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Değerli okuyucularımız,
Dış politika, uluslararası ilişkiler, jeopolitik, strateji, siyaset
bilimi, ekonomi, güvenlik, hukuk, bireysel/toplumsal
gelişim başta olmak üzere yaptığımız çalışmalarla ANKA
Enstitüsü ve ANKA Strateji Dergisi olarak bir yılı daha
geride bıraktık.
11. sayımızda ve 2019 Yılının ilk ANKA Strateji Dergisi’nde
sizlerle birlikteyiz.
Öncelikle umutlarla gelen 2019 yılının sağlık, huzur,
mutluluk, başarı ve saygın günler getirmesini dilerim.
2019 1919’un da 100. yılı. Ulusal Mücadelemizin ateşinin
yakılmasının 100. yılındayız. Onurluyuz, gururluyuz.
2019’a girdiğimiz şu günlerde dünya siyasetini,
ekonomisini oluşturan, şekillendiren küresel güç odakları
ve başat devletlerin alışılmışın dışında bir cepheleşme
içinde olduklarını görüyoruz.
Adı konmamış ticari odaklı ancak her an çatışmaya
dönüşebilecek soğuk bir savaş dönemindeyiz.
Küresel güçlerin nüfuz ve etkilerini artırmak istedikleri
bölgelerde kıyasıya bir diplomasi savaşı verdiklerini,
aynı zamanda kazan-kazan prensibine uygun derin
pazarlıklar içinde olduklarını görüyoruz.
Ülkemizde bu bölgelerin en karışıklarından Orta
Doğu’ya komşu. Hazar bölgesi Avrupa ve Balkanlar ise
karıştırılmaya hazır.
Anlaşılan o ki, karışık ve her türde gelişmeye gebe
ve adeta rulet masası gibi sıra dışı bir süreçteyiz.
Oynatanlar başka oynayanlar başka, kazanan ve
kaybedenler kim olacak?
Böyle bir ortamda dergimizin bu sayısında ilginizi
çekecek makalelere yer veriyoruz. Yemen’den, Ege’ye,
Avrupa’dan ABD’ye, siyasetten ekonomiye ve bireysel
gelişime kadar geniş bir yelpazede iyi okumalar dilerim.
Selam, sevgi ve saygılarımla
Rafet ASLANTAŞ
ANKA Enstitüsü Başkanı

Dergideki yazıların içerik sorumluluğu yazarlarına aittir.
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KURGU MU, ÇEKİLME Mİ, ETKİ
ODAKLI HAZIRLIK MI?

Rafet ASLANTAŞ

ABD 2015 yılından bu yana Suriye’de fiili ve
görünür olarak silahlı mücadelenin içinde oldu
ve Suriye’nin kuzey bölümünde Fırat Nehri’nin
doğusunda bulunan bölgede 22 askeri üs kurdu.

Temmuz ayı ortasında “İran bölgede tehdit oluşturmaya devam ettiği müddetçe Amerikan askerlerinin İran’a karşı caydırıcı unsur olarak Suriye’de
kalacağını” açıkladı [1].

Ağırlığını PYD / PKK’nın oluşturduğu Suriye
Demokratik Güçlerine sayıları 20 bine varan tır ve
yüzlerce kargo uçağı ile harp silah, araç, gereci ve
mühimmatı sevk etti.

Suriye Özel Temsilcisi James JEFFREY ise
Trump’ın Suriye’den çekilmeyi İran’ın çekilmesi şartına bağlayıp bağlamadığı sorusunu “Başkan, bu
ve diğer şartlar karşılanana dek bizim Suriye’de olmamızı istiyor.” diye yanıtlamış ve “Biz derken illa
sahada Amerikan askerlerinin postallarını kast etmiyorum.” diye eklemişti [2].

Trump ABD Başkanı seçildikten bir yıl sonra
Beyaz Saray’ın Suriye konulu söylemlerinde değişiklik görülmeye başlandı. Trump ilk kez 2018
yılı Mart ayında Ohio’da düzenlediği mitingde
“Suriye’den tez zamanda çekilme” düşüncesini dile
getirdi ve daha sonra bu açıklamasını birçok kez
tekrarladı. Ancak Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları
yetkilileri hep aksi yönde açıklamalar yaptı.
İran’a karşı şahin kanadın önemli ismi olan
Ulusal Güvenlik Danışmanı John BOLTON 2018 yılı
Sayfa 4

Trump’ın “çekiliyoruz” açıklamasının ardından
ABD Savunma Bakanı James MATTIS ve ABD’nin
IŞİD’le mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett
1 https://m.timeturk.com/john-bolton-amerikan-askerlerisuriye-de-kalacak/haber-931823
2 https://tr.sputniknews.com/abd/201809281035425500washington-iran-i-guc-kullanarak-suriye-den-cekilmeyezorlamayacagiz/

Mc GURK istifa etti. Aslında her ikisi de Trump’ın
kurtulmak istediği şahin figürlerdi.

Şimdi ABD’nin Suriye’den çekilme söylemlerini,
planlarını ve uygulamalarını irdeleyelim.
Duru akılla bakalım:
- Öncelikle Trump Suriye’de masraftan kurtulmak istiyor. Anımsayalım 2018 Nisan ayı başında Trump, ABD askerlerinin Suriye’de kalması durumunda masrafların bölgesel müttefikler
tarafından karşılanması gerektiğini belirtmişti.
Suudi Arabistan’ın masrafları karşılayabileceğini
söylemişti [3]. Zoraki yapılan ödemeler oldu. Trump
artık para vermekte çok istekli olmayan Körfez
Araplarından tahsilat yapmak için sürekli çaba
harcamak niyetinde değil. Üstelik Kaşıkçı olayı
neticesinde işler karışmışken ve Rusların da Körfez
üzerinde etkisi artarken kırılmaları artırmak istemiyor.
- Rusya’nın stratejik düzlemde yürüttüğü ve
göründüğü üzere derin bir devlet aklına dayanan
uzun soluklu Suriye politikasında ABD ile pazarlıkların başladığını görüyoruz. Bu durumu “küresel
güçler aralarında bir şekilde anlaşırlar” sözleriyle
defalarca dile getirmiştik. Sonrasında da ekledik:
“Arada kalıp kaybeden taraf olmayalım.”
Bu kez ABD-Rusya arasındaki pazarlıklarda küçük
bir fark var. Bir tarafta Rusya devlet olarak bütünlük içinde görünüyor. Ancak ABD’de derin çatlaklar olduğu gün gibi ortada. Trump ülkesinde 2016
ABD seçimlerinin öncesinden başlayarak Rusya’nın
ilgi ve etki altında kalmakla suçlanıyor. ABD içinde
her an bir hesaplaşma olabilir.
- ABD Suriye’de çok zorda kaldı deniyor. Bu
gerçek mi? ABD yalnızlaştı mı? Reel politikten bakalım. Trump çekileceğiz dedikten sonra Fransa ve
İngiltere’nin tepkileri olumsuzdu. Çekilmeyi doğru
bulmadıklarını ifade ettiler. Yani Batı cephesinin bilinen partnerleri aslında Suriye’de kalmaktan yana.
Ama sorumluluğun maddi yükünü çok da paylaşmıyorlar. Organizatörlüğü ABD’ye bırakmayı uygun
buluyorlar. Sonuçta paylarına düşeni almak yeterli oluyor. Bir sıfırdan büyüktür diye bakıyorlar. Bu
3 https://tr.sputniknews.com/abd/201804031032897514trumptan-yeni-suriye-aciklamasi/

ABD büyük yatırım yaptığı alandan hiçbir şey
olmamış gibi çekip gider mi? Açıkçası çok büyük
bir pazarlık, kurgu ve zorunluluk yoksa gitmez diyebilirim. Mutlaka bir planı vardır. Dönemsel olarak masrafları azaltma amaçlı bir tedbirler serisi
uygulayabilir. Bunu politik argümanlarla da çeşitli
kılıflara sokabilir. Ancak asıl büyük planında yeni
partnerlerle de olsa yoluna devam etmek ister. Asıl
önemlisi olaylar daha büyük bir kurgu içinde sürüyor ya da sürecek olabilir. Bu arada dört ayı bulacak
bir yandan kontrollü öte yandan muğlak bir çekilme
sürecinden bahsedilmeye başlandı.
ABD Suriye’nin kuzeyini Irak’ın kuzeyi ile bir
bütün olarak algılıyor. Suriye’ye bir müdahale gerekirse bunu Irak topraklarından yaparız diyorlar.
Bölgeyi tek bir harekât alanı olarak görüyorlar. Bir
açıdan doğru bir argüman. Belki akıllıca da… Ancak
ABD’nin Pentagon ağırlıklı geleneklerini biraz bozuyor.
Bu arada yeni konsepti doğrulayan bir açıklama
yapıldı. Irak’ın Anbar Vilayeti İl Meclis Üyesi Ferhan DULEYMİ, ABD’nin Anbar vilayetinde çöllük
arazide, Suriye sınırına yaklaşık 100 kilometre mesafedeki stratejik noktalarda iki yeni askeri üs inşa
etme kararı aldığını, üslerin birinin Kaim ilçesine
bağlı Er-Rumana kasabasının kuzeyinde, diğerinin
de Rutba ilçesinin doğusunda kurulacağı söyledi
[4].
- Trump’ın Suriye’den çekileceğiz sözleri sonrasında Beyaz Saray basın sözcüsünce yapılan
açıklamada IŞİD (DEAŞ) ile savaşta yeni aşamaya
geçileceği söylendi. Yeni aşamadaki uygulamanın
nasıl olacağı sorgulanırken Trump “Bizim yerimize
biraz da başkaları mücadele etsin” anlamına gelen
sözlerle durumu açıkladı [5]. Bir sonraki açıklamada da Türkiye’yi işaret etti [6]. Merak ediliyor: ABD
IŞİD (DEAŞ)’le mücadele işinden çekiliyor mu? Ya
da bundan sonra IŞİD (DEAŞ)’le mücadeleyi yürü4 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/enbar-vilayeti-ilmeclis-uyesi-duleymeni-abd-irakta-iki-yeni-askeri-us-insaedecek/1348973
5 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46642993
6 https://www.bbc.com/turkce/46687995
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Uluslararası İlişkiler / Politika

Ancak Trump’ın yolunu her ayırdığı kişinin ardından attığı tweetler devlet kültürünün çok dışında.
Alaycı ve aşağılayıcı cümleler ve ithamlar görülüyor.

noktada Fransa daha ısrarlı görünüyor. Fransa’nın
motivasyonunun tarihsel bir yönü de var: Suriye
Fransa’nın eski hinterlandı. Bu arada Trump Avrupa
Ordusu fikrini ortaya atan Macron’a da az sayıdaki
Fransız askeri unsurunu yalnız bırakarak Suriye’de
de ders vermek istemiş olabilir.
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tecekler ABD’nin bölgedeki çıkar ve beklentileri ile
uyumlu mu hareket edecek?

