme ajanları 
vasıtasıyla psikolojik savaşın en önemli unsuru 
olan dezenformasyon uygulamak,

- Devlete ait resmi kurumların tabelaların-
dan “T.C.” ibaresini silmek, Türk'üm doğruyum, 
çalışkanım diye başlayan andımızı okullardan 
kaldırmak, geçmişi kötülemek, karalamak, 
Atatürk’ün resmini yabancılara verilen devlet 
nişanlarından çıkarmak, Diyarbakır’da ki “Ne 
Mutlu Türküm Diyene” tabelasını indirmek gibi, 
toplumun önem verdiği yüksek ve milli değer-
leri hiçe saymak, 

- Kendi ordusuna kumpas kurarak ordunun 
vatansever subay ve generallerini fuhuşçu, ca-
sus, çeteci, darbeci olarak damgalamak, suçsuz 
günahsız subaylarını, generallerini zindanlara 
tıkmak ve orduyu pasifize etmek ve bu duruma 
seyirci kalmak, göz yummak, izin vermek, gibi 

Türk Devleti’nin devlet 
adabına ve geleneğine 
aykırı durumlar, toplumu 
kararsız, şaşkın, şuursuz ve 
umursamaz hale getirir ve 
psikolojik harp ajanlarının 
istediği doğrultuda toplum 
ve kamu bilincinin tahrip 
edilmesine yol açar. Bunun 
sonucu 15 Temmuz gibi hain 
kalkışmaya kadar gider, iç 
savaş tehlikesi baş gösterir.

Toplumun Dengesi Bozulur ve İnsicamı Kay-
bolursa Ne Olur?

Toplumun dengesi bozulur ve insicamı kaybo-
lursa, M.Ö. 400’lerde Atina’da yaşamış olan filozof 
Sokrates’in nitelik üzerine söylediği aşağıdaki şu 
sözler akıllara gelir:

“Toplumumuz giderek niteliksizleşmektedir. Bu-
nun en önemli nedeni toplumun içinde bulunduğu 
ekonomik ve psikolojik bunalımdır. Toplum psiko-
lojisinin bunalıma düştüğü dönemlerde nitelik ile 
niteliksizlik arasındaki fark en aza iner ve hatta 
kimi zaman hiçbir fark kalmaz. Böylesi toplumlar 
sömürüye açık olurlar. Kolay kandırılır ve kolay 
yönlendirilir. Çünkü toplum zihnini reflekslerine ve 
duyularına terk etmiştir. Devinimleri şiddete dön-
meye başlar. Değer yargıları çöküntü içindedir. Para-
sal değerler ön plana geçmiş ve ahlâk da alınıp satılır 
olmaya başlamıştır. Bu bir çöküntünün başlangıcı-
dır. Adalet ve yargı, tüm zihinsel düşün sistemi alınır 
satılır durumda işlem görmeye başlar. Böylesi nite-
liksizlikler yığınına biz yozlaşma süreci diyoruz.”

Bununla birlikte, tüm veçheleriyle psikolojik sa-
vaşın acımasız ağına düşmüş ve hastalığına düçar 
olmuş bir toplumun dengesi, psikolojisi bozulur ve 
insicamı kaybolursa ayrıca şu olumsuzluklar mey-
dana gelir:

Yargı erki etki altına alınarak, yapılan tüm hak-
sız ve hukuksuz uygulamalar meşru hale getirilir ve 
bir süre sonra öyle görünmeye başlar. Kimse kim-
seden hesap soramaz hale gelir. Toplum ahlâken 
çökertilir. Hırsızlık, yolsuzluk olayları ve haberleri 
mübah sayılır. Halk, büyük yalanlara, küçük yalan-
lara göre daha çabuk inanır. Yalan bilgi ve haberler 
ne kadar çok ve yeteri kadar sıklıkla tekrarlanırsa, 
halk önünde sonunda inanır. “Acaba?” demeye 
başlar. Adalet duygusu zedelenir. Toplumda gü-
vensizlik baş gösterir. 

Devletin yasama ve yürütme yetkilerini kullana-
rak,  milli egemenlik doktrini ve irade kavramının, 
kötü niyetli, haksız, hukuka aykırı karar ve tedbir-
lerin millet iradesiyle meşrulaştırılması, doğru ve 
adil olarak gösterilmesi söz konusu olmaya başlar. 
Bu durum terör ve şiddeti tetikler. İnsanlar zihinsel 
etki altına alınarak ve çeşitli vaatlerle kandırılarak 
bir çıkış yolu olarak FETÖ gibi ihanet şebekelerine 
sevk edilir. Arkasını terör örgütlerine dayayanlar P
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ortaya çıkar, bu söylemlerini fütursuzca kullanırlar 
ve kamu otoritesinin sarsılmasına yol açarlar. 

Halkın dini duygularını istismar eden yeni yeni 
tarikat ve cemaatler ortaya çıkar. Bunlar kullanıla-
rak halk dinden soğutulur. Kadına şiddet ve çocuk 
tecavüzlerinde artışlar görülür.

Bölücü terör örgütü başının bulunduğu yerden 
gönderdiği mesajlar, Dolmabahçe Sarayı’nda hükü-
met edenlerle beraber okunur ve itibar görür.  Ör-
gütün istek ve talepleri meşru hale getirilir. Eli kanlı 
bir terör örgütü elebaşısının mesajları Diyarbakır 
meydanlarında okunur.

Daha önce yapılan tüm yıkıcı ve bölücü hareket 
ve eylemler unutturulur. Üstüne set çekilir. Olay 
sadece “ezilen ve mağdur edilen Kürt” söylemine 
indirgenir. Yurdun bir bölgesi eşkıyaya teslim edilir. 
Dış orijinli çözüm süreci gibi projeler zarar görme-
sin diye kimse buna ses çıkaramaz. “Zaten halk nasıl 
olsa balık hafızalıdır, yurttaşlık bilinci gelişmemiştir” 
anlayışıyla hareket edilir. İşlenen alçakça cinayetler 
işlenmemiş sayılır.

Ordusu yıllar yılı NATO’nun ikinci büyük ordusu 
olarak lanse edilir. Caydırıcı bir bölgesel güç olma 
özelliğine sahiptir. Komşu ve bölge ülkelerinin or-
dularıyla mukayese edildiğinde muharebe müessi-
riyeti fevkalâde yüksektir. Dünyanın pek çok riskli 
bölgesinde barışı korumak ve istikrara katkı sağla-
mak için fedakârca görev yapar.  Yurt içinde yapılan 
büyük çaplı tatbikat ve manevralarda, beka, ateş 
gücü ve manevra yeteneği görsel ve yazılı medyada 
ballandıra ballandıra anlatılır. Konya Ovası’nda sa-
nal düşmana karşı icra edilen gösteri ve tatbikatlar 
parmak ısırtır. Dosta güven, düşmana korku salması 
en önemli düsturudur.  Deniz Kuvvetleri’nin deniz-
lere hâkimiyetinden sitayişle bahsedilir.  Gece görüş 
kabiliyeti ile bölgesinde en güçlü hava kuvvetlerine 
sahip olduğu vurgusu yapılır. Jandarması göklere 
çıkarılır. Sonra da, 2225 yıllık şan ve şeref dolu ma-
zisi ile kahramanlığı tartışma götürmeyen ordusu, 
iç ve dış kaynaklı psikolojik ve asimetrik psikolojik 
harekât operasyonları ile ����(felç edilmiş) olur. 
Ne acıdır ki, sonunda FETÖ isimli bir ihanet şebeke-
sinin ağına düşürülür. Ordu içerisine sızmış ve yet-
kili makamlara kadar yükseltilmiş sözde askerleri 
kullanılarak kendi halkına kurşun sıkacak ve kendi 
meclisini bombalayacak hale getirilir. 

Değerlendirme ve Sonuç

Türkiye’nin bulunduğu kritik coğrafyada güçlü 
bir ülke olmasının engellenmesi için mütecavizin 
başvuracağı öncelikli ve en etkili metot psikolojik 
savaştır. Türkiye, cumhuriyetin kuruluş dönemlerin-
den başlamak üzere sinsi, kirli ve kalleş yanı ile ken-
dini gösteren bu savaşa maruz bırakılmıştır.

Psikolojik savaşın hedefi, doğrudan doğruya 
insanların zihninin ve ruhunun etkilenmesidir. Bu 
kapsamda, Türk toplumu küresel psikolojik harekât 
tehdidi ile karşı karşıya bırakılarak millî kültürü, yük-
sek değerleri, maneviyatı, hisleri, duygu ve düşün-
celeri hedef alınmış, dengesi bozularak tepkisiz, 
ruhsuz, şuursuz, heyecansız, bir toplum haline dö-
nüştürülmüştür.

Güneydoğu’da yıllardır yaşanan ve sorunun te-
mel niteliğini teşkil eden mağduriyet psikolojisi, 
örgütlenmiş toplulukları silahlı propagandaya yö-
neltmiştir. Zira psikolojik savaş ile propaganda her 
zaman iç içedir. Bu sayede mevcut tehdit bir süre 
sonra asimetrik tehdide dönüşerek, terör ve şiddet 
olarak karşımıza çıkmıştır.

Türk Güvenlik Güçleri, bölücü terör örgütü ile 
35 yıldır sürdürülen terörle mücadelede başarılı ol-
muştur. Örgütü taktik sahada kesin ve ağır bir bi-
çimde mağlubiyete uğratmış, uğratmaya da devam 
etmektedir. Ne var ki, aynı başarı psikolojik savaş-
ta gösterilememiş, güvenlik güçleri dâhil, devletin 
tüm kurum ve kuruluşları, mütecavizin yoğun ola-
rak uyguladığı psikolojik savaş ve propaganda karşı-
sında gerekli tedbirleri alamamış ve yenilmiştir.

Türkiye’de anarşi, terör 
ve şiddet ortamının hiç 

bitmemesi, ülkenin derin, 
çok yönlü ve köklü bir 

psikolojik harekâta maruz 
kalması sonucu mağlup 
olduğuna delalet eder.
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Öyle ise ne yapılmalı? Ne gibi önlemler almalı?

Terörle Mücadelenin psikolojik boyutu, bölücü 
örgütün en çok önem verdiği ve değer atfettiği 
güç kaynaklarından biridir. Örgüt bunun için her 
türlü yola başvurmakta ve bu konuda yoğun gay-
ret göstermektedir. Bunun için medya gücünü bir 
silah olarak kullanmaktadır. Zira medya onlar için 
paha biçilmez bir propaganda kaynağıdır. Terörist-
başı ilk yakalandığında verdiği ifadeler arasında, 
“bizi gereğinden fazla abarttınız, gözünüzde çok 
fazla büyüttünüz” şeklindeki sözleri dikkat çekmiş-
tir. Türkiye burada stratejik hata yapmıştır. PKK’yı 
gereğinden fazla abartarak bölücü örgütün eline 
koz vermiştir. Bunun tabi neticesi, PKK kendisine 
muhatap olarak milli gücün bir parçası olan askeri 
gücü, yani TSK’yı görmeye başlamıştır. TSK’nın en 
önemli işinin PKK olduğu algısı oluşturulmuştur. 
Algı böyle oluşunca, TSK tüm şimşekleri üzerine 
çekmiş ve maksatlı çevreler tarafından teröre karşı 
verilen mücadelede başarısız olduğu yönünde 
yalan haberler üretilerek psikolojik operasyonlara 
maruz bırakılmış ve hedef tahtası haline getirilmek 
istenmiştir. PKK’nın asıl muhatabı TSK değildir ve 
olmamalıdır. Asıl muhatabının terörle mücadele için 
teşkil edilecek yeterli sayıda nitelikli ve özel birlik-
lerden oluşan, sadece iç güvenlikten sorumlu ma-
kamlar olmalıdır.

Psikolojik savaş tehdidinin önlemenin yolların-
dan birisi de, toplumu muhtemel saldırılara karşı 
mütecavizin uyguladığı temel taktik esasları, uy-
gulama usul ve metotları hakkında bilgilendirmek, 
bilinçlendirmek,  uyarmak, hazır hale getirmek ve 
böylelikle psikolojik saldırı tehdidine karşı kamu bi-
lincini geliştirmek ve güçlendirmek olmalıdır.

Bir toplumun en değerli 
serveti ya da hazinesi, o 
toplumun insanlarının zihin 
gücü, zekâ yetenekleri, 
insan davranışları ve en 
önemlisi de kültürüdür.  
Türk kültürünün önemli 
bir propaganda kaynağı 
olarak, kitle iletişim araçları 
vasıtasıyla kullanılması ve 
işlenmesi kaçınılmaz bir 
zorunluluktur. 

Ünlü bir savaş tarihçisi olan John Keegan 
kültürün savaşın doğasını belirleyen en önemli 
etken olduğunu belirtmektedir. Türk toplumu, bin-
lerce yıllık kültür birikimine sahiptir. Bu bizim en 
güçlü yanımızdır. Burada halkımızın binlerce yıllık 
bilgi birikimi ve kültür kazanımları olduğu dikkate 
alınarak, Türk kültürünü, plânlanacak eğitim prog-
ramları ile propaganda haline dönüştürmenin uy-
gun olacağı değerlendirilmektedir. ABD’nin kendi 
kültürünü esas alan el ilânları ve radyo yayınları, 
Irak savaşında kullandığı başlıca ve en etkili propa-
ganda vasıtası olmuştur.

Psikolojik savaş tehdidinin hedefi, insanların 
duygu, düşünce, inançları, davranışları ve tutum-
larıdır. Söz konusu tehdit, kişileri hedef aldığı gibi, 
grup, kitle, topluluk ve devletleri de hedef alabilir. 
Söz konusu bu tehdide karşı en iyi metot, karşı koy-
ma metodudur. Karşı koyma metodunun esasını, 
saldırgan tarafın saldırı mesajlarını önceden tespit 
edip çürüterek ve karşı mesajlarla hedef kitlenin 
beyinleri ve zihinlerinde gedik açılmadan onlara 
doğruyu gösterme işlemi teşkil eder. Bir başka 
ifade ile psikolojik tehditten korunmanın yegâne 
yolu, mütecavizin uyguladığı aynı usul ve yöntem-
leri kullanarak bilinçli, plânlı ve programlı olarak 
karşı psikolojik harekât icra etmektir. Tıpkı karşı 
istihbarat gibi…

Mütecaviz, hedef kitlenin eğitim ve kültür 
seviyesi başta olmak üzere, duygu ve düşüncelerini, 
ruh hallerini, duyarlılıklarını, olaylar karşısında 
gösterilen reaksiyonlarını, ihtiyaç, istek ve arzularını, 
örf-adet gelenek ve göreneklerini, kuvvetli ve zayıf 
taraflarını, maneviyatını, sevinçleri ve üzüntüleri-
nin adeta tomografisini çekerek bunu mağduriyet 
psikoloji ile ilişkilendirir ve bu yönde kullanır. Bunu 
önlemek için imaj değişikliğine dayalı propaganda 
uygulanmalıdır. Yapılacak propagandanın odak 
noktasını, mağduriyet psikolojisinin çehresini 
değiştirecek yeni imaj farklılıkları oluşturmalıdır. 
Örneğin, Türkiye’nin batısında yaşayan Kürt kökenli 
vatandaşların günlük yaşam biçimlerini, düzeylerini,  
sahip oldukları varlıkları ve bunların çekilen film, 
fotoğraf ve görüntülerini, yine devlette özellikle 
devletin güvenlik güçleri içerisinde önemli mevki ve 
makamlarda görev alan Kürt kökenli vatandaşların 
görev fonksiyonları ile ilgili haber ve resimlerini çe-
şitli yollardan yayarak mağduriyet psikolojisi imajını 
değiştirmek hedef alınmalıdır.
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Devletin her kademesinde yapılan istihbarat 
plânları ve çalışmaları, psikolojik harekât plânları ile 
desteklenmelidir.  Terör örgütü / örgütleri üretilen 
yalan haber ve bilgilerle aldatılarak, kendi belirle-
yeceğimiz sahte olay ve faaliyetlere inandırılmalı, 
nasıl reaksiyon gösterdikleri ortaya çıkarılmalı ve 
buna göre uygulanacak karşı hareket tarzları oluş-
turulmalıdır.