KURGU MU, ÇEKİLME Mİ, ETKİ ODAKLI HAZIRLIK MI

Gerçekte IŞİD faktörü ABD ve koalisyon ortakları açısından bölgede kalmak ve SDG’ye meşruiyet
kazandırmak için bir gerekçe değil miydi? Şimdi
eğer IŞİD’in hala bölgede etkisi varsa ve ona karşı
mücadele yeni aktörler eliyle yürütülecekse SDG
bu işe dâhil olacak mı, olmayacak mı? Olmayacaksa
SDG’nin ABD tarafından sağlanan harp silah, araç
ve gereçleri ne olacak?
- Barzani 25 Eylül 2017 tarihinde “Irak’ın
kuzeyinde referandum yaptığında ABD Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü Heather NAUERT “Kürtler’in tek
taraflı bir referandum yapmasının Washington’da
derin bir hayal kırıklığı yarattığını” söylemişti. ABD
aslında Mesud BARZANİ’ye “Şimdi bu işin zamanı
değil, sözümüzü dinle.” demişti. Uyarı Suriye’deki
olayların gelişimi ile de ilgiliydi. Erken hamle bölge
ülkelerini fazlasıyla ürküttü, rahatsız etti ve tedbir
almaya itti. Söz dinlemeyen Mesud BARZANİ’nin
üstü çizildi. Heather NAUERT referandumdan bir
ay sonra yaptığı açıklamada, ABD’nin şimdi IKBY
Başbakanı Neçirvan BARZANİ ve Başbakan Yardımcısı Kubad TALABANİ’yle aktif temas halinde olmayı arzuladığını belirtti [7]. Sahnenin yeni figürleri
ilan edilmişti. Sizlere bu sözleri ve bilgiyi özellikle
anımsatmak istedim. Önümüzdeki süreçte karşılaşacağımız konu ve figürler olacak.
- Önümüzdeki süreçte ABD planı içinde Rusya’nın
da olduğu farklı bir düzlemde devam edecek mi?
Yoksa bu plan rafa kaldırılacak ya da hafifletilecek
mi? Rusya’nın birinci önceliği Suriye’nin bütünlüğünü sağlamak gibi görünüyor. Ancak Suriye’nin
kuzeyindeki yapı öznesinde ABD ile pazarlık yapacaklardır. Burada Türkiye’nin duruşu nasıl ve ne
kadar etkili olacak?
- Öte yandan başta CIA’nin derin bürokratları Rusya’nın Türkiye ile Amerika ve NATO’yu
karşı karşıya getirecek faaliyetler içinde olduğunu düşünüyorlar. Haksız sayılmazlar. Elbette
Rusya böyle bir durumu oluşturmak ve bu fırsatı
değerlendirmek isteyecektir. Sadece Türkiye değil Suudi Arabistan, Katar, vb. ülkeler için de aynı
durumu yaratmak isteyecektir. Ancak durum bundan ibaret değil. Dünyada sadece alışageldiğimiz
Rusya-ABD çatışması yok. ABD (Trump Kabinesi)
7 https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-disislerindenbarzaniye-ovgu/4092182.html
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ile küreselci ekonomi çevreleri ve siyasi odaklar
arasında dönemsel olarak yürütülen ve içinde Çin
ile Avrupa Birliği ülkelerinin de yer aldığı büyük
bir soğuk savaş var. Ayrıca önümüzdeki dönemde
dünyada yeni ekonomik, finansal düzenin nasıl olacağı konusunda belirsizlik de var.
Şimdi bütün bu verilerin ışığında şunları
söylemek mümkün:
- 2011’de başlayan Suriye savaşında Esad yenilmedi. Giderek güçleniyor. Rusya tarafından sağlanan stratejik akılla ve diplomasi, istihbarat ve askeri
alanlarda verilen desteklerle ayağa kalktı. 2011’den
itibaren ilişkiyi kesen bölge ülkelerinden birçoğu
yeniden Suriye ile temas kurma peşinde. Şüphesiz
yeniden yapılanmada yatırım kapmak istiyorlar.
- Trump göreve getirilmesinin asıl nedeni olan
ekonomik dağınıklık ve tehditleri yok etmek misyonu çerçevesinde aldığı sıra dışı kararlarla ABD’nin
son dönem geleneksel jeopolitik uygulamalarındaki ezberleri bozuyor. Ortaya çıkan riskli kararlar ve
belirsiz süreçler ABD içinde dişlerini gıcırdatan büyük bir lobiye dönüşüyor. Eğitimli seçmen kitlelerinin zaten baştan beri desteklemediği Trump ABD
içinde büyük bir hesaplaşmaya ve sosyal kırılmalara neden olabilir.
- Rusya akıllı stratejiler ve yarattığı -kaynağı sorgulanan- etkiyle kritik zamanlarda Trump’ın hamlelerini şekillendiriyor. Bu safhalarda Türkiye gibi
üçüncü ülkeler üzerinden de ABD’ye ve Avrupa’ya
mesajlar verdirebiliyor. Kazanılan başarı üçüncü
ülkeyi ve ilgili yöneticilerini de motive ediyor ve
Rusya ile ikili ilişkileri sağlamlaştırıyor.
Öte yandan Rusya gücünün ve dünya
dengelerinin farkında. ABD’nin kabul etmeyeceği
bir planın çok zor uygulanacağını biliyor. ABD’yi
ikna etme konusunda da eskiye oranla inisiyatif almış ve atak görünüyor. Örneğin Suriye’nin geleceği,
Suriye kuzeyindeki Kürt yapılanması, Orta Doğu ve
belki daha birçok konuda mutabakat sağlamak için
önemli temaslar yapıyor. Bu temaslardan önem arz
edenleri 2018 yılı Şubat ve Mart aylarında görmüş
ve ilgiyle izlemeye çalışmıştık. Doğal olarak yazılı ve
görsel basına çok fazla bilgi düşmemişti. Ne olmuştu o tarihlerde? Birbiri ile kıyasıya mücadele eden
ABD ve Rusya istihbarat servislerinin bizzat başkanları telefonda değil ABD’de gizli bir şekilde yüz
yüze toplantı yapmışlardı. Toplantı bir iddia olmayı

Yukarıda bahsettiğim önemli ziyaretlerden
sonra da ABD Rusya arasında liderler arasında ve
alt seviyede basına yansıyan / yansımayan birçok
görüşmenin yapılmış olması kuvvetle muhtemeldir. Şaşırtıcı da değildir. Bugünlere geldiğimizde
ABD’nin askerî açıdan Suriye’den çıkma niyetini görüyoruz. Şu anda yaşananların yukarıdaki süreçten
bağımsız olduğunu söyleyebilir miyiz?
Önümüzdeki dönemde Suriye Anayasası için çalışmalar hızlanacak. Aslında uzun bir süredir ABD ve
Rusya arasında da koordine edildiği iddiaları olan
Anayasa bir ölçüde Suriye Devleti’nin geleceğini de
belirleyecek.
Sizlere zamanı gelmişken ilginç bir hatırlatmada daha bulunmak istiyorum. Suriye Dışişleri Bakanı Velid MUALLİM 2017 yılı Eylül ayının sonunda
-Irak’ın kuzeyinde yapılan referandumun hemen
ardından- “Şam yönetiminin, IŞİD ile mücadele
sona erdikten sonra Kürtlere özerklik verilmesini
müzakere etmeye açık olduğunu” söylemişti [8].
Suriye topraklarında Fırat nehrinin doğusunda
kalan bölgede Kürt grupları IŞİD (DEAŞ)’le mücadele gerekçesiyle fazlasıyla silahlandırılarak bir güvenlik gücü durumuna getirildi. Bugüne kadar başta ABD olmak üzere siyasal ve ekonomik alanda da
sürekli desteklendi. Ancak ABD’nin çekilme kararı
sonrasında bir ölçüde ortada bırakılarak Suriye ile
temas kurmaya yöneltildiler. Şimdi düşünmeden
edemiyoruz. Bu konu daha önce planlanmış olabilir
mi diye?
Terör tehdidi ve olası göç dalgalarının önlenmesi
için ve kaçkın durumunda olan ve ülkemizde giderek daha fazla memnuniyetsizlik yaratma eğiliminde olan Suriyelilerin topraklarına geri dönebilmeleri

amacıyla Türkiye’nin Suriye ile temaslarını normalleştirmesi gerekmektedir. Normalleşme Suriye’nin
yeniden yapılanmasına ve anayasa hazırlığı sürecine katkıda bulunabilmek açısından da fazlasıyla
önemlidir. İki ülke arasındaki sorunlar aşılamaz
değildir. Suriye’nin topraklarına egemen olabilmesi Türkiye için de fazlasıyla önemlidir. Türkiye
için bir başka önemli husus bölge politikalarında
küresel güçler arasında dengeyi koruma adına işi
fazla abartmamaktır. Yoksa arada kalınabilir. Denge sağlayacağız diye yalpalamamak gerek. Bölge
ülkelerinin ortak çıkarları göz ardı edilmemeli.
Yaşananlar tüm bölge ülkeleri için büyük bir
tecrübedir. Bölgedeki mücadeleler yeni ilgi ve etki
alanları oluşturmaktan ters yönde sıyrılıp bir anda
beka sorununa dönüşebilme karakterindedir. Suriye açısından da alınacak çok ders olmuştur. Bizi
ilgilendiren kısmıyla en azından Hatay ile ilgili derinlikteki eski argümanlarını tüm katmanlarda tamamen terk etmeleri şarttır. Tüm bölge ülkeleri
için en önemli derslerden biri de terör örgütlerinin
siyahının beyazının olmadığıdır. Kuklacılarca maşa
olarak piyasaya sürülen terör örgütlerine karşı birlikte savaşmaktan başka çarenin olmadığı ortadadır.
Büyük resme dönecek olursak ekonomik sıkışmanın her geçen gün dünyayı daha çok etkileyeceği bir değişim, dönüşüm sürecine girdiğimizin farkındayız. Başat aktörler: Korumacı rolüne evrilen
ABD, küreselci rolüne soyunan Çin, etki ve ilgi alanını günden güne genişleten, aynı zamanda enerji
kaynaklarını etkin kullanan Rusya bu değişim, dönüşüm sürecini yönlendiriyorlar. Küresel şirketler
ve ikincil aktör devletler riskli sürece etki etmeye
çalışıyorlar. Her zaman en fazla etkilenenler ise
mücadele kendi topraklarında yapılan ülkeler oluyor. Sürekli alarm durumunda olanlar için her şey
çok zor.
ABD’nin askerî açıdan Suriye’den çıkma kararının kurgu mu, çekilme mi, etki odaklı hazırlık mı
olduğunu izleyeceğiz. Görünen o ki senaryo orta
vadeye yayılıyor. Milli güç unsurlarını dikkatli kullanmak ve heba etmemek gerek.

8 https://www.dw.com/tr/referandum-suriyelik%C3%BCrtleri-umutland%C4%B1rd%C4%B1/a-40720912
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aşmış ABD üzerinden iyi haber alan bazı yazarların
makalelerinde bile geçmişti. Bu önemli toplantıdan
kısa süre sonra Putin’in Ortadoğu danışmanı Vitaly
NAUMKİN O dönem CIA Başkanı olan Pompeo’nun
da bulunduğu özel bir toplantıda Suriye politikalarını anlatmıştı. Rus tarafı ABD’ye “Suriye’de yaşayan Kürt yapısına kültürel ve idari yönden özerklik
verilmesini” de içeren bir öneri sundu. Irak kuzeyindeki modele benzeyen bu öneri ile ABD ikna
edilmeye çalışıldı.

Anka Enstitüsü

THUKYDİDES TUZAĞI

Bu yılın Eylül ayı başlarında, Atina’da ABD ve
Yunanistan arasında ikili askeri iş birliğinin genişletilmesine yönelik olarak bir toplantı yapılmıştı. Eylül’de yapılan bu ilk toplantı sonrasında
Yunan ana karası ve Kerpe Adası’nda ABD’ye
tahsis edilmesi planlanan olası yeni askeri üsler gündeme getirilmişti. 13 Aralık 2018’de ise
bu defa Washington’da ABD ve Yunanistan Dışişleri Bakanları bir araya gelerek “Stratejik Diyalog” ismiyle bir süreç başlattılar. 13 Aralık’ta
Washington’daki stratejik diyalog sürecinin başlatılması ile birlikte, özellikle ABD tarafından çok
dikkat çekici mesajlar verilmeye başlanmıştır.
ABD, Yunanistan’ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
(GKRY) ve İsrail’le oluşturduğu birlikteliği destekler mahiyette açıktan bir tavır içerisine girmiştir.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Yunanistan’ın Doğu
Sayfa 8

Alp KIRIKKANAT

Akdeniz’de bir ‘‘istikrar direği’’ ve ‘‘kilit oyuncu’’
olduğunu ifade etmiştir. Pompeo ayrıca, Doğu
Akdeniz’in ABD’nin stratejik sınırlarını oluşturduğunu ve bölgede bulunan Yunanistan, GKRY
ve İsrail gibi istikrarlı demokratik müttefiklerle
ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde çalıştıklarını
belirtmiştir.
Diğer yandan, 14 Aralık’ta ABD Dışişleri Bakan
Yardımcısı Wess Mitchell’in bir Yunan gazetesine
yaptığı açıklamada; Türkiye’nin GKRY’nin Münhasır
Ekonomik Bölgesine (MEB) yönelik tutumunun
bire karşı tüm dünya gibi bir azınlıkta olduğunu
ve dünyanın geri kalanının GKRY’nin MEB iddiasının uluslararası hukuka dayanan temelleri olduğu
görüşünü paylaştığını ifade etmiştir. Wess Mitchell
ayrıca, “…özellikle ABD gemileri işin içindeyken,

Şurası bir gerçek ki, Yunanistan hem bölgedeki
stratejik çıkarları için, hem de Türkiye’ye karşı elini
güçlendirmek için ABD’yi tam anlamıyla arkasına
aldığını düşünmektedir. Peki, ABD’nin stratejik diyalog süreci başlangıcında Yunanistan için tanımladığı ‘‘istikrar direği’’ ve ‘‘kilit oyuncu’’ tanımlamaları ne kadar doğrudur? Çok parçalı bir koalisyonla
yönetilen, ekonomik kriz nedeniyle milli gelirinin
%25’ini kaybetmiş, borcunun milli gelire oranı %117
olan, kamu borcu 315 milyar Avro’yu aşmış ve 3
adet ekonomik kurtarma paketi programı henüz
yeni bitmiş bir ülkenin boyundan büyük stratejik
maceraları göze alarak ‘‘istikrar direği’’ olabilmesi mümkün mü? ABD’ye kayıtsız şartsız bağlılığın
karşılığında söylenmiş olan ‘‘istikrar direği’’ ve ‘‘kilit oyuncu’’ gibi tanımlamaların gerçekle uzaktan
ve yakından hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
Diğer yandan, Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’deki iddialarını sürdürebilmesi için deniz
askeri gücünü yenilemesi ya da ciddi bir modernizasyona tabi tutması gerçeği de ortada durmaktadır. Bu da büyük çaplı bir bütçe ayırmasını
gerektirmektedir. Şu an için tutarlı bir konsepte
dayalı, ciddi bir deniz harp silah / araç üretim ve
tedarik planına sahip olduğuna dair bir emare de
gözükmemektedir. Planlamadan ziyade, bir savrulma ve telaşın olduğu söylenebilir.
Örneğin, Mart ayı başında Fransa’dan FREMM
sınıfı 2 adet fırkateynin kiralanacağı belirtilmiş,
ancak bu gerçekleşmemiştir. Kasım ayı başında
ise Savunma Bakanı Kammenos, 2 adet Fransız
Belharra sınıfı fırkateynlerinin inşası maksadıyla,
halktan para toplayacaklarını belirtmiştir. Fransız
savunma uzmanları bile bu fikri gerçekçi bulmamışlardır. Ancak bu gemiler için, Fransa tarafından
Yunanistan’a %50 oranında fiyat indirimi sağlayacak bir teklifte bulunulduğu iddia edilmektedir.
Yunanistan’ın 250 milyon Avroluk bir ön ödeme
yaparak, 20 yıl boyunca 40 milyon Avro ödemesi
gerekmektedir.

Bütün bu çabalara ilave olarak, Avustralya’dan
HMAS Melbourne (FFG-05) ve HMAS Newcastle
(FFG-06) isimli 2 adet Adelaide sınıfı fırkateynin
satın alınması girişimleri olsa da 300 milyon Avroluk maliyetlerinin Deniz Kuvvetleri’nin bütçesini
aştığı söylenmektedir. MEKO sınıfı fırkateynlerin
modernizasyonlarına ve Tip 214 sınıfı denizaltıların yeni torpido alımlarına ödenek ayırmakta zorlanıldığı belirtilmektedir.
Netice itibarıyla, ABD tarafından Doğu
Akdeniz’de ‘‘kilit oyuncu’’ ilan edilen
Yunanistan’ın deniz askeri kuvvetinin durumu
ortalama bu minvaldedir. Tabi, kabul etmeliyiz
ki, Yunanistan denizci bir ülkedir. Ekonomik krize rağmen hareket yeteneğini muhafaza ettiği
görülmektedir. ABD ile son dönemde girdiği ilişkinin boyutları, stratejik diyalog süreci ile giderek daha farklı bir hal alma olasılığını da gündeme getirmektedir. Ancak aynı ABD, 19 Kasım’da
İtalya’yla da stratejik diyalog isimli bir süreç başlatmıştır. Bu görüşmelerin bir benzeri 07 Kasım’da
GKRY’le de yapılmıştı. ABD, Akdeniz’de kendine
müzahir bir ülkeler portföyü yaratmaya çalışmaktadır. Bununla birlikte ABD, bu ülkelere sözlü
desteğinin ötesinde, henüz bir silah ya da maddi
yardıma ilişkin bir taahhütte bulunmamıştır. Karşılıklı sözler verilip, niyet beyanlarında bulunulmaktadır. Bütün bu olanların, ülkemizin deniz hak,
alaka ve menfaatlerinin aleyhinde bir sonuç yaratabileceği de dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın yukarıda belirtilen tehditkâr ifadeleri manidardır.
ABD’nin Doğu Akdeniz’de Yunanistan, GKRY,
İsrail ve İtalya birlikteliğine olumlu bakmasının;
Suriye’de Fırat’ın doğusunda YPG / PKK terörist
unsurlara verdiği desteğinin tarafımızdan kabul
görülmesine yönelik talebiyle doğrudan bir ilişkisi bulunmaktadır. İki farklı alandaki proje birbiriyle paralel yürütülmektedir. Doğu Akdeniz’de
tanımladığı stratejik sınırı, Suriye’den bağımsız düşünmemek gerekir. Ancak diğer yandan, ABD’nin
Ege ve Doğu Akdeniz’deki bu tehlikeli flörtlerinin,
Türkiye ile diğer diyalog heveslisi olanlar arasında olası bir çatışmayı önlemeye yönelik bir tedbir
olabileceği de dikkate alınmalıdır. Esasen, kuvvet
yapısını oluşturmada zorlanan bir Yunanistan’ın;
Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı zorlayıcı tedbirleri içerecek bir eylemde bulunma olasılığı zayıf
görünmektedir. Ancak, ABD’nin bu bölgedeki risk
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Kıbrıs sularındaki hiçbir engelleme girişimini
dostane karşılamayız…” uyarısında bulunmuş,
“…ENI’yle neler olduğunu gördüğümüzden beri
durumu çok dikkatle takip ediyoruz. Türklerin
son dönemdeki faaliyetlerinin, yılın başındaki
kadar saldırgan olmadığını görmekten memnuniyet duyuyoruz…” şeklinde konuşmuştur.

Anka Enstitüsü

ve dengeyi kendi kontrolü altında tutmak maksadıyla, bu diyalog süreçlerini devam ettireceği
görülmektedir. Fakat bu yöntemle çatışma riskinin tamamen ortadan kalkabileceğini söylemek
de fazla iyimserlik olacaktır.