Bölücü terör örgütünün içyüzünü anlatan aktif 
bir dezenformasyon programları plânlanmalı, ta-
rihten çeşitli örnekler vererek ve hakkında olumsuz 
hikâyeler yayarak seçilen halk kesimi hedef alınma-
lı, tarafsız ya da taraf olma konusunda kafası karışık 
olan bölge halkı kendi tarafımıza çekilmelidir.

Psikolojik harekât planlayıcıları 
doğrudan insanla, insan 
davranışlarıyla ve bu 
davranışlarda yapılacak tutum 
değişiklikleriyle uğraşır. Bu 
nedenle psikolojik savaşla 
mücadelede önemli olan, bu 
mücadeleyi usulüne ve ruhuna 
uygun yürütecek, sürdürecek 
teşkilât ve yapılanmanın tesis 
edilmesidir. Türkiye gibi kritik 
bir coğrafyada, psikolojik ve 
asimetrik psikolojik saldırıların 
odağında bulunan bir ülkenin, 
her şeyden önce bu saldırıları 
önleyecek ve kıracak çapta içinde 
uzmanlaşmış psikolojik harekât 
ve insan istihbaratı timlerinin 
yer aldığı geliştirilmiş milli bir 
istihbarat yapılanmasına ihtiyacı 
vardır. Zira Günümüzde modern 
istihbarat teknik ve metotlarının 
başında insan istihbaratı 
(HUMINT) gelmektedir.  

Bölücü terör örgütü halk desteğine büyük önem 
verir. Anılan desteği kaybettiğinde mücadeleyi de 
kaybedeceğini bilir. Bu maksatla insan istihbaratı 
özellikle psikolojik ve asimetrik tehdide karşı ön 
plânda tutulmalıdır. 

Diğer taraftan, Türkiye terörle mücadelede 
medyanın gücünü kontrol etmede yetersiz kalmak-
tadır. Mütecavizin öncelikli olarak milli kültürümü-
zü, milli ve manevi değerlerimizi hedef aldığı bilin-
mektedir. Bunun için televizyonlardaki içerik olarak 
tamamen hile, desise, entrika ve düzene dayalı 
toplum ahlâkını ������nitelikteki dizi filmlerine 
bakmak yeterlidir. Psikolojik savaşta medyanın 
tartışılmaz gücü adeta bölücü örgütün lehine ça-
lışmaktadır. Türkiye’de basın ve yayın stratejisi ve 
buna bağlı yayıncılık ilkesi olmadığından ne yazık 
ki, bu ve benzeri olaylarda medyanın fütursuzca 
hareket etmesi önlenememektedir. Buna karşı, 
devletin Türkiye’deki basın ve yayın stratejisinin be-
lirlenmesinde ve özellikle terörle mücadelede yayın 
ilkeleri konusunda etkin tedbirler almak zorunda-
dır.

Sonuç olarak psikolojik savaşla mücadelede 
başarılı olmanın yolu, psikolojik harp unsurlarıyla 
desteklenmiş milli bir istihbarat yapılanmasına sa-
hip olmak, sürpriz yapmak, taktik örtü ve aldatma 
programları plânlamak ve uygulamak, akıllı davran-
mak, iyi sevk ve idare etmek, daima aktif ve oynak 
olmaktan geçer.
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Medyada ticaret savaşları olarak bahsedilen 
durumu, ülkeler arasındaki ticari ilişkileri, devletle-
rin kendi çıkarlarına uygun olacak şekilde değiştir-
me çabası olarak tanımlayabiliriz. Kotalar, gümrük 
vergileri, ithalat-ihracat kısıtlamaları vb. yöntem-
ler kullanılarak başka ülkelerde daha ucuz olan 
ürünlerin ülkeye girmesi zorlaştırılır. Bu sayede 
ithalatın kısıtlanması ve yerli üretimin korunması 
amaçlanır.

Dergimizin bir önceki sayısında yayımlanan 

yazımızın birinci bölümünde bahsettiğimiz üze-
re, devletlerin ekonomik açıdan güç ve özgürlük 
mücadelesini, varlık mücadelesi olarak görmek 
mümkündür. Geçmişte ticaret yollarına ve kaynak-
lara hâkim olma çabası ile başlayan bu mücadele, 
finansal sistemin ve uluslararası hukuki ilişkilerin 
gelişmesi ile daha kapsamlı bir biçimde devam et-
mektedir.  

Ülkeler arasındaki ekonomik üstünlük 
mücadelesi, finansal kapsamda çoğunlukla kur 
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veya ticaret savaşları olarak bilinen yöntemlerle 
yürütülmektedir. Kur ve ticaret savaşları olarak 
tabir edilen yöntemler günümüz finansal siste-
minde kullanılabilecek en önemli silahlardandır. 
Görülecektir ki, kur savaşları ve ticaret savaşları 
birbirleri ile bağlantılı bir biçimde kullanılmakta-
dır. 

Tarih boyunca pek çok farklı biçimde, pek çok ti-
caret savaşı yaşanmıştır. Geçmişte ülkelerin uygu-
ladıkları ticari korumacılık politikaları da günümü-
zün ticaret savaşlarının bir kökenidir. Günümüzde 
ise gündemde olan ticaret savaşlarını ABD Başka-
nı Trump başlatmış olsa da, mücadele önceki yıl-
larda kur savaşları aracılığı ile çoktan başlamıştı. 
Trump bu süreci başlattığı andan itibaren kısa sü-
rede Meksika, Kanada veya AB gibi pek çok farklı 
ülkeye / tarafa karşı hamle yapmış olsa bile, bu sa-
vaş esas itibariyle, dünyanın en büyük ekonomik 
gücü olan ABD ile dünyanın en büyük ikinci ekono-
misi olan Çin arasında gerçekleşmektedir. Çin’in 
ekonomik ve siyasal alanlarda hızla artan nüfuzu, 
ABD’nin askeri ve siyasal alanlarda Çin’i bir tehdit 
olarak görmesine ve dış politikadaki en önemli 
stratejisini Çin’i kuşatabilmek ve engelleyebilmek 
üzerine kurmasına yol açmıştır. Bu politikanın en 
önemli adımı da ekonomik mücadele olacaktır. 

Trump açısından ise ticari dengesizlikleri sert 
ve hızlı bir biçimde gidermek, iç politikada ayrı 
bir öncelik konusudur. Çünkü kendisine oy veren 
ve destekleyen seçmenlerin büyük çoğunluğu, 
küreselleşmenin getirdiği ticari serbestlikten dolayı 
zarar gören demir-çelik, elektronik ve otomotiv 
sektörlerinde çalışan işçilerden oluşmaktadır.

Ancak savaşın �������ve siyasi çıkarla-
rından ziyade daha önemli olan ABD’nin küresel 
ölçekte ekonomik egemenliğini koruma ve doları 
yaşatma çabasıdır. ABD tarafından kurulan eko-
nomik ve finansal düzenin yapı taşlarının çatırda-
maya ve dengelerin değişmeye başlaması ABD’nin 
sert adımlar atmasını gerektirmiştir.  Bu “savaşın” 
asıl cephesi olan Çin cephesinde, savaşın hangi ge-
rekçelerle başladığını, hangi adımların atıldığını ve 
muhtemel sonuçları incelemek faydalı olacaktır. 

ABD-Çin Cephesinden Başlayan Ticaret Sa-
vaşları

Ticaret savaşlarında asıl olarak hedef alınan 
Çin’in ekonomik dönüşümü ile ilgili çok anlatılan 
bir hikaye vardır. Mao’nun ölümünden sonra başa 

geçen ve Çin’in ekonomik mucizesinin temellerini 
atan Deng Xiaoping’in, Çin’in ABD’ye ilk resmi ziya-
retini gerçekleştirebilmesi ve BM toplantısına ka-
tılabilmesini finanse edebilmesi amacıyla Çin’deki 
bütün kurumlar ve bankalar seferber edilmiştir. 
Buna karşılık toplanan miktar ise yalnızca 38 bin 
dolar olmuştur. İşte Çin böyle bir durumdan sıy-
rılıp 30 yıldan az bir sürede dünyanın en büyük 
ikinci ekonomisi konumuna yükselmiştir. Öyle ki 
ABD ile Çin arasındaki ticaret açığı 2017 yılında Çin 
lehine yaklaşık 375 milyar dolara ulaşmıştır. Ayrıca 
Çin, ABD tahvillerinin en büyük alıcısı konumuna 
yükselerek ABD’ye en çok borç veren ülke unva-
nını elde etmiştir. T����arasında giderek artan 
dengesizlik pek çok alanda ABD’nin güç kaybet-
mesine yol açmıştır. Bir zamanlar dünyanın üretim 
merkezi olan ABD’de katma değeri yüksek alanlar-
da üretim yapan fabrikaların büyük çoğunluğu, Çin 
rekabetine yenik düşmüş ve kapanmak zorunda 
kalmıştır.

Üstelik ABD ile Çin arasındaki ticari denge ABD 
aleyhine her sene daha da bozulmaktadır. Ulusla-
rası düzeyde iş yapan pek çok ABD şirketi, üretim 
merkezlerini ucuz maliyetlerden dolayı Çin’e 
taşımıştır. Teknoloji şirketlerinin Çin’de üretim 
yapabilmeleri için, özel teknolojik bilgilerini Çin 
ile paylaşmaları, yani teknoloji transferi yapmaları 
gerekmektedir. Nitekim Trump’ın öncelikli olarak 
karşı çıktığı konulardan birisi budur; Çin’in elde 
ettiği teknoloji transferi avantajını engellemeyi 
amaçlamaktadır. Önceden çoğunlukla ucuz ve tak-
lit ürünler üreten şirketleri olan Çin, günümüzde 
bu teknoloji şirketlerinden elde edilen bilgiler sa-
yesinde uluslararası ölçekte talep gören markalar 
yaratmayı başarabilmiştir.  Ar-Ge maliyetlerinden 
büyük ölçüde tasarruf ederek elde ettiği ürünle-
ri yine ucuz maliyetle üreterek ABD’de üretilen 
ürünlerden daha ucuza satabilmektedir. Üstelik 
Çin, ABD pazarına kolayca erişim sağlayabiliyor-
ken, ABD’li üreticiler Çin pazarına aynı kolaylıkta 
erişememektedirler. 

Trump Çin’de üretim yapan ABD kökenli şir-
ketlerin tekrardan ABD’de üretim yapması için 
de ticaret savaşlarının gerekli olduğunu vurgula-
mıştır. Çin’in oluşturduğu bu koşulların, ABD ile 
Çin arasındaki devasa ticaret açığına yol açtığını 
sık sık belirtmektedir. Ancak Çin’in bu konudaki 
savunması farklıdır. Çin makamları, Çin’de üretim 
yapan ABD’li şirketlerin ihracat rakamlarına katkı-
sının çok yüksek olduğunu ancak bu şirketlerin ka-
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zancından Çin’e kalan payın çok az olduğunu (bin 
dolarda birkaç sent), dolayısı ile kâğıt üzerinde Çin 
lehine görünen ticaret fazlasının gerçek anlamda 
Çin’e gelir sağlayan bir ticaret fazlası olmadığını 
vurgulamaktadırlar. Ayrıca, teknoloji paylaşımı ve 
buna bağlı olarak fikri mülkiyet haklarını koruyabil-
mek amacıyla bir müsteşarlık kurulacağını açıkla-
mışlardır. Anlaşılacağı üzere Çin, Trump harekete 
geçmeden önce pek çok açıdan uzlaşmacı bir tavır 
sergilemeye çalışmıştır. 

Mevcut düzenin bozulması Çin’in aleyhine 
olacaktır. Bu nedenle ilk etapta uzlaşmacı bir 
tavır izleyen Çin hükümeti, Trump’ın açıkladığı 
yaptırımlar sonrasında karşılık vermeye 
mecbur kalmıştır. Trump yönetimi arka arkaya 
açıkladıkları yaptırımlarla Çin’e pek çok alanda 
büyük vergi duvarları örmüştür. Buna karşılık Çin, 
özellikle Trump’ın oy aldığı bölgelerden ihraç edi-
len ürünlere ek vergiler koyarak savaşın etkilerini 
karşı topraklarda hissettirmek istemiştir. 

Geçtiğimiz yüzyıl boyunca kapalı kapılar ardın-
da, katı korumacılık duvarlarıyla kendini dünya-
dan soyutlamış olan Çin, bugün küreselleşmenin 
ve ticari özgürlüğün en ateşli savunucusu olmuş 
durumdadır. Buna karşın, serbest ticareti bütün 
dünyaya dayatan, dünyadaki finansal düzenin bu-
nun üzerine kurulmasını sağlayan ABD ise bugün 
tamamen zıt bir biçimde korumacı duvarlar örme-
ye çalışmaktadır. Çin’in kâğıt üzerinde “komünist” 
bir ülke olarak kapitalizmin tam ortasına yerleştiği 
ve sistemi manipüle ettiği bir gerçektir. Sistemin 
çarklarını kendi lehine çevirdikçe de tepki görmesi 
kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Pek çok uzmanın da belirttiği gibi ticaret savaş-
ları kazananı olmayan bir oyundur. Yine de ABD’nin 
atabileceği adımlara karşılık Çin’in yapabilecekleri 
sınırlı kalmaktadır. Çünkü iki ülke tarafında zarar 
gören taraf ABD’dir. ABD’nin zararı Çin’in kazan-
cıdır. ABD’nin atacağı her adım Çin’in kazancından 
eksiltecektir. Peki Çin’in kazancından kaybetmesi 
ne ifade etmektedir? 

Çin ekonomisi yüksek rakamlara ulaşan 
büyüme hızını, her yıl giderek artan ihracatına 
borçludur. Çin ekonomisinde çarkların dönmeye 
devam edebilmesi için her yıl yüksek büyüme 
rakamlarına ulaşılması gerekmektedir. Bu da 
üretimin ve ihracatın sürekli arttırılması ihtiyacını 
doğurmaktadır. Adeta dünyanın fabrikası olan 
bu devasa ülke, ucuz maliyetlerle yapılan üretim-

le dünyanın dört bir yanına mal ihraç etmektedir. 
Elde edilen gelirler ise büyük oranda ürünlerinin 
en büyük alıcılarından olan ABD’nin devlet tahvil-
lerine yatırılmaktadır. Kısacası hem ABD’ye ürün-
lerini satmakta, hem de elde ettiği gelirle tek-
rardan ABD’ye borç vererek gelecekte ABD’nin 
Çin’den ürün alabilmesi için imkân sağlamakta-
dır. Bunu hem kazandığı dolarları güvenle saklaya-
bilmek, hem de ticari döngünün devamlılığını sağ-
layabilmek için yapmaktadır. Buradaki döngünün 
sonsuza kadar sürmeyeceği açık, ancak Çin bu 
döngünün olabildiğince uzamasını istemektedir.

Çünkü ABD’nin kendi bastığı para ile devasa 
miktarlarda borçlanma imkânının olması bir 
noktadan sonra dolara olan güveni sarsacaktır. Bu 
döngünün bir kırılma noktası olacaktır ki muhte-
melen o da o küresel düzeyde finansal bir krizi 
tetikleyecektir. Çin ise bu tehlikeye karşı önlem-
ler aldığı politikalar uygulamaktadır. Bir yandan 
İpek Yolu gibi geniş ticaret ağları oluşturabilece-
ği devasa projeleri gerçekleştirmeye çalışmakta, 
diğer taraftan altın stoklarını hızla arttırmakta ve 
geleceğin teknolojilerine erkenden sahip olabil-
mek adına büyük yatırımlar yapmaktadır. Dolayı-
sı ile bu döngünün olabildiğince uzaması, Çin’in 
kendini sağlama alabilmesi adına atacağı adımla-
rı finanse edebilmesi için zaman kazandıracaktır. 
Şimdiki durumda Çin ekonomisinin varlığı ABD 
ekonomisinin varlığına bağlıdır. 