THUKYDİDES TUZAĞI

Yüzyıllar önce tarihçi Thukydides tarafından
tasvir edilen Atina ve Sparta arasındaki Peleponnes savaşlarının ana sebebi, Atina’nın yükselen
gücünün Sparta’da yarattığı korku sonrasında
yaşanan gerilim olarak açıklanır. ‘‘Thukydides
tuzağı’’ olarak çıkarsaması yapılan bu konu, yükselişte olan bir gücün diğer bir devlette korkuya
sebebiyet vermesinin savaşı kaçınılmaz kılacağı
savı olarak bilinir. Günümüzde ise Yunanistan’ın
ülkemize karşı tuhaf hezeyanları, Ege ve Doğu
Akdeniz’de kendisini tehlikeli ve öngörülemeyen
sonuçlarla karşı karşıya bırakabilecek niteliktedir.
Üstelik bir çatışmaya gidilmese bile, silahlanma
hevesinin ekonomik krizi nasıl tetiklediği hususu
Yunanistan tarafından bizatihi tecrübe edilmiştir. Stratejik diyalog sürecinde tarafların alması
muhtemel kararlar neticesinde, kontrol ve istem
dışı olası olumsuz durumların hangi zararlara
yol açabileceği komşumuz tarafından iyi hesap
edilmelidir. ABD farklı saiklerle oyun kurmaktadır. Stratejik diyalog gibi zorlama süreçlerin Yunanistan açısından bir ‘‘Thukydides tuzağı’’na
dönüşmemesini ümit ediyorum. Komşumuzun
kendisine zarar verecek siyasi ve askeri girişimler yerine, ülkemizle karşılıklı dostane ve hakça
ortak paylaşımlara açık çözümlere yönelmesi
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bölge istikrarına katkı sağlayacaktır.
Kaynakça:
http://www.riknews.com.cy/tr/index.php/haberler/
avrupa-dan-haberler/item/30607-yunanistan-birlesikdevletler-aras-ndaki-stratejik-diyalog-baslad
https://www.abcgazetesi.com/politika/abdliyetkiliden-turkiyeye-kibris-tehdidi-abd-isin-icindeyken/
haber-115901
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/ciprastan-kurtarma-paketinden-cikis-mesaji-40934476
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/avro-bolgesininborc-sorunu-yunanistanla-bitmiyor/29867
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/yunanistansavas-gemisi-almak-icin-halktan-yardim-toplayacak-41043550
https://greece.greekreporter.com/2018/11/30/everynight-there-is-war-in-the-aegean-says-greece-navychief/
https://proelasi.org
https://www.defence-point.gr/news/miaepanastatiki-protasi-gia-tin-chrimatodotisi-tonellinikon-belh-rra
https://onalert.gr
https://www.cevirce.com/yunanca-turkce-ceviri
https://www.aydinlik.com.tr/dogu-akdeniz-icin-stratejik-diyalog-dunya-aralik-2018-2
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İRAN VE SUUDİ ARABİSTAN İÇİN
İKİNCİ SURİYE: YEMEN’E BARIŞ
GELİR Mİ?

Hem Suudi Arabistan, hem de İran için ikinci Suriye olarak görülen Yemen’de yaşananların, İran ve
Suudi Arabistan’ın Sünni-Şii çatışmasını kullanarak
etkinliklerini artırma çabaları olduğunu söylemek
yanlış olmaz. Şam ve Yemen’in de dâhil olduğu
bölge ülkelerinde yaşananlar sadece iç savaş değil
aynı zamanda bölgedeki güçlerin çıkar çatışması
olarak da değerlendirilebilir.
Arap Baharı ile birçok Arap ülkesinde görülen
toplumsal değişim etkisini Yemen’de politik değişim olarak göstermiştir. Yemen, Arap Baharı öncesinde de siyasi istikrarsızlığı birçok alanda yaşayan
bir ülke iken Arap Baharı ile çatışmalarla sürekli
hareketli olan karmaşık yapısını farklı bir boyuta
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taşımıştır.
Nüfusunun yaklaşık %35’i Şiiliğin bir kolu olan
Zeydiliği benimsemiş olan Yemen, uzun yıllar
boyunca Kuzey ve Güney Yemen olarak iki ayrı
devlet şeklinde yaşamıştır. Kuzey Yemen Osmanlı Devleti’nin Ekim 1918’de bölgeden çekilmesi
üzerine bağımsızlığını kazanmıştır. Güney Yemen
ise Bab-ül Mendep Boğazı’nı ve dolayısıyla da
Kızıldeniz’i denetleme imkânı veren konumunun
getirdiği stratejik değer nedeniyle 1839’da İngilizlerce işgal edilmiş, uzun bir süre İngiliz kontrolünde kaldıktan sonra 1967’de bağımsızlığını
kazanmıştır. Ancak her iki Yemen’de de istikrar
bir türlü sağlanamamış, her ikisinde de birçok

Yemen’in coğrafi konumu ise herkesi ilgilendirmektedir. Çünkü bu ülke Somali ve Cibuti’yle
birlikte Kızıldeniz’in güney çıkış ve girişini kontrol
etmektedir. Bab’ül Mendep Boğazı olarak bilinen
bu dar geçit Süveyş’ten giren ve çıkan tüm sivil ve
askeri gemiler için önemlidir. Ama aynı zamanda
İsrail’e giden gemiler için çok daha önemlidir.
Suudi Arabistan önderliğinde bir koalisyon
kurularak ülkeye müdahale edilmesi ile başlayan
iç savaş, aslında nüfusunun %17’si Yemen kökenli olan Suudi Arabistan’ın bölgesel politikalarının
İran’ın bölgesel politikaları ile çatışmasının bir sonucudur. İç savaşın çıkmasına neden olan etkenler bölgesel ve uluslararası güçlerin müdahalesini
meşru hale getirmiştir.
Ali Abdullah Salih yönetiminin, Güney Yemen’i
90’lı yıllardan sonra Yemen El Kaide’si (AYEK) ile
çatışmaya zorlaması, Kuzey’deki Zeydi inancına
sahip ve Sünnilere oranla az sayıda olan Husileri Yemen’de görmezden gelerek onları azınlık
sayması Husilerin hiçbir zaman diğer toplumlara
adapte olamamasına neden olmuştur.
Husiler zamanla Yemen iktidarının kendilerine
uyguladığı izolasyon politikası nedeniyle, inançlarına en yakın olan İran’dan destek almak durumunda kalmışlardır. İran’ın da Arap Baharının
gerçekleşmesinin ardından Yemen’e olan ilgisi
artmıştır. Saddam Hüseyin’in devirmesinin ardından İran, Ortadoğu’da ciddi bir güç ve etki alanı
kazanmış, Bağdat, Lübnan ve Şam yönetimlerini
büyük oranda etkisi altına almıştır. Bu kapsamda,
İran, Şiiliğe yakın bir duruş sergileyen Husileri,
Aden Körfezi ve Arap Yarımadası’nda desteklemiştir.
İran’ın Yemen ilgisi, El Kaide’nin güç kazanmasını bahane ederek bölgeyi yeniden dizayn
etmeye çalışan ABD ve bu dizayna destek olan
Suudi Arabistan’ın hoşnut olmadığı bir durum

durumdur. Hoşnutsuzluğun bir başka nedeni de
hem bölgedeki Sünni ülkelerin, hem de Suudi
Arabistan’ın Yemen’de olduğu gibi azınlık konumunda bulunan Şii nüfusunun varlığıdır. Özellikle
Suudi Arabistan’da petrol ve diğer önemli yeraltı
kaynaklarının bulunduğu bölgelerde Şii vatandaşlar yaşamaktadır.
Yemen’de olası bir Husi hâkimiyeti Sünni
ülkelerde yaşayan Şii vatandaşların da
ayaklanmalarına
zemin
hazırlayabileceği
endişesini beraberinde getirmektedir. Çünkü
nüfusun yaklaşık %35’ini oluşturan Şii nüfusun
yönetimi ele geçirmesi demek, Suudi Arabistan
topraklarında yaşayan ve nüfusun yaklaşık %15’ini
oluşturan Şiileri de harekete geçirebilecek bir
faktördür. Ayrıca Kızıldeniz’in Hint Okyanusu’na
açılan kapısı olan Ortadoğu’da jeopolitik konumu
ve gerçekleştirilen ticaret hacmi bakımından en
önemli boğazlarından olan Bab-ül Mendep’in Şiilerin eline geçmesi tehlikesini Suudi Arabistan’ın
yanı sıra, Körfezdeki petrol üreticisi ülkeler ve
Batılı ülkeler göze alamamaktadır.
Dünya petrolünün %8’inin geçtiği Bab-ül Mendep Boğazı ve Kızıldeniz’in denetimine imkân
vermesi açısından Yemen çok önemli bir ülkedir.
Husilerin, başkent Sana’yı kontrol altına alması ve
güneyin başkenti olarak kabul edilen Aden’e doğru
ilerlemesi, Suudiler tarafından çok büyük bir ulusal
güvenlik tehdidi olarak algılanmıştır. Arkalarında
İran’ın desteği olan Husilerin Suudi Arabistan’a
Arap Yarımadası’nın en güneyinden oluşturduğu
tehdit, İran’ın genişleyen etkisine karşı Suudileri
bölgesel bir ittifak arayışına da itmiştir. Boğazın
İran’ın kontrolüne geçmesi, bölgede müttefik
konumunda bulunan Rusya ve İran’ın AB ülkeleri
ile ABD’nin ekonomik çıkarlarına ciddi bir darbe
vurmuş olacaktı. Ayrıca bölgenin önemli aktörlerinden olan İsrail için Bab-ül Mendep Boğazı
hayati önem arz etmektedir. İsrail’in ilerleyen dönemde gerek Filistin meselesi gerekse insani faktörlerden dolayı AB ile ilişkilerinin bozulması durumunda Bab-ül Mendep Boğazı’na çok daha fazla
bağımlı hale geleceği öngörülmektedir.
Yemen’de durumun netleşmesi ve gerçek demokrasinin yerleşmesi hiçbir zaman komşusu
Suudi Arabistan’ı hoşnut etmeyecektir. Çünkü
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darbe hatta iç çatışmalar yaşanmıştır. İlginç bir
tarihe sahip olan Yemen, siyasal ve toplumsal
yapısıyla da oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir.
Bundan dolayı bölgesel ve uluslararası ülke ve
güçler bu karışıklığın giderilerek ülkenin istikrara
kavuşmasını istememektedirler.

Anka Enstitüsü

Yemen’de güçlü bir El Kaide örgütlenmesi ile güçlü
bir sol ve liberal milliyetçi geleneği var. Bunların her
ikisi de Suudi Arabistan’ın korkulu rüyası.

İRAN VE SUUDİ ARABİSTAN İÇİN İKİNCİ SURİYE: YEMEN’E BARIŞ GELİR Mİ?

Yemen Barış Görüşmeleri
Yemen’deki iç savaşa diplomatik çözüm bulma
çabaları 2015 yılında İsviçre’nin Biel ve Cenevre
kentlerinde, 2016 yılında ise Kuveyt’te yapılmış olsa
da şimdiye kadar sonuç vermemiştir. İki yıl aradan
sonra 6 Eylül’de Cenevre’de yapılması planlanan
Yemen konulu istişare toplantısı Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı. En son Aralık ayında BM Yemen Özel
Temsilcisi Martin Griffiths’in girişimleriyle İsveç’te
Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Yemen barış
görüşmeleri yapıldı. Ancak akla gelen soru şu: Dört
yıldır devam eden iç savaşa ve sefalete müdahale
edilmezken neden şimdi uluslararası destek ve
memnuniyetle barış görüşmelerine gidildi? Öncelikle Cemal Kaşıkçı cinayeti uluslararası kamuoyunun Yemen sorununa yaklaşımını değiştirdi ve
soruna müdahaleyi hızlandırdı. Ayrıca Koalisyon
güçlerinin okul, hastane, öğrenci servisi, cenaze
törenleri vb. saldırılarında yaşanan sivil kayıplar da
durumu tetiklemiştir. Ancak şimdiye kadar BM’nin
hiçbir sorunu çözemediği dikkate alınırsa bu sorunun da belli konular dışında kökünden çözülebileceği ihtimali çok zayıftır.
Barış görüşmelerine yönelik çalışmaların, yaptırımlarla İran’ın bölgede tecrit edilmeye çalışıldığı
aynı döneme denk gelmesi, ABD’nin Ortadoğu’da
yeni bir yapılandırma planı ile örtüştüğünü göstermektedir.
Yemen barış görüşmelerinde esir değişiminin
yanı sıra Husilerin Hudeyde’den çekilmesi, Taiz’in
etrafındaki kuşatılmışlığın ortadan kaldırılması, havalimanlarının açılması ve Merkez Bankası’nın ortak
işletilmesi gibi hususlar ele alınmıştır.
Yemen hükümeti ve Husi temsilcileri esirlerin değişimi konusunda uzlaşıya varmış olsalar da
özellikle Hudeyde liman şehri üzerinde görüşmeler
yoğunlaşmıştı. Görüşmeler sonucunda Hudeyde
kentini kapsayacak ateşkes üzerinde anlaşma sağlandı. Buna göre uluslararası gözlemcilerin konuşlandırılacağı Hudeyda’dan Husiler çekilecek, Suudi
Arabistan ve BAE öncülüğündeki Arap koalisyonu
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da kente yönelik hava bombardımanlarını durduracaktır.

Hudeyde üzerinde özellikle duruluyor...
Son barış görüşmelerinde üzerinde ateşkes
konusunda anlaşılan ve 2015 yılından beri Husilerin elinde bulunan Hudeyde, Yemen’deki tarımsal
üretimin %30’unu karşılarken ülkeye giren tüm
gıda ve insani yardım malzemelerinin yaklaşık
%70’inin bu limandan yapılması bakımından stratejik öneme sahiptir. Dolayısıyla bölgede devam eden
çatışmalar bu sevkiyatları engellemektedir. Aynı zamanda Hudeyde’de kontrolü sağlayan güç hem Kuzey, hem de Güney Yemen’de söz sahibi olacaktır.
Dolayısıyla Husiler için hayati önem taşımaktadır.
İran, Şii Hilalinin son halkasını oluşturan Yemen
ile ilgili barış görüşmelerini desteklediklerini,
Yemenlilerin bağımsız ve barış yönlü yaklaşımla
yabancıların etkisi olmadan bu acımasız krize son
vermelerini umdukları yönünde değerlendirmede
bulunmuştur. Her ne kadar İran görüşmelere katılmak istemişse de ABD’nin telkini ile BM tarafından
kabul edilmemiştir. Ancak şunu söylemek daha
doğru olur, İran’sız bir Yemen toplantısı olmaz.

Dünyanın en büyük insani krizi…
Binlerce kadın ve çocuğun öldürüldüğü ve milyonlarca insanın kıtlıkla karşı karşıya bırakıldığı saldırılar zaman zaman uluslararası kamuoyunda tartışılsa da Yemen’deki insani krizi durduracak ciddi bir
adım atılmış değil.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, nüfusunun %70’inin açlıkla mücadele ettiği
Yemen’in Taiz, Sada, Haja ve Hudeyde şehirlerinde
ilk kez 250 bin kişinin 5. aşama olarak nitelendirilen en kötü seviyede açlık, ölüm ve fakirlikle karşı
karşıya olduğuna dikkat çekti. Yemen’de yaklaşık 5
milyon kişi de 4. aşama olan "acil durum" seviyesinde bulunmakla birlikte bu insanların sürekli yetersiz
beslendiği, ölüm oranının yüksek olduğu ve yiyecek
sıkıntısı yaşayacak derecede ekonomik kayıp içerisinde olduğu belirtilmektedir.
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Sonuç
Yemen’de yaşanan üzücü olaylar 2015 yılından bu yana tüm dünyanın gözü önünde cereyan etmiş
uluslararası toplum ve kuruluşlar bu gelişmelere yeterli önemi vermemiştir. Eğer baştan önlemler alınmış
olsaydı Yemen felakete sürüklenmezdi. Yemen’de devam eden çatışmalara yönelik Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin askeri müdahalesinin de amacından saptığı görülmektedir. İstenilen başarı
elde edilememiş, Yemen’de huzur ve güven ortamı sağlanamamıştır.
ABD’nin son yaptırım kararlarıyla İran içine kapanmış olsa da Yemen’den vazgeçeceği söylenemez.
Yemen üzerinde pasif desteği devam etmektedir. İran ve Suudi Arabistan arasında herhangi bir uzlaşı
sağlanmadıkça, buna Körfez ülkeleri de dâhil olmak üzere, Batı lehine İran aleyhine girişimlerde bulunuldukça bölgeye istikrarın geleceğini düşünmek sadece bir hayal olacaktır. Koalisyon güçlerinin de Yemen’deki savaşa bir an önce son verme konusunda isteksiz oldukları söylenebilir. Çünkü parçalanmış bir
Yemen’in kontrol edilmesi ve ele geçirilmesi daha kolay olacaktır.
Hudeyda şehrinde ateşkes ilan edilmesi ülke genelinde tamamen ateşkes olacağını göstermemektedir.
Şöyle ki; ABD tarafından İran’a karşı kışkırtılan Suudi Arabistan ile İran mücadelesi bitmeden ateşkes sağlanamaz. Tabii tek neden bu değildir. Yemen ulusal bütünlükten yoksun olduğundan çok farklı örgütler ve
bunların farklı talepleri vardır. Hiçbir zaman ulusal bir bütünlük ve istikrar içinde olmamış Yemen’in bugün
de tek bir ulus devlet olarak yapılanmasını hayal etmek zordur.
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ABD’NİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DÖNEMİNDEKİ ERMENİ
POLİTİKALARI

Giriş
Ermeni sorunu ve Ermenilerin I. Dünya Savaşı
dönemindeki isyanları ele alınırken Ermeni isyanlarının çıkarılmasında rol alan ülkeler olarak İngiltere,
Fransa ve Rusya sayılmakta, ancak ABD’nin rolü
adeta görmezden gelinmektedir. Oysa söz konusu
isyanların çıkarılmasında ve Ermenilerin günümüzde de devam eden soykırım iddialarının ve Türkiye
Cumhuriyeti’nden tazminat ve toprak taleplerinin
arka planında ABD’den aldıkları desteğin de çok
önemli rolü bulunmaktadır.
ABD’nin Ermeni isyanları üzerindeki etkileri
“ABD’nin Osmanlı Devleti’ndeki Faaliyetleri ve
Ermeni Politikası” adlı makalede daha önce ele
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alınmıştı. Bu çalışmada ABD’nin Cumhuriyet dönemindeki Ermeni politikaları ele alınmak suretiyle
ABD’nin Ermeni politikalarının tamamının incelenme ve değerlendirmesine imkân sağlanmış olmaktadır.
Çalışmada Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki
genel durumun ve Lozan Konferansı’nda ABD’nin
izlediği Ermenistan kurulmasına ilişkin politikaların kısa bir özeti verildikten sonra, ABD’nin 19231964 döneminde, 1965-1990 döneminde, 1991-2000
döneminde, 2001-2008 döneminde ve 2009 yılından sonra izlediği Ermeni politikaları ayrı başlıklar halinde ele alınarak incelenmiş ve sonuç bölümünde tüm bu bölümlerde ele alınan konuların
genel bir değerlendirmesi yapılmıştır.