ABD açısından ise dolar bazlı küresel finansal 
düzeni korumak her daim en önemli strateji 
olmuştur. Kâğıt üzerinde ABD’nin borç oranı 
her yıl devasa oranlarda artmaktadır. Şimdi de 
siyasal açıdan da bir tehdit haline gelen Çin’e 
karşı ekonomik açıdan da büyük miktarda 
borçlu ve bağımlı pozisyonda kalmak zarar verici 
olacaktır. Üretim gücünün ve ticari üstünlüğün 
sürekli bir şekilde kaybedilmesi, ABD’nin küresel 
ölçekte ekonomik üstünlüğünün ve doların da 
rezerv para statüsünün hızla sarsılmasına sebep 
olacaktır. Bu dengenin korunabilmesi adına 
ABD ticari korumacılık adımları atma gereği 
duymuştur. Ancak uzun yıllar boyu Çin’den gelen 
ucuz ürünlerle yaşamaya alışmış ABD’de, gümrük 
tarifeleri nedeniyle artan fiyatların halk tarafından 
hoş karşılanmayacağı aşikârdır. Bir yandan para-
sal daralma, diğer taraftan da artan fiyatlar nede-
niyle ABD ekonomisi içinde de bir durgunluk ya-
şanma riski bulunmaktadır. Bu durgunluk, ticaret 
savaşlarının küresel ölçekte yayılması ile daha da 
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derinleşebilir. ABD’ye karşı diğer ülkeler tarafın-
dan misilleme olarak gümrük duvarları uygulan-
masıyla birlikte ABD’nin de ihracat oranları azala-
caktır ki bu da durgunluğun şiddetini arttıracaktır. 

Ticaret Savaşları Yaklaşmakta Olan Küresel 
Krize Karşı Bir Önlem mi Yoksa Risk mi?

Dünyada bol para devrinin sona ermeye yaklaş-
tığı bir dönemde, ticaret savaşlarının başlaması ge-
lecek hakkında olumlu düşünmeye engel olmakta-
dır. Ticaret savaşlarında atılan hamleler sonucunda 
Çin ekonomisinde meydana gelebilecek yavaşla-
malar yalnızca Çin’i etkilemekle kalmayacak, küre-
sel bir durgunluk riskini artırmış olacaktır. Çünkü 
Çin üretim lokomotifini besleyebilmek adına pek 
çok ülkeden hammadde ithal etmektedir. Pek 
çoğu az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden 
oluşan bu ülkelerin, en önemli gelirleri Çin’e 
yaptıkları hammadde ihracatıdır. Çin’de ekonomik 
büyüme oranının azalması, bu hammadde kaynağı 
ülkelerde daha şiddetli durgunluk yaşanması 
ihtimalini ortaya çıkartmaktadır. Çin’in ekonomi-
sinin durgunlaşması durumunda tekrardan kur 
savaşları silahına sarılması muhtemeldir. Böyle 
bir durumda da üretim yapan bütün Asya ülkeleri 
benzer bir yol takip edecektir ki, bu da dünya eko-
nomisini her koldan çalkantıların yaşandığı bir sü-
rece sokacaktır. 

Meksika ve Kanada gibi iyi ilişkiler içinde oldu-
ğu komşularına bile gümrük tarifeleri uygulayan 
ABD, kurallarını kendi koyduğu oyunda kaybetme-
ye başladıkça kuralları değiştirmeye çabalamakta-
dır. Bu türden bir yaklaşımın yarattığı hoşnutsuz-
luk şimdiden kendini göstermiştir. Üstelik ticaret 
savaşlarının yalnızca ekonomik olmadığı, siyasal 
tarafının da olduğunun ABD tarafından iyice belli 
edilmesi, ABD karşıtı tepkilerin giderek çoğalması-
na yol açmaktadır. 

ABD’nin, Çin ile olan ticari ilişkilerindeki denge-
sizlikleri gidermek istemesi makul karşılanabilir. 
Ancak işin arka planına baktığımız zaman asıl soru-
nun ABD’nin kendi kurduğu sistemden kaynaklan-
dığı görülmektedir. Çünkü dünyada kendi rezerv 
parasını ve ekonomik üstünlüğünü kabul ettirebil-
mek amacıyla kurulan bu sistemde çarkların kendi 
aleyhine işlemesi, mekanizmanın kontrolden çık-
ması riskini doğurmaktadır. Bu nedenle ABD’nin 
ticaret savaşlarını başlatarak, sistemi koruyabil-
mek adına tedbirler aldığı söylenebilir. Fakat diğer 

taraftan baktığımızda ise ticaret savaşlarının pek 
çok açıdan sancılı süreçlere gebe olduğu görül-
mektedir.

Burada en makul senaryonun, Trump’ın meş-
hur pazarlık taktiği olarak kullandığı, talepleri 
yüksekten açtıktan sonra karşı ����kendileri 
lehine daha makul bir noktada buluşmak olduğu 
söylenebilir. Bu sayede mevcut finansal düzenin 
ömrünün uzatılması ve ABD’nin ekonomik nüfu-
zunun olabildiğince korunması amaçlanmaktadır. 
Bu senaryo orta vadede hem Çin, hem de ABD için 
faydalı olacaktır. 

Fakat ABD’nin gümrük duvarlarını pek çok ülke-
ye birden uygulamaya başlaması ve bu uygulama-
lar içerisinde siyasi amaçlı olanların olması küresel 
ölçekte ciddi tepkilere yol açmaktadır. Dünyada 
likiditeye erişimin zorlaştığı bir dönemde, Çin gibi 
devasa bir ülkenin ekonomisinin yavaşlaması ve 
diğer pek çok ülkenin de ticaret savaşlarından et-
kilenerek ekonomik anlamda zora girmesi, yanına 
siyasal ölçekte tansiyonun yükselmesiyle birlikte 
küresel düzeyde yeni bir finans krizinin yaşanma-
sını muhtemel kılmaktadır. Bu finansal kriz 2008 
krizinden daha da büyük bir etki yaratabilir ve kü-
resel düzeyde ekonomik düzenin tamamen değiş-
mesine yol açabilir. 

Siyasal sebeplerle başta Türkiye, Rusya ve Çin 
olmak üzere mevcut düzenden endişe duyan ülke-
lerin ticaret için alternatif bir rezerv değer arama 
ihtiyacı bundan kaynaklanmaktadır. ABD’nin kendi 
rezerv parası üzerinden sağladığı ekonomik gücün 
yarattığı siyasal ve ekonomik sorunların çözümü 
olarak alternatif bir düzen arayışı bulunmaktadır. 
Küresel finans piyasasında taşların yerinden oy-
nadığı çok açıktır. Gelecekte de daha büyük deği-
şimlerin olması beklenmektedir. Ticaret savaşları 
adı altında yapılan hamleler, ekonomik ve siyasal 
açıdan yaklaşan değişimin önünü alma hamleleri-
dir. Sıradaki yazımda küresel ölçekte oluşabilecek 
yeni bir finansal krizin bir diğer önemli adımı olan 
kur savaşlarından bahsedeceğim. 

Tavsiye ve Kaynaklar:
“Hangi Çin Rüyası”  Cemal Tunçdemir. T24 16.05.2017

ÇİN NASIL KAPİTALİST OLDU – Ronald Coase ve Ning 
Wang
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Ersin DEDEKOCA

BORÇLANMAYA DAYALI 
EKONOMİK BÜYÜME ve 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

20 Ağustos tarihli The Globalist sitesinde, 
“Türkiye-Çin Borç İlişkisi / The Turkey-China Debt 
Nexus” başlığı ile “Türkiye’de yaşanan son finan-
sal krizin, Çin’in borçlanmaya dayanan büyümesi 
ile alâkalı soru işaretlerine yol açtığını” konulu bir 
yazı yayınlandı.[1]

Diğer yandan, Ağustos ayında Türkiye para 
piyasalarında yaşanan hızlı ve derin bozulma ko-
nusunda “İç ��������yetersizliği, ithalât 
bağımlısı üretim / tüketim yapısı, israf ve ‘yerinde 
olduğu’ tartışmalı kamu harcamaları nedeniyle 
yurt dışına borçlanma kaldıracı çok yükselmiş bir 
ekonomi olgusu”, Arjantin’den sonra çok sık dile 
getirilmeye başlanmıştır.[2]

Yukarıda anılan gelişmelerden hareketle, 
“borç güdümlü ekonomik büyüme”, bu yöndeki 
yaşananlar ve mevcut kırılmaların ekonomi politik 
pencereden incelenmesi, aşağıdaki çalışmamızın 
konusunu oluşturmuştur. 

Borç İçinde Yüzen Global Ekonomi

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), dünya ölçe-
ğinde kamu ve özel sektör borçlarının 247 trilyon 
(trio.) dolara ($), tarihteki en yüksek düzeyine 
çıktığını açıkladı. Bir diğer anlatımla, yaklaşık 80 
trio. $ olarak gerçekleştiği tahmin edilen 2017 yılı 
dünya gelirinin (nominal / cari fiyatlarla) 3,2 katı! 
Söz konusu oran 2000 yılında yüzde 200, yani iki 
katı idi.[3] 

Yine aynı kuruluşun açıklamasına göre, global 
borçta en büyük payı, 68 trio. $ ile, “reel sektör 
(mali olmayan kuruluşlar)” almaktadır. Sonraki 
en büyük payları sırasıyla, 63 trio. $ ile “kamu 
yönetimleri”, 58 trio. $ ile “finansal kuruluşlar”, 
44 trio. $ ile de “hane halkı” almaktadır.[4]  2008 
Küresel Krizinden sonra anılan sektörel borçların 
gelişimi farklı çizgiler göstermektedir. Bu bağ-
lamda dünyada, hane halkları ve finansal sektör 
borçlarında bir durulma göze çarpmaktadır. Dev-
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letlerin (kamu) ve reel sektörün borçları ise art-
maya devam etmektedir. Büyümeyi destekleyici 
maliye politikalarının devreye girememesinin en 
büyük nedeni de, söz konusu aşırı büyüyen kamu 
borçları olarak görülmektedir.[5]

Keza, Centre for Economic Policy Research 
(CEPR)’in “Deleveraging? What Deleveraging” 
başlıklı raporuna göre, finansal kurumlar dışında 
“global borç” tutarının global GSMH’ye oranı yüz-
de 210’u aşmış olup, anılan oranın 2008 yılındaki 
karşılığı yüzde 175 idi.[6] Bank for International 
Settlements (BIS)’e göre de, global borçlarda ar-
tış trendi sürmekte ve $’ın güçlenmesi karşısında, 
Arjantin ve Türkiye başta olmak üzere, tüm 
“borçlu ve kırılgan” yükselen ülke piyasalarında 
etkisini hissettirmeye başlamıştır.[7]

Diğer yandan, “neo-liberal kapitalizmin uluslar 
üstü kuruluşu” olarak nitelenen IMF tarafından 
5 Ekim 2017’de yayınlanan Mali Gözlem Rapo-
ru (Fiscal Monitor, Debt Use It Wisely) ve Nisan 
2018’de yayınlanan Mali Gözetim Raporu’nda[8], 
söz konusu yüksek borç seviyesinin, küresel 
ekonomik büyümeyi normalleştirmenin önünde 
önemli bir engel oluşturduğu belirtildi. IMF, 
ülkelerin borçlanma oranlarını düşürmemeleri du-
rumunda, yeni krizler ve derin durgunluklar yaşa-
nabileceği vurgulandı.

Borçlanma Artışını Zirveye Çıkaran Gelişme-
ler

2008 krizi sonrası dünyanın önde gelen mer-
kez bankaları tarafından uygulanan “gevşek 
para” politikaları, söz konusu olgunun başat ne-
deni olarak durmaktadır. Bu politikanın, özellikle 
Çin ve özel sektörde bir kredi balonu yarattığı; 
buna ilaveten de, bazı düşük gelirli ülkelerde 
kamu borçlarının artmasına yol açtığı gerçeği, 
IMF tarafından da teslim edilmektedir.

Bu bağlamda, merkez bankalarının, 2008 mali 
krizinden çıkışa destek vermek amacıyla faiz 
oranlarını düşürmeleri ve yakın zamana kadar da 
anılan faiz politikalarını terk etmemelerinin de, 
yüksek düzeydeki borçlanmayı teşvik ettiğini be-
lirtmeliyiz.

Üzerinde durulmaya değer bir diğer konu da, 
finans artışının sadece yüzde 15-20 arasında bir 
bölümünün yatırımlara harcandığı olgusudur. 

Kalan bölümünün, mevcut kurumsal aktifler, 
taşınmazlar ve / veya bireylerin hayat standartla-
rını sürdürmeye yönelik (tüketim) kullanılmış ol-
ması, borçların geri dönüşünde “tutar ve zaman 
riski” yaratabilecek nitelikte algılanmaktadır.[9]

Bu arada, bir süredir globalde yaşanan “yavaş 
ekonomik büyümenin”, hem şirketlerin, hem de 
ülkelerin borç yükünü azaltmalarını zorlaştırdığı 
da bilinmektedir. Böylesi bir gelişmenin, şirketle-
ri harcama ve yatırımlarını azaltmaya zorlayarak, 
ekonomik büyümeyi daha da yavaşlatmak şeklin-
de bir kısır döngüyü temelleyeceği beklenmekte, 
hatta yaşanmaktadır.[10]

Ülke Gruplarına Göre Borçlanma Artışı

Gelişmiş ekonomiye sahip olan ülkelerde özel 
sektörün borçlanmasındaki artış, inişli çıkışlı bir 
seyirle doğrusal olmasa da, hep sürmüştür. Yine 
bu grupta yer alan ülkelerde kamu borçlarının bir 
kısmının, “geri ödenme niteliğini kaybetmiş” özel 
kesim borçlarının kamu tarafından üstlenilmesi 
nedeniyle yükseldiğini gözlemekteyiz. Gelişmiş 
ülkelerdeki kamu borç artışının izahı için kullanıla-
bilecek bir diğer argüman da, son yıllarda Batı’ya 
doğru yaşanan göç dalgasının finansmanıdır.

İkinci olarak, yaklaşık dokuz yıldır uygulanan 
“düşük faiz” politikasının bir sonucu da, Çin başta 
olmak üzere gelişmekte olan ekonomilerde 
faaliyet gösteren “banka dışı özel sektör 
kurumlarının” borçlanmasını arttırmış olmasıdır. 
Böylesi bir gelişmenin doğal bir sonucu olarak, 
söz konusu kurumların “döviz pozisyon açığı” ve 
aşırı borçlanma sonucu “borç kaldıracının bozul-
ması” şeklinde “riskleri” yükselmiş ve bilânçoları 
bozulmuştur.

Bir diğer anlatımla, 2008 krizinin uzun sürmesi 
ve derinleşmesinde başlıca âmil olan “finans ve 
finans dışı sektörün zayıf mali yapısı” faktörü, bu 
kez “gelişmekte olan ülkeler” grubunda yeniden 
güç kazanmaktadır. Yapılan hesaplamaya göre bu 
kategorideki ülkelerin 2018 sonuna göre vadesi 
gelecek olan borçlarının tutarı 1,7 trilyon $’dır. Ge-
lişmiş ekonomilerde şimdilerde yapılmakta olan 
“faiz artışı” ve merkez bankalarının “bilânço kü-
çültme” faaliyetleri, borç yenilemelerini (servisi-
ni) daha zor ve maliyetli hale getirmektedir.[11]

Üçüncü ülke grubu olan “düşük gelir 
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seviyesindeki” ekonomilerde de, özel ve kamu kesim borçlarının bu dönemde yükseldiğini görmekteyiz. 
Ancak anılan ülkelerdeki borçlanma artışının “mikro kredi” ve “mobil bankacılık” yoluyla firmalara 
ulaşması şeklinde gerçekleşmesi “borçlanma oranlarını” çok yükseltmemiştir. Keza bu grup ülkelerde 
gözlenen bir diğer olgu da, oluşan borçlanma artışı ve ekonomik büyümenin karşılıklı uyum ve destek 
içinde olmasıdır.[12]

Kamu Borçlanmasında Yaşananlar

Yukarıdaki bölümde de bahsettiğimiz gibi, özellikle gelişmiş ülkelerdeki kamu borçları, daha önce 
belirttiğimiz nedenlerle “çok hızlı” yükselmiştir. Toplam global tutarı 63 trilyon $’a ulaşmış olan kamu 
borçlarının patlama yaptığı 2007-2012 yılları arasında, zengin ülkelerde anılan borçların GSMH’ye oranı, 
ortalama yüzde 53’ten 80’e çıkmıştır.[13]

Kamusal borçlar yönünden dünyanın en borçlu üç ülkesi ABD, Japonya ve Çin’dir. Üç ülkenin brüt 
kamu borçları ve bunların GSMH’ye oranlarının 2006 ve 2016 yıllarına ait değerleri aşağıda gösterilmiştir.

Kaynak: IMF

(*) Devletin sahipliliği veya kontrolündeki şirketlerin (SOE) borçlarını dâhil ettiğimizde, söz konusu 
oran ve sayıların bunun çok üzerinde olduğu bilinmektedir.

ABD ve Japonya dışında Yunanistan, İtalya, Portekiz ve Belçika’nın kamu borçları da, ilgili ülkelerin 
ulusal gelirlerinin üstündedir.

Diğer yandan bu dönemde, ulusal gelirleri ağırlıklı olarak petrole bağlı olan, örneğin Suudi Arabistan 
gibi ülkelerin kamu borçlarında da artış görülmektedir. Artışın nedeni, düşen petrol fiyatlarıdır. Örneğin 
Riyad’ın brüt kamu borçları, 2014-2016 yılları arasında yüzde 11 oranında artmıştır.

1971’den Günümüze Dünyada Borçlanmasın Seyri

ABD Başkanı Richard Nixon’un, yabancıların elinde bulunan Amerikan dolarlarının artık altına çevri-
lebilir olmadığını, başka bir söyleyişle Bretton Woods mutabakatının sonunu ve “Dolar’ın serbest dalga-
lanmaya bırakıldığını” ilân ettiği 15 Ağustos 1971 tarihinden[14] bu yana “borçlanma” olgusunun dünya-
daki gelişimini aşağıda kısaca ele almak istiyoruz.[15] 
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• 1970-1979 dönemi

Söz konusu tarihten bu yana tüm dünya para 
sistemi (borçlanma, ticaret, ödeme ve rezervler) 
Amerikan doları etrafında örgütlenmiştir. Anılan 
örgütlenmeyi destekleyen başat faktör, ABD’nin 
askeri gücüdür. Keza bu güç, sekiz yüz “denizaşı-
rı askeri üs” aracılığıyla, gezegenin her yerinde 
etkisini hissettirmektedir. 

Yine bu dönemin bir diğer özelliği de, II. Dün-
ya Savaşı sonrası uygulanan Keynesyen ekonomi 
politikalarının sonucu olarak, işçi sınıfının ayak-
lanma riskinin büyük ölçüde ortadan kalkmış 
olmasıydı. Çünkü sınıf savaşı, üstü örtülü bir uz-
laşmayla askıya alınmıştı. Bu uzlaşma 1980’lere 
kadar yerine getirildi. Bunun bir sonucu olarak da 
bu dönemde, üretkenlikte ve gelirlerde, tüketim 
ekonomisinin temelini atan hızlı bir artış yaşandı.
[16] 

Borç işlevinin Fed bağlamında çalışmasına bak-
tığımızda, gördüğümüz süreci şu şekilde özetle-
yebiliriz: Fed, hazine bonosu satın alarak, karşılığı 
parayı ABD hükümetine “borç” verir. Sonrasında 
da, hükümetten aldığı borç karşılığında edindiği 
hazine bonolarını diğer bankalara satarak, ABD 
hükümetinin borcunu paraya çevirmiş olur.[17] 

ABD’nin “ticaret açıklarından” ötürü, çok bü-
yük tutarda dolar ülke dışında dolaşmaktadır. 
Söz konusu açıklar karşılığında “fazla” sahibi 
olan diğer ülke merkez bankalarının, bunları, 
ABD hazine bonolarını satıl almada kullanmak 
dışında yapacakları fazla bir işlem de bulunma-
maktadır. 

Anılan bonoların ilk başlardaki denizaşırı alıcı-
ları, Batı Almanya gibi, fiilen ABD ordusunun işgali 
altında olan ülkelerin bankaları olmuştur. Son on 
yıllarda odak noktası, Asya’ya, özellikle Japonya, 
Çin, Tayvan ve G.Kore gibi ülkelerin merkez ban-
kalarına doğru kaymıştır. Bunlara ek olarak, OPEC 
ülkeleri (petrol ticaretinin dolar ile yapılmasının 
yanında) de, anılan bonoların sürekli müşterisi ol-
muşlardır.

Borçlanmayı kolaylaştıran araçlardan “kredi 
kartı (debit cart)” ilk kez 1970’li yıllarda göründü 
ve 1990’larda, günümüz “nakitsiz ekonominin” 
en yaygın kullanılan aracı oldu.

Bu arada bahsetmemiz gereken bir diğer konu 

da,  ABD’nin, kendi koruması altında olan ülkelere, 
kendilerini yoksulluktan kurtarma ve birinci dünya 
ülkesi statüsüne kavuşma izni veriyor olmasıydı.
[18] Bunun bedeli (haracı) de, söz konusu ülkeler-
deki potansiyelin (mal ve para talebi, ucuz işgücü 
vs) ortaya çıkması şeklinde geri dönmekteydi. Çin 
de bu kategorideki ülkelerden biri olmuştur.

Bu arada, “alacaklıların haklarını korumak” 
amacıyla kapsama alanı geniş çeşitli uluslarara-
sı kuruluşlar devreye sokuldu. Bunların en başta 
geleni de, sayısız uluslararası kuruluş (BM, Dünya 
Bankası, DTÖ gibi), ekonomik birlik, ticarî kuruluş 
ve sivil toplum kuruluşu içinde çeşitli bağlantıları 
olan IMF oldu. Böylece “borç emperyalizminin” 
alt yapısı ve koruyucuları da devreye alınmış oldu. 
Görevleri, ABD’nin borçlu olduklarının dışında, 
alacaklıların korunmasıdır. Sistem, bazı “global-
leşme karşıtı” hareketlere maruz kalsa da (2000 
yılında Doğu Asya ülkeleri, 2002’de Arjantin’in 
yaptığı gibi), kurgulandığı şekliyle işlevini sürdür-
mektedir.

•  1979-2008 dönemi

Ronald Reagan ve Margaret Thatcher ile 
başlayan ve “monetarizm” de denilen anılan 
dönemde, önceki dönemin uzlaşısının yerini bu 
kez, mevcut uzlaşmanın iptal edilmesi almıştı. 
İnsanların siyasi hakları olabilirdi, ama bunların 
ekonomik açıdan anlamsızlığı yaşanıyordu. 
Üretkenlik ve ücretler arasındaki ilişki, ücretler 
aleyhine ortadan kalkmıştı.

Dönemin bir diğer özelliği de “sermayenin 
finansallaştırılması”, paranın üretim ve ticaret 
faaliyetleri ile ilişkisinin en aza indirilmesidir. Bu 
bağlamda insanların ücretleri artmıyor ama, “ka-
pitalizmden bir parça alma”, “rantiye olma” konu-
sunda teşvik ediliyorlardı. Bunun da yolu, insanla-
rın para ve sermaye piyasaları araçlarıyla oynama, 
ev alma, harcamasını kredi kartı ile arttırmadan 
geçmekte ve bunun kaynağı da “borçlanmaya” 
dayanmaktaydı. İnsanlar “borçlu” olmalıydı. 
Borçlanma kişiye “güç” kazandırmaktaydı.[19]

Bu yolla insanlar, kendilerinin giderek artan 
oranda sömürülmesiyle yaratılan kârdan bir parça 
koparabileceklerine inandırılmaktaydı. Diğer yan-
dan yaşananların cazibesi, “finansın demokratik-
leştirilmesi” veya “gündelik yaşamın finansallaştı-
rılması” gibi, sıcak / tatlı isimlerle de arttırılmıştır. 
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Bu dönemde gözlenen bir diğer olgu da, finansal kapitalizmin temel yapılarının (kurum, kural) olduğu 
gibi kalmasıydı. 2008 krizi sonrası bu dönemi değerlendirenler, mevcut kuralsızlığın ve yetersiz kurumların, 
“kitlelerin finansallaştırılması ve kapitalizme erişimi” için çok faydalı (!) olduğunu gördüler. 

• 2008-devam

ABD ve diğer gelişmiş Avrupa ülkelerinden başlayarak global ölçekte yayılan “2008 finansal krizi”, 
����������������������������������������������. 

Çıkan ve hızla yayılan yangının mevcut sisteme kalıcı hasar vermesini önleme ve kapitalizmi koruma 
amaçlarına dönük olarak yapılan ilk iş, gelişmiş ekonomilerin merkez bankalarınca “gevşek para politikası” 
uygulanması oldu. Piyasaya daha çok likidite pompalandı, faiz oranları düşürüldü. Böylece kriz ile küçülen 
�������������������������������������

Nitekim, finansın bollaşması ve ucuzlaması gibi önlemlerle global ekonomi 4 yıl içinde yeniden, kriz 
öncesi sayısında olmasa da, büyüme sürecine girdi. Bu arada dünya ölçeğindeki finansın yönü de, hızla 
gelişmekte olan ülkelere kaydı ve o ülkelerin “borca dayalı likidite içinde”, Batı ülkeleri için “canlandırma 
işlevini üstlenen talep artışı” yaratmasına yol açtı. Likidite bolluğunu uzun vadeli bir plân içinde yöne-
temeyen Arjantin, G.Afrika, Brezilya, Türkiye gibi ülkelerde, “gayrimenkul” ve “dış borç” başta olmak 
üzere, çeşitli “balonlar” ve “kırılganlıklar” oluştu.  

Sonrasında, ABD’de başlamak üzere büyüme, işsizlik, �����verilerinde giderek düzelme yaşayan 
Batı ülkelerinin merkez bankaları (FED, ECB), 2017 yılından başlayarak kademeli “faiz artışına” gitmeye 
başladı. Bu gelişmenin doğal sonucu olarak da, yaklaşık 8 yıldır “gelişmekte olan ülkelere park etmiş” 
olan kısa vadeli finansman (sıcak para), yeniden geldiği yerlere dönmeye başlamıştır. Bu bağlamda IIF’in 
son raporuna göre, 2015’in son çeyreğinden bu yana ilk kez, gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı ol-
maktadır. Rapora göre, portföy yatırımı olarak Türkiye’ye gelen yabancı sermaye Nisan’da 8,2, Mayıs’ta 3,1 
milyar $ olurken, Haziran ayında 2,3 milyar $ çıkış oldu.[20]

Gelişmekte olan ülkeleri bir süredir para bolluğuna alıştırmış olan söz konusu “geçici” dış finansmanın 
geri dönmeye başlaması, bu finansmanı “akıllıca kullanamamış” ve “kırılganlıklarını arttırmış” olan ül-
keler için sorun olmaya başlamıştır. Doğan sorunları, kredi geri ödeme, kredi yenileme, borç vadelerinin 
kısalması ve maliyet (faiz) artışı şeklinde sıralayabiliriz. Bu sıkıntılı ülkelerin başında da Arjantin, Türkiye, 
Brezilya ve Hindistan gelmektedir.

Zirvedeki Global Borçlanma ve Büyüme İlişkisi 

Çalışmamızın bu bölümüne, toplam kredi bakiyesi 26 trio. $’a (yıllık artış yüzde 12,4) ve tahsili gecikmiş 
kredi rakamı 246 milyar (mia.) $’a (yıllık artış yüzde 13,8) ulaşmış olan Çin ile başlamak istiyoruz. Çin aynı 
zamanda global ekonomik büyümeyi peşinden sürükleyen bir ekonomik yapıdır. Diğer yandan da Çin, söz 
konusu büyümeyi tümüyle borçlanarak gerçekleştirmektedir. Bir diğer anlatımla, Çin’in, son 10 trio. $ 
tutarındaki büyümesi, 10 trio. $ tutarında ilave borç getirmiştir. 

Yukarıda resmini çizmeye çalıştığımız finans yapısı, global ekonominin karşı karşıya olduğu (taşımaya 
çalıştığı) “sistematik risklerin” en büyüklerinden birisidir.[21] Ancak bu risk sadece Çin tarafından üretilme-
mektedir. Bu bağlamda Euro Bölgesi’nden İspanya (384 mia. $), İtalya (414 mia. $), Yunanistan (67 mia. $), 
Portekiz (79 mia. $), European Construction Bank (213 mia. $) sayılabilir. Anılan borçların en büyük alacak-
lıları da Almanya (853 mia. $), Hollanda (108 mia. $), Lüksemburg (184 mia. $)’tur. 

Diğer yandan ABD’nin kamu borçlarının GSMH’ye oranı, son on yıl içinde, aşağıdaki grafikten de izlene-
bileceği gibi,  yüzde 62,5’ten yüzde 100’ün üzerine çıkmıştır. 
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Kaynak: Tradingeconomics.com; US Bureau of Public Debt

Yukarıda sayılan ülkelerin dışında, ağırlıklı olarak “gelişmekte olan ülkelerden” oluşan diğer yüksek dış 
borcu olan ülkeleri (milyar $ olarak); Brezilya (660), Hindistan (529), Türkiye (466), Japonya (413), Endo-
nezya (352), Arjantin (254), G.Afrika (184) olarak sıralayabiliriz.  

Çalışmamızın bu bölümüne, David Ashton’ın aşağıdaki çıkarımı ile devam etmek istiyoruz: 

“Büyümeyi sürdüremeyen ‘borç-temell’ bir ekonomi hayatta kalamaz. Keza, her ne pahasına olursa 
olsun ekonomik büyümenin peşinde koşmak, gezegende tahribata yol açmakta ve çok sayıda insan için 
yoksulluk yaratmaktadır. Ancak, iklim değişikliğinin, hava kirliliğinin, kemer sıkmanın, yoksulluğun ve di-
ğer birçok sorunun kaynağı olan borç-temelli ekonominin temel sorununu çözmeyen ve ekonomik büyüme 
ihtiyacını karşılamayan uygulamaları düzeltmeye çalışacak politikalar başarısız olmaya mahkûmdur.”[22]

Söz konusu, “borçlanma kaldıracı” çok yüksek ekonomilerdeki finansman sistemine literatürde genel-
likle “borç tabanlı finans sistemi” denilmektedir. Neredeyse tamamen banka kredilerine ve borçlara daya-
nan bir ekonomi, ihtiyaç ya da talebe bakılmaksızın, büyümeye yönelik yoğun bir hamleye maruz kalmak-
tadır. Banka kredisi verenlerin “finansal bağımlılığı” istikrarsızlık yaratmaktadır. Böylesi bir bağımlılık, hem 
ilgili ekonomide, hem de uluslararası arenada büyümeyi bozduğu gözlenmektedir. Aslında amaç, daha 
yapıcı / kalıcı ekonomik eğilimlerin ortaya çıkmasına izin veren, destekleyici bir finansal ortam yaratmak 
olmalıdır.[23]

Bir ekonomiye para sağlamak için konut borcuna güvenmenin ekonomik ve politik gerekçelerden yok-
sun olduğu konusunda çok az tereddüt yükselebilir. Ancak konu, ticari borçlardaki belirgin artışla birlikte 
ele alındığında, söz konusu ipotekli kredilerin hızlandıran / tetikleyen (knock-on) etkisi olabilir.