Birinci Dünya Savaşı Sonrasındaki Genel Durum
ve Lozan Konferansı

Bu ortam içinde 22 Nisan 1920’de Paris
Konferansı’na çağırılan Osmanlı Devleti’ne Ege
bölgesinin Yunanistan’a, Akdeniz bölgesinin
İtalya’ya, Güneydoğu Anadolu bölgesinin
Fransa’ya bırakılması, Doğu Anadolu bölgesinde
bir Ermeni devleti kurulması ve Ermenistan’ın sınırlarının ABD Başkanı Wilson tarafından belirlenmesi 10 Mayıs 1920’de ön şart olarak bildirilmiştir.
San Remo Konferansı’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, ancak ABD Senatosu 29
Mayıs 1920’de Ermenistan’ın mandaterliğini kabul etmediğini açıklamıştır [1].
Amerikan Senatosu mandayı kabul etmese de
Türk-Ermeni sınırını uygun bulduğu biçimde yeniden çizmeye davet edilen ABD Başkanı Wilson, 22
Kasım 1920'de Ermenistan’ın sınırlarını çizmiş [2],
böylece Birleşik Ermenistan Devleti, fiilen olmasa
da kâğıt üzerinde kurulmuştur [3]. Ancak istiklâl
savaşının kazanılmasıyla İngiltere ve ABD’nin Türk
topraklarında Ermenistan kurma planı hayal olmaktan öteye geçememiştir.
Millî mücadelenin kazanılmasını müteakip 20
Kasım 1922’de başlayan ve 4 Şubat-23 Nisan tarihlerinde 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
1 Tolga Başak, İngiltere’nin Ermeni Politikası (1830-1923),
IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2008, s.222, s.511-512
2 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA.) Hariciye Siyasi Kısmı
(HR. SYS). 2886/38-40-45-47-48
3 Zeynep İskefiyeli, “İngiliz Diplomasisinin Ermeni ve Ermenistan Politikaları”, Geçmişten Günümüze Ermeni Sorunu ve
Avrupa, Sakarya Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Yayını, (Editör Haluk Selvi), Sakarya, 2006,s.196

Konferansta Ermenilerle ilgili tüm oturumlarda İngiliz temsilciler ile birlikte Türk karşıtı bir
tutum izleyen [4] ABD temsilcilerinin 30 Aralık
1922’de Azınlıklar Alt Komitesi’ne Ermeniler için
ulusal yurt talebini içeren bir muhtıra vermesi
üzerine Türk heyeti oturumu terk etmiştir [5].
1923-1964 Döneminde ABD’nin Ermeni Politikaları
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 Konferansı sırasında Türk ve Amerikalı yetkililer arasında görüşmeler yapılmış ve
Lozan’ın imzasından iki hafta sonra 6 Ağustos
1923’te Türk-ABD İkili Antlaşmaları imzalanmıştır.
ABD’deki Lozan Antlaşması tartışmaları 1926
yılı sonuna kadar sürmüş ve nihayet 18 Ocak
1927'de Amerikan Senatosu Lozan Antlaşması’nı
reddetmiştir [6].
ABD’nin Lozan Antlaşması’nı reddetmesinin gerekçesi ret kararından daha önemlidir [7].
ABD’nin Lozan Antlaşması’nı reddetme gerekçesi Lozan’ın kapitülasyonları kabul etmemesi ve
“Ermeni Soykırımını” tanımamasıdır [8].
1923 yılında ABD'de “Lozan Antlaşması’na hayır” kampanyalarıyla yürütülen faaliyetler 19231965 yılları arasında da devam etmiştir. Bu yıllar
arasında Ermeni Propagandası pasif olarak nitelendirilemeyecek bir dönem geçirmiştir. Söz konusu tarihler arasında okullar ve kiliseler hariç
ABD'nin çeşitli eyaletlerinde 34 kuruluş ve bunlara bağlı yüzlerce büro ile Türkiye aleyhine çalışmalar yürütülmeye devam edilmiştir [9].
4 Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar-Belgeler, 2001, s.242,
s.246-279
5 İskefiyeli, agm, s.202-203
6 Bilal Şimşir, British Documents on Otoman Armenians,
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989, s.36-53
7 Fahir Armaoğlu, Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri,
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991, s.89-90
8 Burcu Bostanoğlu, Türkiye-ABD İlişkilerinin Politikası,
İmge Kitabevi, Ankara, 1999, s.328-329
9 Şenol Kantarcı, Amerika Birleşik Devletleri’nde Ermeniler
ve Ermeni Lobisi, Aktüel yayınları, İstanbul, 2004, s.151
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Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı coğrafyası yeniden şekillenirken Kafkasları terk etmek
zorunda kalan İngiltere bölgede bıraktığı boşluğu ABD’nin doldurmasını ve bu kapsamda ABD
mandasında bir Ermenistan kurulmasını arzu ediyordu. ABD yönetimi ise İngiltere’nin de teşviki ile
Anadolu topraklarında bir Ermenistan kurulmasına sempati ile bakıyordu.

Amiral Mark I. Bristol ve Bern Büyükelçisi Joseph
C. Grew'u atamış, dolayısıyla konferansa gözlemci statüsü ile katılmıştır.

Anka Enstitüsü

ABD’NİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİNDEKİ ERMENİ POLİTİKALARI

1923-1965 dönemi, ABD Ermeni politik aktivitelerinin veya daha geniş bir anlamda ABD'de
Türkiye aleyhtarı propagandanın Amerikan halkına telkin edildiği yıllar olarak değerlendirilebilir.
Zira 1930'lardan 1960'lara, hatta günümüze kadar Yunanlılar ve Ermeniler belli başlı Amerikan
üniversitelerinde vakıf ve kürsüler kurmuşlar ve
üniversite bünyesindeki Ortadoğu Enstitüleri’nin
yönetimini ele geçirmişlerdir. Bunun sonucu olarak Türk tarihinin, Amerikalı öğrencilere Yunan ve
Ermeni asıllı kişilerce öğretilmesi gibi son derece
garip bir durum ortaya çıkmıştır. Bu suretle bir taraftan Amerikan halkında kötü bir Türk algısı oluşturulurken, diğer taraftan anılan grupların etkisiyle birçok Amerikan üniversitesi Türkiye hakkında
olumsuz çalışmaların yürütüldüğü ve Türk düşmanlığının aşılandığı kurumlar haline getirilmiştir
[10].
SSCB’nin 19 Mart 1945’te Türkiye’ye bir nota
vererek Türk-Sovyet sınırında kendi lehine düzeltmeler yapılmasını ve Türk Boğazlarından kendisine kara ve deniz üssü verilmesini talep etmesinin
ardından Türk hükümeti Sovyet tehdidine karşı
sığınacağı bir güç arayışı içine girmiş ve 1947 Truman doktrini ve bunu takip eden Marshall yardımı
kapsamında 12 Temmuz 1947’de ABD ile imzalanan yardım anlaşmasından ve takip eden süreçte
NATO’nun Kore harekâtına katılmasından sonra
Türkiye, ABD’ye her yönüyle bağımlı hale getirilmiştir. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde balayı havası yaşanan bu dönemde iki ülke arasında
Ermeni sorunundan dolayı herhangi bir kriz yaşanmamıştır.
Ancak Kıbrıs krizi sırasında 1964 yılında Türkiye ile ABD arasında yaşanan Johnson mektubunu
ve İnönü’nün cevabını takiben iki ülke arasındaki
ilişkiler gerginleşmiş ve bu gerginlikten ABD’deki
Rum ve Ermeni lobileri yararlanmıştır.
1965-1990 Döneminde ABD’nin Ermeni Politikaları
Ermeniler tarafından sözde soykırımın ellinci
yılı olarak kabul edilen 1965 yılından itibaren dünya üzerindeki Ermeni lobilerinin ve Diasporasının
çabalarına paralel olarak ABD’deki Ermeni lobisi
de faaliyetlerine hız vermiştir.
Bu döneme damgasını vuran en önemli olay
10 Kantarcı, age, s.151-152

Sayfa 18

27 Ocak 1973 tarihinde Türkiye’nin Los Angeles
Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir’in ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nin Santa
Barbara şehrinde yaşlı bir Ermeni tarafından katledilmesi olmuştur. Bu dönemde ABD yönetiminin
kendi vatandaşı olan Ermenilerin cinayetlerine engel olacak tedbirler almak yerine, Ermeni seçmenleri tatmin etmek üzere soykırım söylemlerine ve
Ermenilerin haklılığına vurgu yapan açıklamalar
yapmayı tercih ettiği, Amerikan basınının da bu tür
açıklamalara destek olduğu müşahede edilmiştir.
1974 yılında Yunanlı Albay Nickos Sampson’un
Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak üzere darbe girişiminde bulunması üzerine Türkiye’nin garantörlük
hakkını kullanarak başlattığı Kıbrıs Barış Harekâtı
sonrasında ABD’nin Türkiye’ye ambargo uygulamaya başlaması üzerine Türkiye buna cevap olarak
13 Şubat 1975’te Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devleti’ni
ilan etmiş, 25 Temmuz 1975’te ise Türkiye-ABD Savunma İşbirliği Anlaşmasını feshederek ortak savunma tesislerindeki faaliyetleri askıya almıştır.
Türkiye’nin ülkesindeki tüm ABD üslerini askıya
alması iki ülke arasındaki ilişkileri tekrar gerginleştirmiş ve bu olaydan sonra ABD’deki Rum ve Ermeni lobilerinin Türkiye aleyhine faaliyetleri ivme
kazanmıştır. Türk-ABD ilişkilerinin gerginleşmesinden kısa bir süre sonra ilginç bir şekilde Lübnan’da
ASALA örgütü kurulmuştur. ASALA terör örgütünün kuruluşunda ABD’deki Diaspora Ermenilerinin
maddi destek sağladığı artık bilinen bir gerçek haline gelmiştir.
ASALA ile PKK’nın 8 Nisan 1980’de Lübnan’ın
Sidon kentinde ortak bir basın toplantısı düzenleyerek Türkiye’ye karşı ortak eylem kararı aldıklarını
açıklamalarını takip eden süreçte Türkiye’nin yurt
dışı temsilciliklerine düzenlenen saldırılar, PKK ve
ASALA terör örgütleri tarafından ortaklaşa üstlenilmiştir. Ancak 1984 Eruh-Şemdinli baskınından
sonra ASALA ilginç bir şekilde ortadan kaybolmuş,
başka bir deyişle görevini PKK’ya devretmiştir.
ABD’de Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyette bulunan Ermeni örgütleri arasında en önemli
iki örgüt Amerikan Ermeni Milli Komitesi (ANCA)
ve Amerikan Ermeni Asamblesi (AAA)’dir. 1980’li
yıllardan itibaren ABD Parlamentosu’nda etkin
bir şekilde lobi faaliyeti yürüten ANCA ve AAA,
Washington’un Ankara politikaları üzerinde oldukça etkili olmuş ve çeşitli aralıklarla Kongre’ye

Ermenistan’a kısa gezilere götürmeleridir [15]. Bu
gezilere katılan senatörler Ermeni sempatizanı haline gelmekte ve dönüşlerinde gerek kamuoyunda
gerekse senato toplantılarında Ermeni Diasporasına destek veren açıklama ve faaliyetlerde bulunmaktadır [16].
7 Aralık 1988’de “Sovyet Ermenistan’ında”
meydana gelen depremde ABD Başkanı Bush, kendisi deprem bölgesine gitmese de oğlu Jeb Bush ile
12 yaşındaki torunu George Bush’u yardım malzemesi götüren uçaklardan biriyle 23 Aralık 1988’de
Ermenistan’a göndermiştir. Amerikan televizyonları Jeb Bush’u gözyaşlarını silerken görüntülemiş
ve Jeb Bush’un ABD’ye dönüşünde Baba Bush;
“Bu belki benim oğluma verebileceğim en büyük
Noel hediyesi oldu” sözleriyle Ermenilerin sempatisini kazanmaya çalışmıştır [17].
Benzer şekilde 1990 yılında Ermenistan’a götürülen ABD’li Senatör Pell gezi dönüşünde 24
Nisan’da bölgeye gittiğini, Ermeni mültecilerle
konuştuğunu ve onların ne kadar acılar çektiğini
gördüğünü ABD basınına ve Senatosuna anlatmıştır [18].