Anılan “borç tabanlı finans sistemi”nin günümüzde, uluslararası ticaretin, malların ve hizmetlerin 
“karşılıklı olarak yararlı” bir alışverişini içeren bir süreçten ziyade, “borçluluğu �������yönelik” 
uluslararası bir rekabete dönüştüğü izlenmektedir.[24]

Aslında yukarıda sıraladığımız “yüksek dış borçlu” ülke ekonomilerine kaktığımızda, bu ülkelerin “bü-
yüme” başlangıçlarının genellikle “yabancı doğrudan sermaye yatımları” ve “dış borç” ile olduğunu gör-
mekteyiz. Ancak daha sonra yaptığımız irdelemelerde, dış borç ile büyümenin “sürdürülebilir” olmadığı 
ve global ölçekte bu tür “borç tabanlı büyümenin” giderek “sistematik risk” yarattığı konusunda geniş bir 
fikir birliği olduğunu izlemekteyiz. Bu çıkarımı destekleyen gelişmeler, bu tür ülkelerin bir kısmında “büyü-
menin durması veya düşmesi”, içinde bulundukları “ekonomik kriz ve durgunluk”, dış borçların döndürül-
mesinde “zorluk” başlıklarında karşımıza çıkmaktadır. 
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“Bu aşamada borçlanma ne zaman ‘aşırı’ oluyor 
ve ‘büyümenin sürdürülebilir olma niteliğini’ bo-
zuyor?” sorusu önümüze çıkmaktadır. BIS’a ait bir 
çalışma raporu, hükümetler ve hane halkları için 
GSYH'nin yüzde 85'ini ve kurumlar için GSMH'nin 
yüzde 90'ını aşan borç düzeylerinin büyümeye 
zarar vereceğini tahmin etmektedir.[25] “Borç gü-
dümlü büyümenin sınırı nedir?” sorusunun yanıtını 
biraz daha açarsak, kredi büyümesi ile varlık fiyat-
ları arasında çok yakından bağlantılı bulunduğunu; 
bu nedenle bu sınırı belirlemenin, borsadaki hisse 
senedi fiyat endeksi ve / veya altın fiyatı ve / veya 
konut fiyatları için bir denge değeri oluşturmak 
gibi, “spekülâtif” olduğunu; genelde de bu “sınır 
aşıldıktan sonra fark edildiğini” söyleyebiliriz.[26] 
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Prof. Dr. Rıdvan KARLUK

Bir ay önce yayınlanan “Quo Vadis Dolar?” başlıklı 
yazımda da belirttiğim gibi son günlerin kuşkusuz 
en önemli konusu başta ABD doları olmak üzere 
döviz kurlarındaki artıştır. Diğer bir deyişle Türk 
Lirası’nın (TL)  yabancı paralar karşısındaki değer 
kaybıdır.  Aslında dolar ve diğer konvertibl para-
lar yerli yerinde durmakta, değerinde bir değiş-
me olmamaktadır. Değeri dolar karşısında deği-
şen, diğer bir deyişle değeri düşen para TL’dir. 

ABD dolarının TL karşısında değer kazanmasını 
ekonomik sebepler dışındaki faktörlere bağlamak 
çok doğru değildir. Dolar uluslararası piyasalarda 
özellikle gelişen ekonomilerin paralarına kar-
şı değer kazanmış olabilir. Yılbaşından bu yana 
ABD dolarına göre parası en fazla değer kaybe-
den ülke Arjantin’dir. İkinci sırada Türkiye gel-
mektedir. Sırasıyla Brezilya, Rusya, Güney Afrika, 
Hindistan, Macaristan, Endonezya, Polonya ve 
Malezya Türkiye’yi izlemektedir. Yılbaşından son-
ra TL dolar karşısında genel eğilim olarak düşüşte-
dir.  Bu durum aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Tablo: 1 Gelişen Ülke Para Birimlerinin ABD Do-
larına Karşı Yılbaşından Günümüze Değer Kaybı

Kaynak:  Bloomberg

Türk Lirası için 13 Ağustos 2018, çok olumsuz 
bir gelişme olarak tarihe geçmiştir. 13 Ağustos Pa-
zartesi saat 08.22’de dolar 6,4719 TL iken 4 saat 
28 dakika sonra saat 12.50’de 6,9032’ye çıkarak 
tarihi bir rekor kırmış,  yaklaşık dört buçuk saatte 
50 kuruş değer kaybına uğramıştır.  

Son günlerde Türk lirasındaki değer kaybını 
hedef alan sosyal medya paylaşımlarının Emniyet 
Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dai-
re Başkanlığınca izlendiği açıklanmıştır: “Sosyal 
medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke 
edici ve algı oluşturacak şekilde 07 Ağustos 2018 
tarihi itibarıyla paylaşım yapan 346 sosyal medya 
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hesabı tespit edilmiş, konu ile ilgili adli tahkikata 
başlanmıştır.” 

Ekonomik gelişmeleri “adli vaka” sayıp ön-
lem almak işe yaramaz. Çünkü 346 sosyal medya 
hesabının etkisi ile TL değer kaybediyor mantığı 
ile sorun çözülemez. Bunların etkisi, tabir biraz 
amiyane olacak ama solda sıfırdır. Bu, ormanda-
ki yangını görmeden komşudaki yanan ağaçları 
söndürmeye benzer. “Devekuşu gibi başını kuma 
sokmak” deyimi dilimizde yer etmiştir. Tavus kuşu 
kafasını kuma gömerek düşmanlarından korundu-
ğunu sanır ama gerçek öyle değildir. 

TL’deki değer kaybını sadece dış güçlerin Tür-
kiye üzerindeki oyunları olarak görürsek, başımı-
zı kuma gömmüş oluruz.  Cari açık arttıkça ve enf-
lasyon tek hanelere indirilmedikçe dolar ve diğer 
yabancı paralar TL’ye karşı değer kazanacaktır. 
Dolardaki artışın durdurulması için mutlaka cari 
açığın daraltılması ve ���yon oranının dış tica-
ret yaptığımız ülkelerdeki fiyat artış seviyesine 
çekilmesi gerekir. 

Aksi takdirde ekonomik istikrar tehlikeye gi-
rer, bu da siyasi istikrar üzerinde olumsuz etki 
yaratır. Kurdaki artış ek bir maliyet getirir, bu ma-
liyet artışı �������baskıyı arttırır, ������
mücadele zorlaşır, ekonomik istikrar bozulur.  Bu 
durumu Bloomberg “Manyak Pazartesi” (Manic 
Monday)  olarak yorumlamıştır. (https://www.blo-
omberg.com/news/articles/2018-08-13/turkey-s-collapse-sinks-
emerging-markets-on-manic-monday)

Tablo: 2 2018 Yılı Başından Günümüze Dolar/TL 
Kurundaki Gelişmeler

 Kaynak: Bloomberg

Kaynak: XE Currency Charts: USD to TRY 
(https://www.xe.com/currencycharts/?from=USD&to=TRY&vi
ew=1D)

Asya piyasalarında işlem gören dolar/TL’nin 
Pazar akşamı 7,21 sınırına ulaşması üzerine Hazi-
ne ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir açıklama 
yapmıştır: “Piyasaları rahatlatacak aksiyon planları 
hazır. Kurlardaki tablonun ekonomik verilerle açık-
lanması mümkün değil. Bu çok net bir saldırının, 
sınamanın göstergesidir. Küresel finansal sistemin 
en büyük oyuncusunun başlattığı bu saldırı, tüm 
gelişmekte olan ülkelerde benzer durumu ortaya 
çıkarır.” 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 
Trabzon valilik yemeğinde yaptığı konuşmada şu 
açıklamada bulunmuştur: “Milletimiz müsterih 
olsun. Sanayicilerimize sesleniyorum. Bankalara 
saldırarak oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. 
Battık gittik işi sağlama alalım yoluna tevessül et-
meyin. Ederseniz yanlış yaparsınız. Bu milleti ayak-
ta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin 
tüccarın da görevidir. B planını C planını uygulamak 
zorunda kalırım bunu da böyle bilesiniz.” 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasalara 
10 milyar TL ve 6 milyar dolar kaynak sağlayınca TL 
bir miktar değer kazanmıştır. Cumhurbaşkanı’nın 
açıklaması üzerine vatandaşlar dolarlarını boz-
durarak kurun yükselmemesi için katkıda bulu-
nurlarken,  Türkiye’nin önde gelen işadamlarının 
dolar bozdurduklarına ben tanık olmadım.  MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partinin döviz 
gelirlerinin TL'ye çevrilmesi talimatı yerine getiril-
miştir. 

AKP'nin 17’nci kuruluş yılı dolayısıyla AKP 
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Amasya İl Başkanlığı tarafından düzenlen prog-
ramda konuşan AKP Grup Başkanı Naci Bostancı 
şu değerlendirmeyi yapmıştır: “Türkiye'nin eko-
nomik gerçekliğine bakarsak, doların bugünkü TL 
olarak karşılığı 3,8-3,9 liradır en fazla 4 liradır. Yani 
bir ülkenin ticari hacmini, gayri safi milli hasılasını 
hesaba kattığınızda onun dış ödemelerde bir denge 
olarak kullandığı bu rezerv paranın TL olarak karşı-
lığı 3,8-3,9'dur, en fazla 4 liradır.”

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ise Haber-
türk ve BloombergHT yayınında döviz kurundaki 
dalgalanmalar hakkında, “Zor günlerden geçiyo-
ruz. Spekülatif ataklarla karşı karşıyayız. 94 krizi, 
96 Asya, 97 Rusya, 99 depremi, 2001 krizi, hepsini 
yaşadık. Bir kısım dalgalanmalar yaşanması nor-
maldi. Ancak bu sefer farklı. Tabii görmüyorum. 
Çok ciddi spekülatif ataklar olduğunu düşünüyo-
rum” demiştir. Fakat İş Bankası’na yurt dışındaki 
oğlu için yatırdığı dolarları almak için giden bir ar-
kadaşım aynı gün dolar alamamıştır. Sanırım sayın 
genel müdür bu durumdan haberdar değildir. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türk Sana-
yicileri ve İş İnsanları Derneği de ortak bir açıkla-
ma yapmışlardır: “Türkiye ekonomisinin temelleri 
sağlamdır ve bu süreçte reel sektörümüzün üretim 
ve istihdam kapasitesinin korunması son derece 
büyük önem arz etmekte.” denilmiştir. Açıklama-
nın devamı şöyledir: “Hassas bir dönemdeyiz, bu 
durumun reel ekonomi üzerinde kalıcı bir etkiye 
neden olmaması için gerekli tedbirler alınmalı. Enf-
lasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için güven verici 
somut bir yol haritası bir an önce hazırlanmalı, en 
önemli ekonomik partnerimiz olan Avrupa birliği 
ile ilişkilerin yeniden olumlu çerçeveye kavuşturul-
ması gerektiğine inanıyoruz ABD ve Türkiye'nin so-
runlarının stratejik ortaklık çerçevesinde diplomasi 
yoluyla ve ivedilikle çözülmesi için çaba göstermeye 
devam edilmeli.” 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye’den 
ithal edilen çelik ve alüminyuma uygulanacak 
gümrük tarifeleri ile ilgili kararı sonrasında iki 
önemli AB üyesinden Türkiye'ye destek mesajları-
nın gelmesi önemlidir.  İtalya Dışişleri Bakanı Enzo 
Moavero Türkiye'nin bir krize sürüklenmesinin 
Akdeniz'deki dengeler açısından olumsuz so-
nuçları olacağını açıklamıştır. Federal Almanya 
Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise Trump'ın ticari 
yaptırım önlemlerinin ekonomik büyümeyi balta-
layarak en başta tüketicilere zarar verdiğini vur-

gulamıştır. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de 
basın toplantısında Türkiye'deki ekonomik du-
rum sorulması üzerine “Türkiye ekonomisinin 
istikrarsızlaşması kimsenin yararına değil. Ancak 
Merkez Bankası'nın bağımsız olmasını sağlamak 
için her şey yapılmalı. Almanya Türkiye'de ekono-
mik refah görmek istiyor. Bu bizim yararımıza.” 
demiştir. Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu,   
Trump'ın Türkiye'ye yönelik ek çelik ve alümin-
yum vergisi kararını Dünya Ticaret Örgütü (WTO)  
kurallarına aykırı olduğunu açıklamıştır. Avrupa 
Parlamentosu'ndan 60 milletvekilinin üye oldu-
ğu Forum'dan yapılan yazılı açıklamada, “Avrupa 
Birliği, ABD'nin ulusal güvenlik gerekçelerini öne 
sürerek, Türkiye'ye uyguladığı ek verginin gayri-
meşru ve WTO kurallarına aykırı olduğunu değer-
lendirmektedir. AB'nin en büyük ticari ortakların-
dan biri olan demokratik Türkiye'nin ekonomik 
olarak müreffeh ve istikrarlı olması bizim de çıka-
rımızadır.” ifadesine yer verilmiştir.

Trump'ın F-35'lerin teslimatını askıya alan büt-
çe yasasını onaylamasının ardından Ankara'dan 
yapılan ilk değerlendirmede, “ABD Savunma 
Bakanlığı’nın yıllık bütçesi olarak kabul edilen ve 
ABD Başkanı Trump tarafından onaylanan '2019 
Ulusal Savunma Yetki Yasası' ülkemize yönelik bir 
yaptırım getirmemektedir.” ifadeleri kullanılmıştır

ABD Başkanı Trump, nevi şahsına münhasır 
biridir.  Türkçedeki “Delidir ne yapsa yeridir” ifa-
desi Trump için geçerlidir. Parası ödenmiş F-35 
uçaklarının teslimini engelleyen Trump eğer 
gerginlik giderilmezse, 24 Nisan 2019 tarihinde 
sözde Ermeni soykırımını “soykırım”  kelimesi ile 
tanır, önceki başkanlar gibi bu defa “Meds Yeg-
hern”    (büyük felaket) demeyebilir.  Bu sebeple 
Türkiye’nin ve Dışişleri Bakanlığı’nın şimdiden ön-
lem alması gerekir. Yumurta kapıya geldikten son-
ra iş işten geçmiş olur.  Geçen yıl Trump da eski 
ABD Başkanı Obama gibi soykırım yerine büyük 
felaket ifadesini kullanmıştı.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'a Türkiye'de terör ve casusluk suçlamala-
rından yargılanan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın 
serbest bırakılması için bir şeyler yapılması çağrı-
sında bulunmuştur: “Türkiye'nin, saygın bir Ame-
rikalı rahip olan Andrew Brunson'u serbest bırak-
maması tam bir rezalet. Çok uzun zamandır rehin 
tutuluyor. Erdoğan, bu harika Hıristiyan baba ve 
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kocanın serbest bırakılması için bir şey yapmalı. O 
yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var.” 

Bu durumda Trump’a şunu sormak gerekir: 
“ABD neden bir rahip için bu kadar uğraşıyor?” 

Sanırım ABD’de yeterince rahip yok, olsa da 
sayıları yetersiz. Eğer zamanında yeteri kadar ra-
hip okulları açsalardı bir rahibe bu kadar ihtiyaç 
duymazlardı. Bakan Albayrak, “Eğer bu sıkıntıları 
Amerika bir papaz için yapıyorsa, Amerika'nın kar-
şısında dikilmek yedisinden yetmişe tüm halkımızın 
boynunun borcudur.” demiştir. Bu süreçte Te-
kirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Kadir 
Albayrak da döviz kurlarındaki artış ve ABD’nin 
yaptırımlarına karşı herkesin Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın yanında durması gerektiğini açıklamış-
tır. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker 
ev hapsinde olan ABD'li rahip hakkında şunları 
söylemiştir: “Papaz Brunson hakkında ciddi iddi-
alar var. Bunlar, terör örgütleriyle bunu iş birliği 
içinde olduğu. Sadece bir misyoner olarak yaptığı 
faaliyetler değil… Papaz Brunson'u bırakın eve 
gönderin diyorlar, saat dakika veriyorlar böyle 
bir şey olabilir mi? Bağımsız Türk yargısı delilleri 
değerlendirir… Bu, siyasi kararla tutuklanmış 
değil. Siyasi kararla tutuklanmadığı için siyasi 
kararla bırakılması söz konusu değil. ABD'nin anla-
mak istemediği bu.”

AB'den gelen ve ABD'yi daha akılcı davranma-
ya davet eden çağrılar, ticaret savaşlarının olum-
suz sonuçlarına dikkat çekmekte ve Türkiye’ye 
destek anlamındadır.  İran'a uygulanacak yaptı-
rımlar konusunda Türkiye ve AB aynı görüştedir. 
Son dönemde ABD'nin yaptırımları karşısında 
AB'den gelen bu destek mesajları, AB ile yeni bir 
normalleşme sürecini başlatmak açısından umut 
vericidir.  

Sayın Cumhurbaşkanı’nın New York Times 
gazetesi için kaleme aldığı yazıda  “Washington 
Türkiye’nin alternatiflere sahip olduğunu kabul 
etmelidir. Bu tek taraflılık ve saygısızlık trendini 
tersine çeviremezlerse yeni dost ve müttefikler 
arayacağız.” açıklamasının ardından AB’den Tür-
kiye lehine yükselen sese kulak vermek gerekir.  
Fakat aranan yeni dostlar arasında Şanghay İşbir-
liği Kuruluşu ya da önceki ekonomi bakanı Nihat 
Zeybakçi’nin ifadesiyle Avrasya Ekonomik Birliği 
olmamalıdır. 

Eğer olur ve pireye kızıp yorgan yakılırsa, 
Türkiye’de eksen kayması gündeme gelir. Bu 
durumda da Avrupa Konseyi üyeliği sona erer, 
AİHM’ne başvurulamaz, Avrupa Birliği ile ilişkiler 
kopar.  Unutmayalım 2018’de Türkiye’nin en çok 
ihracat yaptığı ülkeler gümrük birliği içinde oldu-
ğumuz AB üyesi Almanya, İngiltere ve İtalya’dır. 

Bundan 2 yıl önce (4 Haziran 2016)  Ali Osman 
Arabacı imzalı A Haber’de “ABD'yi TL korkusu 
sardı” şeklinde bir alt bant kullanılmıştır. Sosyal 
medyada paylaşılan ve teyit.org’a birçok defa ih-
bar olarak gönderilen videodaki haber doğrudur.  
28 Mayıs 2018’de Facebook’a yüklenen video 
“Kaç Saat Oldu?” isimli hesap tarafından 29 Mayıs 
2018’de Twitter’da da paylaşılmıştır. (https://teyit.
org/a-haberin-abdyi-tl-korkusu-sardi-seklinde-bir-alt-bant-
kullandigi-iddiasi/)  Haber 2016 yılına aittir. “Dünya 
TL seferberliğini konuşuyor”, “TL’ye Destek Siste-
mi Değiştirebilir” ve “TL’nin Yıldızı Parlıyor” gibi 
alt bantların da kullanıldığı haberin üzerinden 2 
yıl geçtikten sonra acaba ABD’yi TL korkusu sardı 
dersek, acaba bize ne derler?

Denizli Sanayi Odası’nı 25 Mayıs’ta ziyaret eden 
eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi döviz kurla-
rındaki dalgalanmalarla ilgili yaptığı değerlendir-
mede, “Türk Lirası’nın değeri, Türkiye’nin gerçekle-
rini yansıtmıyor, kabul edilesi değil bu. Onun için de 
bunların hepsi gelip geçicidir. Göreceksiniz, yaklaşık 
olarak 10 gün diyelim, rahatladığımızı hep beraber 
göreceğiz.” demiştir ama 5 Haziran’da kimse ra-
hatlamamıştır. Belki de bu sebeple yeni kabinede 
görev alamamıştır.

ABD doları dünyada en yaygın kullanılan kon-
vertibl dövizdir. 2000’li yıllarda dolaşımda yakla-
şık 950 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. 
Bu miktarın üçte ikisi ABD dışındadır. Amerikan 
Merkez Bankası Yasası (Federal Reserve Bank) 
ülkenin merkez bankası olarak kabul edildikten 
sonra Banka, Amerikan Merkez Bankası Bank-
notları (Federal Reserve Notes) adlı yeni bir pa-
rayı dolaşıma sunmuştur.  “Tanrıya Güveniyoruz" 
(In God We Trust) ibaresinin banknotlar üzerinde 
kullanımı ise 1955 yılında yasa ile zorunlu kılın-
mıştır.

ABD doları uluslararasında rezerv paradır ve 
dolara talep vardır. Bunun sebebi, ABD’nin iktisa-
di, siyasi ve askeri gücü ile ilgilidir. ABD ekonomisi 
ciddi bir kriz içinde bile olsa, diğer ülkelerin mer-
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kez bankaları doları rezerv para olarak tutar,  bizim 
merkez bankamızın yaptığı gibi rezervlerinin bir kıs-
mına ABD devlet tahvili satın alır. Rezerv para kolay 
olunmadığı gibi rezerv parayı değiştirmek de kolay 
değildir. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ticareti milli para 
birimleriyle yapma çağrısına cevap veren Kremlin, 
bunu bütün ülkelerle gerçekleştirmek için çabala-
dıklarını söylemiştir ama bu zaman alacak bir giri-
şimdir ve her iki ülkede �����makul oranlara 
inmezse gerçekleşmesi çok zordur.

Bu gerçeği maalesef bilmeyenler de vardır. 
Sosyal medyada Demirhan Akın isimli biri  (geçek-
ten böyle biri var mı?)  eğer şaka değilse şu mesajı 
paylaşmıştır: “Fedocuların dolar oyununa gelmeyin. 
Dolar isterse 15 TL olsun. 1 Ekmek yine 1 lira. 1 paket 
makarna yine 2 lira. 20 liralık mazot yine 20TL. Ayrıca 
TL değer kazanıyor. 100 dolar bozduruyorsun 600 TL 
ediyor. Akıl var mantık var. 100 mü büyük, 600 mü? 
İşte Türk parası 6 kat daha değerli. Bu oyunu boza-
lım.”

Bu arkadaş gerçek ise bence 2019 Nobel İktisat 
ödülüne aday olmalıdır. Böylece Türkiye, sayesinde 
iktisat alanında kesin Nobel alır.

Kur artışlarını dış güçlerin Türkiye üzerindeki 
oyunlarına bağlayarak açıklar ve gerekli önlemler 
zamanında alınmazsa, TL’nin yabancı paralar karşı-
sında değer kaybetmesine engel olunamaz. Bunun 
için ������mücadele, Türkiye ekonomisinde 
istikrar için  en önemli  hedef olmalıdır. 

2018 yılı için gelişmiş ekonomilerde hedef 1,8 
iken, Türkiye’de (TCMB) yüzde 5’tir. AK Parti’nin 
iktidara geldiği yıl 2002’de hedef yüzde 35 iken 
gerçekleşme 29,7, 2003 yılında hedef yüzde 
20, gerçekleşme 18,4, 2004 yılında hedef yüzde 
12, gerçekleşme yüzde 9,3 olmuştur. Bu yıldan 
sonra hedef tek haneliye indirilmiş, 2008 (%10,1), 
2011(%10,4) ve 2017 (%11,92) yılları dışında tek haneli 
�����hedefine ulaşılmıştır. 2012 yılından sonra-
ki hedef yüzde 5’e indirilmiştir ama hiçbir yıl hedef 
tutturulamamıştır. (S. Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisi, 13. 
Baskı, 2014, s. 483)

�����hedefi tutmayınca kur artışına engel 
olmak mümkün değildir.  Fiyatlar artarken faizler 
yükselir. Bu ekonominin kuralıdır. Bir başka deyiş-
le KHK çıkararak fiyat artışları önlenemez, faizler 
emirle düşmez.  Düşmesi için öncelikle fiyat artış-
larının önlenmesi gerekir.  Artan fiyatlar ekonomi-
nin hem iç, hem de dış dengesini bozar, kur artışına 

yol açar.  Fiyatlar, üretimi ve verimliği arttırarak, 
teknoloji geliştirerek düşer. Bu sebeple T.C. Mer-
kez Bankası’nın en önemli görevi fiyat istikrarını 
sağlamak ve sürdürmektir.  Fakat son gelişmeler-
den sonra 2018 yılında tek haneli �����hedefi 
bir başka bahara kalmıştır.

Ekonomide fiyat artışları düşmediği sürece kur 
artışına  “esnek döviz kuru rejimi” uygulanan bir ül-
kede engel olunamaz. (S. Rıdvan Karluk,  Uluslararası Eko-
nomi, 13. Baskı, s. 606) Kur artışları meydan okumayla 
düşseydi, dolar kuru 13 Temmuz’da 4,85’ler seviye-
sinden 13 Ağustos’ta 7,00 TL seviyesine çıkmaz, 1 
ayda yüzde 44 değer kaybetmezdi. 

Döviz kuru;  ticaret savaşları tedirginliğinin art-
ması ve gelişen ülke piyasalarının genelinde yaşa-
nan çıkışlarla hareketli bir seyir izlerken, ekonomi 
politikaları ve bunlara ilişkin söylemler de kur artı-
şında etkili olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
dolardan daha değerli olan Türk Lirası 95 yılda ya-
şadığı devalüasyon ve krizler sonucunda 7,00 TL’ye 
kadar yükselmiştir. 2014-2018 dönemini kapsayan 
10. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda 2018 itibariyle 1,3 
trilyon dolarlık GSYH ve 16 bin dolarlık kişi başına 
milli gelir ������dolar kurunun beş yılda 1,97 TL 
olacağı varsayımına göre oluşturulmuştur.

25 Mayıs’ta dolar 4,70-4,75 arasında iken 5 
Haziran’da 4,59’a inmiştir ama 25 Mayıs’tan günü-
müze kadar geçen sürede döviz (dolar, Euro) kuru 
TL karşısında artmış, diğer bir deyişle TL değer kay-
betmiştir.   En�����indirmeden liberal bir döviz 
rejiminde kuru sabit tutmak mümkün değildir. Sa-
bit kur rejimlerinde bu sebeple devalüasyon yapılır. 
(Karluk, Uluslararası Ekonomi, s. 631)

Önümüzdeki üç yılı kapsayan 2018-2020 Orta 
Vadeli Program hedefleri döviz kurlarındaki 
yükselişle birlikte çökmüştür.  Hükümetlerin döviz 
kurunda bir hedefi olamaz. Ancak bazı büyüklük-
leri dolar cinsinden ifade edebilmek için bir dolar 
kuru varsayımında bulunmak gerekir.  2018 yılı do-
lar kuru varsayımı 3,77 TL’dir. Orta Vadeli Programa 
göre dolar kuru 2019 için 3,95, 2020 için ise 4,06 ola-
rak varsayılmıştır. Hükümetin 2018 yılı için 3,77 TL 
olarak öngördüğü dolar kuru 2018 yılı bitmeden bu 
seviyeyi aşarak 2020 yılındaki hedefi de geçmiştir.  

Bu durumda   dolar bazında Türkiye’nin milli geli-
ri düşer, ���yon hedefi tutmaz. Bunun için   2018-
2020 Orta Vadeli Program’ın yeniden gözden geçiril-
mesi bir zorunluk olarak ortaya çıkmıştır. Dönemin 
Ekonomi Bakanı Zeybekçi’nin  “Nasıl ki 4,90’lara bil-
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mem neye çıktı  bu kadar zarar oluşmadıysa 3,70’lere 
indi bu kadar da gerilim oluşmadı.” gibi anlaşılma-
sı mümkün olmayan   açıklamalar yapmak yerine, 
doların 10 gün sonra ne olacağını tahmin etmesi ge-
rekirdi.  Çünkü dolardaki artış, ekonomideki tüm 
makro dengeleri bozmaktadır. 27 Mayıs’ta yayınla-
nan yazımda şu tespitte bulunmuştum: “Benim tah-
minim 10 gün sonra olmasa bile dolar TL’ye karşı de-
ğer kazanacaktır.” Maalesef sayın bakan değil ben 
haklı çıktım. Keşke aksi olsaydı.

Siyasetçilerin konuşması, yoğun bakımda olan 
Türk Lirası’nın bazen pik bazen de dip yapmasına 
yol açmıştır.  2002-2018 döneminde dolar kurunun 
ani yükselmelerinde siyasi konuşmaların etkisi ol-
muştur. 2003 yılındaki ilk yükselme 2’nci AK Parti 
Hükümeti’nin kurulma sürecinde olmuş, 22 günde 
kur yüzde 9,9 artmıştır. 2004 yılında yerel seçimler 
öncesindeki belirsizlik sonucunda dolar kuru yüzde 
19 yükselmiştir. 2006 yılındaki Danıştay saldırısı ve 
Zirve Yayınevi katliamı belirsiz bir ortam yaratmış 
ve   dolar   yüzde 29 değer kazanmıştır.

2008’de Mortgage skandalı ile başlayan ekono-
mik kriz ile AK Parti’nin kapatma davası sürecinde 
TL 49 günde yüzde 37 oranında değer kaybetmiş-
tir. ABD Merkez Bankası Mayıs 2013’de faizleri art-
tırınca, buna bağlı olarak dolar yine değerlenmiştir. 
22 Eylül’de Moody’s’in Türkiye’nin notunu yatırım 
yapılabilir seviyeden riskli ülke sınıfına indirmesi ve 
ABD’de Trump’ın kazanmasıyla dolar kuru artmaya 
başlamıştır. Eylül ayındaki Moody’s not indirimin-
den sonraki süreçte TL dolara karşı değer kaybet-
meye devam etmiştir.

����� ve döviz kurlarındaki artış, 
Türkiye’nin 2023 ekonomik ������ulaşmasına 
engeldir. Hükümetin ekonomi alanındaki �����
arasında dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde 
olmak, 500 milyar dolar ihracat ve kişi başı 25 bin 
dolar gelir vardır. �����ile ilgili hükümet prog-
ramlarına baktığımızda; 60. Hükümet Programı’nda 
2, 61. Hükümet Programı’nda 27, 62. Hükümet 
Programı’nda 57, 64. Hükümet Programı’nda 10 ve 
65. Hükümet Programı’nda 8 defa 2023 ������
yer verilmiştir. Dikkat edilirse hükümet programla-
rında �����ulaşma kelimesi sonlara doğru azal-
mıştır. Bu da h�����ulaşmanın imkânsız olduğu-
nu ortaya koymaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Nisan 2018 ve 
sonrasında “Enflasyonun nedeni yüksek faiz. Söy-
leye söyleye dilimde tüy bitti ama devam edece-
ğim.” demiştir ama faiz inmemiş, aksine artmıştır. 

Faiz, Cumhurbaşkanları “in” deyince inmez.  İnmesi 
için önce ��syonun tek haneye düşürülmesi ve 
ekonomide istikrar sağlanması gerekir. Sayın Cum-
hurbaşkanı 20 Haziran’da Adana’da yüksek faiz 
oranlarına ilişkin, “Faizin böyle olduğu bir ülkede siz 
yatırım yapabilir misiniz? Arkadaşlar bunu değiştire-
ceğiz, bu işin lamı cimi yok.” demiştir. 

Buna karşılık 12 Temmuz’da yeni Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak şu doğru tespiti 
yapmıştır: “Enflasyonun en kısa sürede önce tek ha-
neye, ardından hedefimize gerilemesi için adımları-
mızı atacağız. Merkez Bankasının bağımsızlığının ve 
karar alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu 
edilmesi kabul edilmez.” Albayrak; politikalarının 
bütçe disiplinini, tek haneli ������ve yapısal 
reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istik-
rarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi çerçeve-
sinde şekilleneceğini söylemiştir. Böylece ekonomi 
bilimine olan saygısını göstermiştir.

Uluslararası Para Fonu Sözcüsü Gerry 
Rice Washington’da düzenlediği basın toplantısında  
yeni hükümetin sağlıklı ekonomi politikaları 
uygulamaya kararlı olduğunu gösterdiğini 
belirterek “Önemli olan yeni yönetimin sağlıklı eko-
nomi politikalarına, makroekonomik istikrarı güç-
lendirmeye ve dengesizlikleri azaltmaya kararlı ol-
duğunu gösteriyor olması.” demiştir. Rice, ayrıca, 
ekonomi yönetiminin piyasalarda yaşanan volatilite 
(oynaklık) sonrasında, TCMB fiyat istikrarını sağla-
maya yönelik operasyonel bağımsızlığının güvence 
altında olduğunu ortaya koyduğunu vurgulamıştır.