ABD’deki Ermeni lobisinin çalışma taktiklerinden birisi de Parlamento senatörlerini sık sık

Yukarıda örnekleri verildiği üzere ABD’de çok
sayıda politikacı Ermeni oylarını alabilmek için
Ermeni Diasporasını destekledikleri halde ABD’li
bazı bilim adamları Ermeni sorununda daha gerçekçi ve tarafsız bir tutum izlemektedir. Ermeni
Diasporasının ABD’deki faaliyetlerinde gerçek dışı
beyanlarda bulunarak Amerikan halkını yanılttığını, bu amaçla ABD’li parlamenterleri kullandığını
ve Ermenilerin zorunlu göçten önce yaşadıkları
topraklara geri dönebilmek üzere soykırım yalanına başvurduklarını tespit eden bazı ABD’li bilim
adamları ABD Başkanı’na ve Ermeni lobisine destek veren parlamenterlere mektuplar göndererek
Türklerin haksız yere suçlanmasını önlemeye çalışmaktadır. Bunlardan ABD’li Psikoloji Profesörü
Sarabehar Kosnik, Nisan 1985’te ABD Başkanı Ronald Reagan’a ve Kongre’de Ermeni lobisinin ileri
gelen isimlerinden Senatör Carl Levil’e birer mek-

11 Şenol Kantarcı, Tarih ve Uluslararası İlişkiler Boyutuyla
Ermeni Dosyası, Lalezar Yayınları, Ankara, 2007, s.191
12 Kantarcı, age, s.211
13 Kantarcı, age, s.211
14 Kantarcı, Amerika Birleşik Devletleri’nde Ermeniler ve
Ermeni Lobisi, age, s.216

15 Elnur Jamilli, ABD’nin Güney Kafkasya Politikası (19912001), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2004,
s.294
16 U. S. Congressional Records, April 24, 1990
17 Kantarcı, Tarih ve Ulusla arası İlişkiler Boyutuyla Ermeni
Dosyası., age, s.191
18 Jamilli, ABD’nin Güney Kafkasya Politikası (1991-2001),
agt, s.294

Ermeni seçmenlerinin başkanlık ve parlamento
seçimlerinde sahip olduğu etkiyi çok iyi değerlendiren Ermeni ileri gelenleri yönetim kademelerine
geldiklerinde bu gücü sınırsız şekilde kullanmaktadır. Bu konuda somut bir örnek verecek olursak;
California valisi George Dökmeciyan, 24 Nisan’ı
“Ermeni soykırım” günü ilan eden bir açıklama
yapmış ve 24 Nisan 1985’te eyaletteki tüm bayrakları yarıya indirtmiştir [14]. Benzer uygulamalara
ABD’nin çeşitli eyaletlerinde hemen her gün rastlanmaktadır.
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taşıdıkları “Ermeni tasarıları” ile Ankara-Washington ilişkilerinde gerginliklere yol açmışlardır
[11]. Bu iki örgüt kontrol ettikleri Ermeni seçmenlerin oyları sayesinde ABD’li politikacılar üzerindeki oldukça etkili bir konuma sahip olmuşlardır.
ABD’nin belirli bölgelerinde toplu olarak bir arada
yaşayan Ermenilerin oyları hem başkanlık seçimlerinde başkan adaylarını hem de 100 üyeli Senato ve 435 üyeli Temsilciler Meclisi seçimlerinde
yarışan Parlamento adaylarını cezbeder bir hal
almıştır. Örneğin California eyaletine bağlı Pasadena, Burbank ve Glendale bölgelerinde Ermeni
oylarını alacak kişi Temsilciler Meclisi’ne girmeyi
garantilemiş olmaktadır. Bu üç bölge ve özellikle
“Küçük Ermenistan” olarak adlandırılan Glendale bölgesindeki oylar, 435 sandalyeli Temsilciler
Meclisi’ne 50’nin üzerinde milletvekili gönderen
California eyaletinin seçimlerdeki kaderini belirlemektedir [12]. Bölgedeki Ermeni kiliselerinin de
katkısıyla Ermenilerin oylarını toplu olarak tek bir
partiye yönlendirmesi bölgenin seçim sonuçlarını
etkilediğinden seçimler sırasında ABD’li oy avcıları
için Ermeni toplumu önemli bir kitle haline gelmiştir. Bu nedenle 1980’lerin sonunda “Baba Bush”
döneminden başlayarak günümüze kadar ABD’nin
tüm başkan adayları başkanlık seçimleri öncesinde
ABD’de yaşayan Ermenilere yönelik özel politikalar
geliştirmiş ve başkan seçildikleri takdirde “Ermeni
soykırımını” tanıma sözü vermişlerdir [13].
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tup göndererek tarihi bir yanılgı içinde bulundukları uyarısında bulunmuştur [19]. Ancak söz konusu
mektuplar muhatapları üzerinde beklenen etkiyi
sağlayamamıştır.
ABD’deki Ermeni lobisi soykırım iddialarıyla ilgili
olarak sadece 1985 yılında Kongre’den dört tez tasarı çıkartma teşebbüsünde bulunmuştur [20].
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Bunlardan birincisi Robert Roe tarafından sunulan H.J.R. 37 sayılı tasarı, ikincisi Mart ayında
California Milletvekili Tony Coelho tarafından sunulan 192 sayılı tasarı, üçüncüsü yine Mart ayında
Cari Levin tarafından sunulan S.J.R. 101 sayılı tasarı,
dördüncüsü ise Nisan ayı sonunda Ermeni kökenli
California Milletvekili Charles Paşhayan tarafından
sunulan H.R. 142 sayılı ABD dış politikasının Ermeni
soykırımını dikkate almasını isteyen tasarıdır.
192 sayılı tasarıya karşı çıkan aralarında Bernard Lewis, Justin Mc Carthy, Dankward Rustow,
Heath W. Lowry, J.J. Hurewitz’in de bulunduğu
ABD’li 69 akademisyen bir bildiri hazırlayarak ABD
Temsilciler Meclisi’ne göndermiştir. Bildiride; “zorunlu göç sırasında hayatını kaybedenlerin acılarının paylaşıldığı, ancak bu acıların toplumlar arası
mücadeleler, hastalık, açlık ve karşılıklı kıyımlar
gibi nedenlerle meydana geldiği, her iki tarafın
da olaylardan zarar gördüğü, bu dönemde yaşananların faturasının Türkiye Cumhuriyetine çıkarılamayacağı ve arşiv araştırmaları sonucunda belirlenebilecek olaylar hakkında ABD Parlamentosu
tarafından karar alınmasının ABD yasama usullerinin güvenirliğine zarar vereceği” belirtilerek yasa
tasarısının geri çekilmesi istenmiştir [21].
ABD’deki Ermeni lobisi, ABD Kongresi’ndeki
girişimlerinin yanı sıra ABD’deki Rum ve Yunan
lobisi ile ve bölücü Kürtlerle de Türkiye’ye karşı
işbirliğinde bulunmaktadır.
Bu kapsamda 22 Mart 1986’da New York’ta
Ermeniler ve Rumlar bölücü Kürtlerle “Strateji ve
Eylem Birliği” adı altında bir toplantı düzenlemiştir. Toplantıyı müteakip Ermeni ve Yunan lobisince sağlanan maddi destekle New York’ta bir “Kürt
Kütüphanesi” kurulmuştur. Kütüphanede yapılan
19 Kantarcı, Amerika Birleşik Devletleri’nde Ermeniler ve Ermeni Lobisi, age, s.216
20 Kantarcı, Tarih ve Uluslararası İlişkiler Boyutuyla Ermeni
Dosyası, age, s.219-260
21 Washington Post, 19 Mayıs 1985
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toplantıya Bonn’daki Kürt Enstitüsü yöneticilerinden Yekta Geylani de katılırken, Amerikan Helenik Enstitüsü Halkla İlişkiler Müdürü Dean Lomis,
toplantıda yaptığı konuşmada ayrılıkçıları her bakımdan destekleyeceklerini söylemiştir. Kütüphanede yapılan toplantıya katılan Ermeni Ulusal
Kongresi yöneticileri ise; “Kürtlerin, Ermeniler,
Rumlar ve Yunanlılarla strateji ve eylem birliği
yapmasını istemiş, böylece Amerikan kamuoyunu
Türkiye aleyhinde yönlendirme çabalarının hız kazanacağını” belirtmiştir [22].
1987 yılında bölücü terör örgütü PKK ile Ermeniler arasında yeni bir anlaşma daha yapılmıştır.
Söz konusu anlaşmada Ermenilerin PKK terör örgütü içinde eğitim faaliyetlerinde bulunması, bu
kapsamda PKK terör örgütüne her yıl için eğiteceği adam başına 5.000 ABD Doları ödenmesi ve eğitilen Ermenilerin küçük çaplı eylemlere katılması
kararlaştırılmıştır [23].
1987 yılının Nisan ayında ise Ermeni lobisinin
California’da yaptığı çalışmalar sonucunda California Eyalet Senatosu, 24 Nisan’ı “Ermeni Soykırımını Anma Günü” ilan eden kararı çıkarmıştır. ABD Kongresi’nde de 23 Nisan’da Temsilciler
Meclisi’nde, 24 Nisan’da ise Senato’da “Ermenileri
Anma Günü” etkinlikleri düzenlenmiş, aynı yıl Ermeni lobisi “sözde soykırım” karar tasarısını tekrar Temsilciler Meclisi’ne sunmuştur. 1987 yılında
ABD Temsilciler Meclisi’nce Genel Kurul’a sevk edilen 132 sayılı tasarının oylanması öncesinde dönemin Washington Büyükelçisi Şükrü Elekdağ’ın yoğun çabaları sonucu tasarı 201 evet oyuna rağmen
2/3 çoğunluk sağlanamadığından reddedilmiştir
[24].
1989 yılından itibaren Ermeni lobisi, “sözde
soykırımın” 75. yılı olan 1990 yılı için büyük hazırlıklar yapmış ve 29 Eylül 1989'da Kansas Senatörü
Robert Dole tarafından Senato Genel Kurulu'na
sunulan "Ermeni Tasarısı" 1990 yılının şubat ayının
üçüncü haftasında görüşülmeye başlanmıştır [25].
Temsilciler Meclisi ve Senato’da yapılan tartışmalardan sonra, Adalet Komisyonu’na sevk edilen
22 Kantarcı, Amerika Birleşik Devletleri’nde Ermeniler ve Ermeni Lobisi, age, s.263; Cumhuriyet, 6 Nisan 1986
23 Ermeni Sorunu, İddialar, Gerçekler, PKK-Ermeni İşbirliği,
http://www.Ermenisorunu.gen.tr/turkce
/terör /pkk.html,
Erişim:11.02.2011
24 Kantarcı, age, s.270-275; Hürriyet 2 Nisan 1987
25 The Washington Times, 12 Ekim 1989