�����inmeden faizler düşmez. Eğer dü-
şerse, bunun nasıl düştüğünü ispatlayan iktisat-
çı iktisat tarihine geçer. Keşke Türkiye’den böyle 
bir iktisatçı çıksa ve kitaplarını okuduğum ve 
öğrencilerime tavsiye ettiğim Tinbergen, Samuel-
son, Kuznets, Leontief, Myrdal, Hayek,  Friedman, 
Meade,  Schultz, Lewis, Klein, Tobin, Stigler,  Mo-
digliani, Buchanan, Solow, Lucas, Mundell, Stiglitz, 
Phelps,  Krugman ve  Thaler gibi Nobel kazansa, 
acaba memnun olmayan bir kişi çıkar mı?

Ben şahsen çıkacağını tahmin etmiyorum.
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M. Kemal ATATÜRK

Ne için yaşarız? Ya da daha 
incelterek soralım; ne için 
yaşarsınız? Büyük bir şans 
eseri gelmeyi başardığımız 
dünyada bir şeyler yaparak 
iz bırakmak mı yoksa 
varlığımızdan utanarak 
ve çekinerek; varmış 
gibi yaparak aslında yok 
olarak mı yaşamayı isteriz? 
İradenize sahip çıkmak mı, 
yoksa hep bir irade altında 
ezilmek mi istersiniz? 
Sürüleştirilmekten zevk 
almak zorunda kalmak mı, 
birey olmanın onurunu 
yaşamak mıdır hayattan 
beklenti?

TÜRKLÜK, 
CUMHURİYET 

VE TABİİ Kİ ATATÜRK

Dr. Sinan ERTÜRK
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Beklentiler kişiye göre değişebildiğinden, 
onurlu birey olarak yaşamanın kişiye göre de-
ğişen bir tarifi olabilir. Mesela, özgür irade ile 
karar verebilmek ve “Doğrusu bu, buna ina-
nacaksın.” diyene meselenin tüm boyutlarını 
öğrenene kadar karşı durabilmek, bazıları için 
onurlu birey olmanın kaçınılmaz gereksinimi 
olabilir. Bazıları için zayıfı korumak ama za-
yıfın sırtına basmamak onurlu duruş olabilir. 
Bazıları için doğru söylemek ve ne olursa ol-
sun doğru söylemekten vazgeçmemek onur-
lu olmanın asıl kuralı olabilir. Bazıları, milletini 
üstün tutar, her şekilde onun için çalışır, onlar 
için tek onur kaynağı budur. Bazıları, vatan ve 
milleti aynı potada görür ve ikisini birden yü-
celtmek amacından vazgeçmez; onlara göre 
onurlu duruş budur. Bazıları, güce asla biat 
etmez, her zaman gücü daha iyi davranmaya 
zorlar; gücün dizginlenmesi ve herkese şef-
kat göstermesinin sağlaması onlar için hayati 
önemdedir. Bazıları insan hayatına ve esenliği-
ne önem verir. Bazıları, ülkenin gelecekte yer 
edinebilmesi ve sadece eğitim değil, her türlü 
alt yapıyı sağlayabilmek için hayatını vakfeder. 
Bazıları için toplum sağlığı kendi sağlığı kadar 
önemlidir; bu konuda yapılabilecek her şeyi 
yapmak onurlu duruş için gereklidir. Bazıla-
rı onurlu yaşayabilmek için onurlu bir ülkeye 
sahip olmak gerektiğini düşünüp o ülkeyi ger-
çekleyebilmek için karşısına çıkan düşmanlar-
la harp meydanlarında savaşır. Bazıları, düş-
manlarına bile saygı gösterip onların saygısını 
kazanırken dünya barışını yönlendirir. Bazıları 
en onurlu yönetim sisteminin ne olduğunu 
bulmaya çalışır, araştırır. Bazıları, kulluk siste-
minin karşısına dikilen mümkün en mütekâmil 
sistemi ülkesinde uygular ve gelecek nesilleri 
de onurlu birey olabilecek fırsatlarla tanıştırır. 
Birisi de bunların hepsini kısacık bir ömürde 
yapar ve ATATÜRK olur.

“Tarih Türk’le başlar” düsturundaki her-
kes, Anadolu’da kurulan devletlerimizin 
sonuncusunu Yüce Atatürk’ün önderliği ve 
nezaretinde kurarak Yüce Türk Milletini onur-

landıran tüm büyüklerimizi saygıyla anarken 
sorumluluklarının da bilincinde olarak ka-
ranlık işgal günlerini hatırlamalıdır. Osmanlı 
neden devletini kaybetti; süreç nasıl gelişti; 
memleket elden giderken halk nasıl birbirini 
boğazlayan yapıların içinde yer aldı; iç isyanlar 
neden ve kime karşı çıktı; iç isyanları çıkaran-
lar kimlerden destek aldı; Meclis Hükümeti 
(dikkat: devlet değil çünkü devlet henüz yok) 
doğuda Ermeni; Karadeniz’de Rum çetelerine 
karşı nasıl mücadele etti; İngilizler, İtalyanlar, 
Fransızlar, Amerikalılar, Ruslar ve Almanlar 
hangi planların peşinden koştu ve hangilerini 
uygulamaya çalıştı, bunlar hatırlanmalı. Hatır-
lanmazsa ne olur? Üstünden biraz vakit ge-
çince hafızanız size oyun oynamaya başlar ve 
kimler kahraman, kimler hain birbirine karış-
tırmaya başlarsınız. Milli mücadelenin başarı-
sından haz etmeyenlerin kalıntıları dünyanın 
en onurlu mücadelesini çarpıtmaya başlar; 
siz de tereddüde düşersiniz.

Bazı başlıkları kısaca ve net olarak açıklaya-
lım ki hatıralarınız canlansın. 30 Ekim 1918’de 
Osmanlı Devleti Mondros mütarekesini imza-
layarak Birinci Cihan Harbi’nde yenildiğini ve 
ateşkes şartlarını kabul ettiğini deklare etti. 
Galip devletler, diğer mağlup devletlerle ken-
di kazançlarını perçinleyen barış antlaşmaları 
yaptılar; ancak Osmanlı için süreç biraz farklı 
oldu. Aslında tek başına Mondros yeterince 
yıkıcı bir anlaşma olmasına rağmen bununla 
yetinmek istemediler. Osmanlıyı nasıl parça-
layıp bölüşecekleri konusunda yaklaşık bir 
buçuk yıl tartışıp görüştüler. En sonunda 24 
Nisan 1920’de (tarihe dikkat) San Remo kon-
feransında bir araya gelip nihai bir metin oluş-
turdular ve 11 Mayıs 1920’de incelenmesi mak-
sadıyla Osmanlı Devleti’ne verdiler. Sultan 
Vahidettin'in başkanlığında toplanan Şüra-yı 
Saltanat 22 Temmuz 1920'de "zayıf bir mev-
cudiyeti, mahva tercih edilmeğe değer" gö-
rerek Antlaşma'nın onanmasına karar verdi. 
Anlaşmayı imzalamak maksadıyla görevlen-
dirilen Tevfik Paşa, onuruna yediremediği 
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için, anlaşmayı imzalamayınca yerine yeni 
bir heyet oluşturuldu. Antlaşma 10 Ağustos 
1920’de bu heyet tarafından imzalanmış, 19 
Ağustos 1920’de TBMM anlaşmayı imzalayan 
ve onaylayanlar için vatana ihanet kanunu 
çıkarmıştır. Sevr’i önemli kılan ve üzerinden 
geçen bunca yıla rağmen tartışmalı yapan 
önemli birkaç husus vardır. Mondros oldukça 
ağır bir ateşkes anlaşmasıdır, Osmanlı’yı or-
tadan kaldırmak hevesindedir ve kaldırmış-
tır. Sevr ise Anadolu’daki Türklüğü yok etme 
hevesindedir ve uygulanamamıştır. Uygula-
namayışı düşmanların, cihan harbi galiplerinin 
veya dış mihrakların beceriksizliğinden değil 
şahlanan Türk Direnişi yani Milli Mücadele’nin 
başarısından kaynaklanmaktadır. Sevr, bugün 
halen bölgemizde devam eden mücadelele-
rin ����ği ortamı yüz yıl önce kurmaya 
çalışan uluslar arası hukuk kandırmacasıydı. 
O kandırmacayı bozan milli mücadele biraz 
hız kesip, şiddetini düşürünce aynı kan emici 
ekip, aynı heveslerle sahneye çıkmıştır. 

Milli Mücadele devam ederken dış güçle-
re karşı eğilebildiği kadar eğilen İstanbul yö-
netimi, milli mücadelenin gücünü azaltmak 
için elinden gelen her şeyi yapmış, iç isyanlar 
çıkartmıştır. Ahmet Anzavur, Kuva-yı İnziba-
tiye (Halifelik Ordusu), Bozkır-Zeynelabidin, 
Bolu-Düzce, Çapanoğulları, Delibaş Mehmet-
Konya, Cemil Çeto, Cemil Çeto, Koçgiri İsyanı, 
Ali Batı, Çopur Musa isyanları bir çırpıda akla 
gelen isyanlardır. Bu isyanlar rastlantı eseri 
olarak ortaya çıkmış halk hareketleri olmayıp 
bir düzene, siyasi ve ekonomik bağlantılara 
sahiptir. 24 Mayıs 1920 tarihinde Atatürk için 
idam fermanı verilmiştir.[1] Sevr’de Türk Mil-
letine kesilen idam hükmünden yaklaşık üç ay 
önce Mustafa Kemal’e aynı hükmün verilmesi 
de aynı güçlerin üstün çabasıyla gerçekleşmiş-
ti. Ancak, milletiyle birlikte üstün bir güç oluş-
turan Mustafa Kemal tüm şer güçleri hüsrana 
uğratmış, devleti kurmayı başarmıştır.

1  https://www.tarihin.com/ataturk-e-verilen-idam-karari.
html 

Devletin tercih edilen yönetim şeklinin 
“cumhuriyet” olmasının birçok nedeni vardır. 
Bunları ciltler dolusu araştırma sonuçlarından 
takip edebilir veya yeni araştırmalar yapılabi-
lir. Ya da bahsi geçen tüm konuların odağında-
ki kişi ve son Türk yurdunun bileği bükülmez 
kahramanı, devletin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal ATATÜRK’ün ağzından cumhuriyetin 
faziletlerini dinleyebiliriz. 

ATATÜRK’ün Cumhuriyet Rejiminin Fazi-
letleri ile İlgili Sözleri[2]

“Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sis-
temi ile devlet şekli demektir.” 1933 (Afetinan, 
Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler s. 251)

“Çağdaş bir cumhuriyet kurmak demek, 
milletin insanca yaşamasını bilmesi, insanca 
yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi 
demektir.” (Muhit Mecmuası, Sayı: 32, 1931, s. 
7-8)

“Demokrasi ilkesinin en çağdaş ve mantıki 
uygulamasını temin eden hükümet şekli, cum-
huriyettir.” 1930 (Afetinan, Medenî Bilgiler ve 
M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları, s. 410-411)

“Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en uy-
gun olan idare, cumhuriyet idaresidir.” 1924 
(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri III, s. 74)

“Az zamanda çok büyük işler yaptık. Bu 
işlerin en büyüğü, temeli Türk kahraman-
lığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye 
Cumhuriyeti’dir. Bundaki başarıyı Türk milleti-
nin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber 
olarak kararlı bir şekilde yürümesine borçlu-
yuz.” 1933 (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II, 
s. 272)

“Cumhuriyet, Türk milletinin refah ve yük-
selmesi yolunda asırların görmediği başarıla-
ra erişti. Milletin eğilimlerini ve ihtiyaçlarını 
bularak ve öğrenerek onun refah ve gelişim 
gereklerini gerçekleştirmekte Cumhuriyetin 
az zamanda elde ettiği neticeler, Cumhuriyet 

2   http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-36/cumhuriyet-
kavrami-ve-ataturkun-cumhuriyet-anlayisi T
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idaresinin milletimize hazırladığı geleceğin 
daha ne kadar parlak olduğunu tahmin ettir-
meğe kâfidir. Asla şüphe yoktur ki Cumhuri-
yetin gelecek evlâtları, bizden daha çok refa-
ha kavuşmuş ve bahtiyar olacaklardır.” 1933 
(Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri 
IV, s. 272)

“Bugünkü hükümetimiz, devlet örgütü-
müz doğrudan doğruya milletin kendi kendi-
ne, kendiliğinden yaptığı bir devlet örgütü ve 
hükümettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık 
hükümet ve hükümet mensupları kendilerinin 
milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efen-
di olduğunu tamamen anlamışlardır.” 1927 
(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II, s. 435)

“Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak 
olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsu-
za dek yaşayacaktır. Ve Türk milleti güven ve 
mutluluğun kefili olan ilkelerle, uygarlık yolun-
da, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir.” 
1926 (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri III, s. 80)

“Türkiye Cumhuriyeti her manası ile bü-
yük Türk milletinin öz ve aziz malıdır. Kıymetli 
evlâtlarının elinde daima yükselecek, ebediyen 
yaşayacaktır.” (Hasan Rıza Soyak, Doğumun-
dan Cumhuriyetin İlânına Kadar Fotoğraflarla 
Atatürk ve Atatürk’ün Hususiyetleri, s. 67-68)

“Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla, 
Türk milletini emin ve sağlam bir gelecek yo-
luna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda 
yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir 
hayatın müjdecisi olmuştur.” 1936 (Atatürk’ün 
Söylev ve Demeçleri, s. 372)

“Bütün dünya bilsin ki, benim için bir ta-
raflılık vardır; Cumhuriyet taraftarlığı, fikri ve 
sosyal inkılâp taraftarlığı. Bu noktada, yeni 
Türkiye topluluğunda bir ferdi, hariç düşün-
mek istemiyorum.” 1924 (Atatürk’ün Söylev ve 
Demeçleri II, s. 189)

Tarih Bilmeyenlere…
Tarih bir bilim dalıdır. Aynı matematik ve 

fizik gibi nesnel doğrularla ilgilenir. Bizim 
ona inanıp inanmamamızdan bağımsız olarak 

dünya döner, yer çeker, su kaldırır. İdeolojile-
rin yönlendirdiği bilim, zamansal üstünlükler 
yaratabilir. İdeolojileri savunan baskın güç, 
gücünü kaybettiği zaman bilimin nesnelliği 
tekrar gücüne kavuşur, çünkü değişmez ve 
gerçektir. Tarih de, zamandan bağımsız olarak 
nesnel bir inceleme alanıdır. Belgeler ve bilim-
sel çalışmalar farklı yerlerde yapılır. Belli bir 
coğrafyada bazı gerçekleri inkâr etmek diğer 
coğrafyalarda yer alan belgelerin içeriğini de-
ğiştiremez. Fesi getiren padişahı “gâvur” ilan 
eden, daha sonra “Osmanlı’nın olmayan fesi” 
Osmanlı simgesi görenlerin zihniyetini Milli 
Mücadele’nin karşısında görmek sürpriz değil-
dir. Sürpriz olan, gerçeği tam olarak bilenlerin 
“böyle bir durum yokmuş gibi” davranmasıdır. 

Hiçbir yönetim sistemi tamamen kusursuz 
ve yüzde yüz problemsiz değildir. Her sistem 
kendi problemleri ile birlikte çözümlerini de 
getirir. Önemli olan kusurları görebilmek ve 
nesnel olarak ortaya koyabilmektir. Prob-
lemler doğru teşhis edilmezse, hasta yanlış 
ilaç kurbanı olur. Cumhuriyet, insan medeni-
yetinin bugüne kadar ortaya koyabildiği en 
gelişmiş yönetim sistemidir. Hataları çok-
tur, ancak hataların düzeltilebileceği bir at-
mosfer de yaratır. Yüce Milletimiz, Türkiye 
Cumhuriyeti’ne sahip olabilmek için büyük 
bedeller ödemiştir ve ödemeye de devam et-
mektedir. Basit ve günlük politik çekişmele-
re “medarı iftiharımız” olan cumhuriyetimizi 
çerez etmeyelim, kıymetini bilelim. Kanıyla 
ve teriyle ülkemizin yücelmesinde ve ayak-
ta kalmasında katkısı olanlara borcumuzun 
büyüklüğünü hatırlayarak gerçek değerle-
rimize sahip çıkalım. Borcumuz çalışmaktır, 
çok çalışalım. Gerçekten vatanı seviyorsak 
üretelim, çok nitelikli üretelim. Birbirimize 
düşman olmayalım, kenetlenelim; bizi birbiri-
mize düşman etmeye çalışanları bilelim, öğ-
renelim. Toprağımızı işleyelim ama gurur ve 
kibirle yere sert basmayalım; kim bilir belki 
“şüheda” gerçekten incinir. 
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Yanık Efe, 1877 yılında Ödemiş’in Çaylı Köyü’nde 
doğdu. Kamalı Zeybek Mustafa Efe ve Kurucuovalı 
İsmail Efe’nin yanında yetişti. Dolayısıyla da Çakıcı 
Mehmet Efe ile rekabet etti. Kamalı Zeybek Mus-
tafa Efe’nin, Kurucuovalı İsmail Efe’nin ve Çakıcı 
Efe’nin ölümünden sonra ise bölgede tek söz sahibi 
efe oldu. 

Yanık Halil İbrahim Efe 1919 yılında, zeybekler 
arasında güngörmüş, hatırı sayılan, sözüne itiraz 
edilmeyen, baş efe konumunda yani efeliğin mane-
vi makamında başköşede oturan bir zeybek reisidir. 

Yanık Efe zeybekliğini, masum ve mazlumu 
korumak üzerine bina ettiği için de Yörükler ile 
yöre halkı tarafından ağabey olarak görülmüş ve 
her zaman desteklenmiştir. Yanık Efe için Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son günlerinde efelerin yetişti-
rildiği ocağın piri dahi denmektedir. 

‘‘Yanık Halil İbrahim Efe, Ege Bölgesinde Milli Mü-
cadele dönemi öncesinde birçok zeybeğin yetiştiril-
mesini sağlamıştır.’’ [1] 

Milli Mücadele günlerinin Aydın, Menteşe ve 
Havalisi Kuvayı Milliye Umum Kumandanı Albay 
Demirci Mehmet Efe, Adagideli Kâhya Hasan oğlu 
Koca Mustafa Efe ve Keleş Mehmet Efe gibi daha 
pek çok namlı zeybek, Yanık Halil İbrahim Efe’nin 
yanında yetişmiştir… 

Yanık Efe’nin zeybek çetesi o günlerde en etkili 
çetedir. Çete üyelerinden bazılarının isimleri şunlar-
dır:

‘‘Yanık Efe, Yağlar’dan Hüseyin, Keles’ten Meh-
met, Halı Köy’den Mustafa, Demirci Mehmet Efe.’’ 
[2]

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerin-
de iyice bozulan asayiş sebebi ile meydana gelen 
çeşitli mağduriyetler, kavgalar, çatışmalar, adliye-
de yaşanan haksızlıklar, toprak ya da su kavgaları 
vs. derken hakkını adalet kapısında bulamayanlar, 
çareyi Yanık Efe’ye başvurmakta bulmuşlardır. Do-
layısı ile Yanık Efe bir eğitici, öğretici, arabulucu, 
adalet dağıtıcı durumundadır.

YANIK EFE

Şahin Efe YILMAZ
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‘‘Köye döndükten sonra asker kaçağı olarak rahat 
rahat ortalıkta dolaşamayacağını anlayan Yörük Ali 
Efe, halasının eşi Çıngıllı Hüseyin’den ‘artık dağlarda 
barınabileceğini ve dağlardaki efelerden birinin 
yanına gitmek konusunda kendisine yardımcı 
olmasını’ istemiştir… Çıngıllı Hüseyin, Yörük Ali 
Efe’yi ilk olarak kendilerine çok yakın olan Yanık 
Halil İbrahim Efe’nin yanına götürmüştür. Ancak 
Yanık Halil, ‘efelik, zeybeklik, kızanlık çoluk çocuk 
işi değildir. Senin bize kızan olsun diye getirdiğin 
bacak kadar çocuk. Efe olsa, zeybek olsa, kızan olsa 
ne yapar bu?’ demesi üzerine geri dönmek zorunda 
kalmışlardır… Yörük Ali Efe daha sonra Molla Ah-
med Efe’nin yanına kızan olarak girmiştir.’’ [3]

Bu bilgi aslında çok ilginçtir. Kim bilir, belki de, 
Demirci Efe ile Yörük Ali Efe arasındaki kutuplaş-
manın temelinde, ana sebeplerden birisi olarak bu 
konu da olabilir… Zira Demirci Efe, Yanık Efe’nin 
kızanıdır…

15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgali üzerine, Ödemişli 
yurtseverlerden Hakkı Paşazade Fahri Bey ve Ha-
naylıoğlu Mehmet Ağa, özellikle Ödemiş, Birgi, Tire, 
Bergama, Nazilli ve Manisa, Alaşehir yörelerinde 
söz sahibi olan Yanık Efe’yi işgale karşı direnmeye 
davet ederler. Yanık Efe, uzun yıllar dağlarda zey-
beklik yaptığı ve giriştiği sayısız çatışmalarda pek 
çok yara aldığı için eskisi gibi dinç ve hareketli de-
ğildir. 

Ayrıca efeliğin manevi makamını, yanında henüz 
daha yeni kızanken, hem Yanık Efe’nin kızanlarının 
ve hem de Yanık Efe’nin hayatını kurtarmış olan De-
mirci Mehmet Efe’ye devretmiştir. [4]

Bu sebeple Demirci Efe’nin, zeybeklik geleneği-
nin kanunlarına göre hareket eden zeybekler üze-
rinde manevi bir etkisi vardır. 

Bu durumu bilen Hakkı Paşazade Fahri Bey ve 
Hanaylıoğlu Mehmet Ağa, Yanık Efe ile görüştükle-
rinde özetle: ‘‘Şuan dağların en etkili efesi Demirci 
Efe. Bir zamanlar Demirci Efe senin kızanındı. Hatta 
efeliği Demirci’ye sen devretmiştin. Demirci’nin 
efesi sensin. Seni sever, sayar. Hatırını kırmaz. Gel 
birlikte ziyaret edelim. Bölgedeki tüm zeybekleri 
bir araya ancak o getirebilir. Yoksa baş olma 
kavgasına girişecekler. Yunanla savaşacak halleri 
kalmayacak!’’ derler. [5]

Bunun üzerine Yanık Efe ve kızanları ile Ödemişli 

yurtseverler, 19-20 Mayıs 1919 gecesi Eczacı Tevfik 
Beyin evinde gizli bir toplantı yaparlar. Daha sonra 
Nazilli’de Demirci Mehmet Efe ile görüşmek için 22-
23 Mayıs 1919 gecesi yola çıkarlar. Fakat Tıklaç (Dıkı-
leç) Koca Mustafa Efe çetesi, kurduğu pusu netice-
sinde Yanık Efe ve beraberindekileri öldürür. 

Yanık Efe, eski kızanı olan Tıklaç Efe’yi, zeybek-
liğe aykırı davranışları sebebiyle yanından kovmuş-
tur. Bu durumu hazmedemeyen Tıklaç Mustafa, fır-
satı yakalayınca da Yanık Efe’den intikam almak için 
bu pusuyu kurmuş ve amacına ulaşmıştır. [6]

Yanık Efe’nin vuruluşu başta Demirci Efe olmak 
üzere tüm zeybekleri derinden sarsmış ve üzmüş-
tür. Daha sonra araya subayların girmesi ve işga-
le karşı direnecek yeterli güçlerinin bulunmaması 
sebebiyle, ‘‘Yanımızda savaşan bir tüfek daha fazla 
olsun!’’ sözlerine itibarla Demirci Efe, ‘‘Çağırın o 
Tıklaç’ı, Yanık Halil İbrahim Efe’nin diyetini, milleti 
için işgalcilerle savaşarak ödesin bize!’’ demiş ve 
kendisine her hangi bir zarar vermeyeceğine dair 
de söz vermiştir. Bu söz üzerine Tıklaç Efe Kuvayı 
Milliye’ye katılmış ve işgale karşı savaşmaya baş-
lamıştır.

‘‘Dıkıleç Koca Mustafa: 1889 yılında Beydağ 
Halıköy’de doğdu. 1914’de seferberlik ilanına katılma-
yıp dağlardaki Yanık Halil İbrahim Efe’ye kızan oldu. 
Daha sonra araları açıldı ve ayrılıp 1918’de kendi çe-
tesini kurdu. Yurdun işgali üzerine Kuvayı Milliye’ye 
katılıp savaştı. Ulusal direniş için uğraşan ve ailelerini 
Nazilli yöresinde güvenilir bir yere götürmekte olan 
Adagideli Mehmet Emin Ağa’yı, Ödemiş Kaymakamı 
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Hakkı Paşa oğlu Fahri Bey’i ve eski efesi Yanık Halil 
İbrahim’i Beydağ Erikli köyü sınırında Yanık Kayası 
denilen yerde, kafilenin yolunu keserek durdurdu. 
Dargın olduğu eski efesi Yanık Halil İbrahim, Dıkıleç 
Koca Mustafa Efe’nin bulunduğu yere gecenin karan-
lığında beş el ateş edince, açılan karşı ateşle Çaylılı 
Yanık Halil İbrahim Efe, Hakkı Paşa oğlu Fahri Bey ve 
Adagideli Mehmet Emin Ağa vurularak öldürüldü. 

Daha sonra kimi cephelerde Kuvayı Milliye adına 
çalıştı. Bu sıralarda Yanık Halil İbrahim Efe’nin eski 
baş zeybeği, sonradan efelikte etmiş olan Çaylılı Ke-
leş Mehmet Efe’nin Halıköy’e geldiğini duyan Dıkıleç 
Koca Mustafa Efe, eski çete arkadaşından kuşkulandı. 
Bunun üzerine Keleş Mehmet Efe’nin üzerine kendi 
zeybeği ve kardeşinin damadı olan Uscu Mehmet’i 
gönderdi. Uscu Mehmet de Keleş Mehmet Efe’yi vu-
rup öldürdü. Bu hadiseler Kuvayı Milliyeci efeler ara-
sında hoş karşılanmadı. Yanık Halil İbrahim Efe’nin ve 
Keleş Mehmet Efe’nin öldürülmesi üzerine Demirci 
Mehmet Efe’nin emri ile Adagideli Kâhya Hasan oğlu 
Koca Mustafa Efe ve zeybekleri, Dıkıleç Koca Mus-
tafa Efe’yi Nazilli yolunda Taşoluk denilen mıntıkada 
pusuya düşürüp öldürdüler. Mezarının yeri bilinme-
mektedir.’’ [7]

Demirci Mehmet Efe, Kuvayı Milliyeci subayların 
‘‘Bir tüfek daha fazla olsun’’ sözüne itibarla, vatan 
ve millet uğruna savaşacak tecrübeli bir kişi daha 
kazanmak amacıyla, kendisini yetiştiren efesi Yanık 
Efe’yi öldüren Tıklaç Efe’ye olan �����yutmuş, 
milleti için savaşmasına izin vermiş fakat zaferden 
hemen sonra da cezalandırılmasını emrederek, efe-
si olan Yanık Halil İbrahim Efe’nin intikamını almış-
tır.

Yanık Halil İbrahim Efe, yetiştirdiği zeybek kızan-
ları ile Milli Mücadele’nin başarısına katkı sağlamış 
isimsiz bir milli kahramandır. Yerel araştırmalarım 
esnasında bir fotoğrafına ulaşamamanın üzüntü-
sünü yaşıyorum. Zira Yanık Efe, milletimizin evlat-
larına öğretilmesi gereken efelerden birisidir. Hak-
kında yeterince araştırma yapılmaması, film, dizi, 
belgesel çekilmemesi ve kitap yazılmaması, bence 
milli tarihimiz için bir kayıptır. Dilerim yeni yetişen 
tarihçiler, araştırmacılar, akademisyenler ve yazar-
lar Yanık Efe’yi de hatırlarlar…

Kaynakça:

 [1] A. Munis Armağan, Bozmenderes’ten 
Bozdağlar’a Kuvayı Milliye

[2] Bize Derler Çakırca-19. Ve 20. Yüzyılda Ege’de 
Efeler. Yayıma Hazırlayan: Sabri Yetkin

[3] Sabahattin Burhan, Ege’nin Kurtuluş Destanı, 
Yörük Ali Efe, C, 1

[4] Naci Sadullah Daniş, Demokrat İzmir Gazetesi, 
Cepkenliler Yazı Dizisi

[5] Naci Sadullah Daniş, Demokrat İzmir Gazetesi, 
Cepkenliler Yazı Dizisi 

[6] Ödemiş’te Kuvayı Milliye’nin Kuruluşu/İlk Kur-
şun Savaşı/Alev Çoşkun

[7] Behiç Galip Yavuz, Zeybekler
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Meşhur bir sözdür; hayatın inişleri ve çıkışları vardır, çıkışları yönetmek kolaydır, inişleri yönetmek 
ise ustalık gerektirir şeklinde. Hayatta her zaman her şey güllük gülistanlık gitmez, bazen önemli kriz 
durumları ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu tip durumlar ile gelen danışanlarıma yardımcı olmaya çalışıyo-
rum. Burada bir seans yapmıyoruz elbette, diğer yandan genel olarak yararlı olabileceğini düşündüğüm 
bir iki hususu paylaşmak istedim.

Öncelikle bir durum tespiti yapmaya çalışın; acil olarak bir adım atılması gerekiyor mu yoksa biraz 
zamana bırakmak mümkün olabilir mi? Her durumu kendi içinde değerlendirmek gerekir, bazen hızlı 
hareket etmek gerekir bazen de sabırlı olmak ve beklemek bazı şeylerin kendiliğinden biraz çözülmesini 
sağlayabilir.

Daha sonra güvendiğiniz bir dostunuzla durumu paylaşın; kriz durumlarında hepimiz aşırı duygusal-
laşma eğilimi gösterip küçük bir çocuğa dönüşebiliyoruz, bu nedenle de çok basit ve mantıklı olabilecek 
çözümler gözümüzden kaçabiliyor. Dışarıdan bir bakış açısı çoğu durumda iyi gelecektir.

Kriz durumlarında genellikle mantık ikinci planda, duygular birinci planda oluyor, bana haksızlık yapı-
lıyor gibi de düşünebiliyoruz.

Benim gözlemlediğim kadarıyla kriz durumları genellikle ilişkiler alanında yaşanıyor, bu bazen özel 
hayatımızda olabiliyor bazen de iş hayatı içinde.

Çatışma yönetimi anlayışı çerçevesinde baktığımızda ortada bir konu var ve iki taraf da geri adım 
atmak istemiyor, burada bir uzlaşma sağlanması için dengeli bir fedakârlık yapılması gerekiyor.

Diğer yandan bazen de ortada görünen konu esas konu olmayabiliyor, bir birikimin neticesinde fın-
dıkkabuğunu doldurmayacak bir konu yüzünden tartışma krize dönüşebiliyor.

Bu tip durumlarda da gerçek konuyu tespit edip bununla yüzleşme cesaretini göstermek gerekiyor.

Çoğumuz çatışmalardan kaçınarak hayatımızı yönetmeye çalışıyoruz, bu bazen krizlere davetiye 
çıkarmak anlamına geliyor. Sizi rahatsız eden bir olay olduğunda bununla ilgili tepkinizi ölçülü olarak 
ortaya koyabilmeniz, hayır diyebilmeniz ve sınır çizebilmeniz önemli.

Elimden geldiği ölçüde ana hatları ile değinmeye çalıştım.

Sevgi ile kalın.

Mert ÇUHADAROĞLU

HAYATIMIZDAKİ 
KRİZLERİ 
YÖNETMEK
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