1991- 2000 Döneminde ABD’nin Ermeni Politikaları
SSCB’nin dağılmasının ardından 1991 yılında Ermenistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi ABD
tarafından memnuniyetle karşılanmış ve ABD,
Ermenistan’ı ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur.
Şubat 1992'de ise Erivan'da büyükelçilik açmıştır.
Uluslararası güvenlik penceresinden bakıldığında ABD’nin, Ermenistan'ı Kafkasya ve genel
olarak Ortadoğu ve Orta Asya çerçevesinde ele
aldığı görülmektedir [27].
ABD bu kapsamda daha çok ekonomik ve diplomatik araçları kullanmayı tercih etmiştir. 1992 yılında Ermenistan ile ABD arasında ticaret alanında üç
anlaşma imzalanmıştır. Ermenistan parlamentosunda onaylanan anlaşmaların uygulanması ancak
1995 yılında mümkün olabilmiştir. Bu anlaşmalar
“Ticari ilişkiler Anlaşması”, “Yatırım Anlaşması”
ve “Yatırımların Korunması Anlaşmasıdır”.
Anlaşmaların oluşturduğu yasal zemin üzerinde
bugün Ermenistan'da 70 kadar ABD firması iş yapmaktadır [28]. Ancak ticari ilişkilerin ve yabancı yatırımların önemli bir kısmı Amerikalı Ermeniler tarafından gerçekleştirilmektedir.
ABD-Ermenistan ilişkilerinin önemli bir boyutunu da ABD’den Ermenistan’a yapılan ekonomik
yardımlar oluşturmaktadır. 1992 yılından 2002 yılına kadar geçen süreçte ABD'nin Ermenistan'a
yapmış olduğu toplam yardımların miktarı 1,2 milyar dolar, aynı dönemde Azerbaycan'a yaptığı yardımların toplamı ise sadece 165 milyon dolardır.
26 Şenol kantarcı, Amerika Birleşik Devletleri’nde Ermeniler
ve Ermeni Lobisi, age, s.279-291
27 Sedat Laçiner, Türkler ve Ermeniler, Bir Uluslararası İlişkiler Çalışması, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2004, s.247-248
28 Laçiner, age, s.248

2004 yılına gelindiğinde ise ABD'den Ermenistan'a
bağımsızlık sonrası yapılan toplam yardımların
miktarı 1,5 milyar doları aşmıştır [29]. Bu miktar her
geçen yıl artarak devem etmektedir.
ABD Ermenistan’la sürdürdüğü ticari ilişkilerin yanı sıra siyasi alanda da bu ülkeye destek
olmakta ve Ermenistan’ın dış politikadaki saldırgan tutumunu da görmezden gelmektedir. 1992
yılına Ermenilerin 366. Rus Motorize Alayı’nın
desteğinde Hocalı’ da yaptıkları katliama rağmen
ABD Temsilciler Meclisi’nde Ermenileri kınayan
tek bir oturum bile yapılmamış, tersine ABD’li
milletvekilleri Türkiye ve Azerbaycan’ı suçlayan
konuşmalar yapmıştır.
1993, 1994, 1995, 1996, 1997 ve 1998 yıllarında ABD Kongresi’nde Ermeni soykırımını anma
toplantıları düzenlenerek gerek Temsilciler
Meclisi’nde gerekse Senato’da önceki yıllarda öne
sürülen “Türk aleyhtarı” tezlerin tekrarı yapılmış
ve ABD tarafından Türkiye ve Azerbaycan’a karşı
baskı politikası izlenmiştir. 1998 yılında Ermeni
lobisi yeni bir karar tasarısı girişiminde daha bulunmuş, Temsilciler Meclisi’ndeki Ermeni lobisi milletvekillerinden David Bonior ve George Radnovich
tarafından imzaya açılan 55 sayılı karar tasarısı ile
soykırım iddiaları tekrar gündeme taşınmış, ancak
başarılı olamamıştır [30].
1999 yılının Kasım ayında biri Cumhuriyetçi diğeri ise Demokrat kanada mensup iki milletvekili
tarafından 134 üyenin imzasıyla “Ermeni Soykırımı
Konusunda Eğitim ve Anma Kararı” adını taşıyan
yeni bir Ermeni tasarısı Kongre’ye sunulmuştur
[31]. Tasarıda 1915-1923 yılları arasında Anadolu’da
2.000.000 Ermeni’nin tehcire tabi tutulduğu ve
bunlardan 1.500.000’inin öldürüldüğü ileri sürülmüş ve ABD Dışişleri Bakanlığı ve konuyla ilgili
diğer kamu görevlilerinin konu üzerine eğilmeleri
talep edilmiş, ayrıca ABD başkanlarının her yıl 24
Nisan’da yayınladıkları ve “katliam” sözcüğü ile
ifade ettikleri olayları “soykırım” olarak tanımaları
istenmiştir.
Tasarıda yer alan rakamlara bakıldığında Anadolu coğrafyasında yaşayan 750.000 Ermeni’den
29 Laçiner, age, s.250
30 Kantarcı, Amerika Birleşik Devletleri’nde Ermeniler ve Ermeni Lobisi, age, s.310-315
31 Kantarcı, age, s.321; İlhan Uzgel, “ABD ve NATO’yla İlişkiler”,
(Ed. Baskın Oran), Türk Dış Politikası, Cilt II, İstanbul, 2001,
s.299
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Senatör Dole’un 1985 yılının “Ermeni Soykırımı’nın
75. Yılını Ulusal Anma Günü” olarak anılmasını öngören 212 sayılı karar tasarısı Adalet Komisyonunda
kabul edilerek Genel Kurul’a gönderilmiştir. 22 Şubat 1990’da ABD Senatosu’ndaki yoğun tartışmalardan sonra yapılan ilk tur oylamada 49 evet oyuna karşı 49 hayır oyu kullanılmış, ancak gerekli oy
sayısı olan 60 oya ulaşılamadığından Ermenilerin
istediği karar çıkarılamamıştır, Ermenilerin ve Senatör Dole’un yoğun çabaları sonucunda tasarının
tekrar ele alındığı ve kabulü için 51 evet oyunun
gerektiği ikinci tur oylamada ise tasarı 48’e karşı 51
oyla reddedilmiştir [26].
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zorunlu göçe tabi tutulan 438.758 [32] Ermeni’nin
sayısının 2.000.000’a, göç sırasında hayatını kaybeden 56.610 [33] Ermeni’nin sayısının ise 1.500.000’e
çıkarıldığı görülmektedir. Söz konusu çarpıtmayı
yapanların; zorunlu göç öncesi yıllarda açtıkları
misyoner okulları [34] ve hastaneleri ile Ermeni isyanının çıkarılmasında önemli rol oynayan [35] bir
ülkenin Parlamentosu’nun üyesi olmaları konuyu
daha ilginç kılmaktadır.
Kasım 1999’da Kongre’ye sunulan 398 sayılı Ermeni tasarısı 14 Eylül 2000’de görüşülmeye başlanmış ve görüşmeler öncesinde 28 Haziran 2000’de
Ermenistan Devlet Başkanı Robert Koçaryan Ermeni lobisi faaliyetlerini yürüten ABD’li parlamenterlerle bir toplantı yapmıştır [36].
Toplantıyı
müteakip 398 sayılı Ermeni tasarısı ABD Temsilciler Meclisi’nin Uluslararası İlişkiler Komitesi’nin 14
üyeli “Uluslararası Operasyonlar ve İnsan Hakları
Alt Komitesinde” görüşülmeye başlanmıştır.
398 sayılı tasarının Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi'nin Uluslararası Operasyonlar ve İnsan Hakları Alt Komitesi'nden geçerek
Uluslararası İlişkiler Komitesi'ne taşınması üzerine
konu 29 Eylül 2000 tarihinde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK)'da ele alınarak tartışılmıştır.
MGK toplantısı sonucunda; Ermeni lobisinin
iddialarıyla ilgili gelişmelerin esefle karşılandığı belirtilmiş ve Ermeni sorununa karşı daha etkin tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır. Ermenistan'ı
uyaran ve ABD'ye karşı sitemde bulunulan açıklamada, girişimlerin militan Ermeni çevrelerin
yönlendirmesiyle gündeme getirildiği ifade edilmiş, “sübjektif yargılar, sahte belgeler, dâhili ve
harici politik kazanımlar esas alınarak yürütülmek istenen gayretlerin, bölge ve dünya barışına
olumlu katkısının olmayacağı düşünülmektedir”
denilmiştir. MGK'nın açıklamasında; “Tarihi gerçekler, resmî belgeler, kilise kayıtları ve şahitler
32 Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri ve Gerçekler (19141918), Türk Tarih Kurumu Yayınları Sayı 90, Ankara, 2001,,
s. 72-77; BOA Dahiliye Nezareti Emniyet Umum Müdürlüğü
2. Şube Arşivi 68/71, 68/80-84 ve 69/5-6-7-8-9 ve 68/101
33 Halaçoğlu, age, s.77; BOA Dahiliye Nezareti Emniyet Umum
Müdürlüğü 2. Şube Arşivi, 68/81
34 Robert Mirak, Torn Between Two Lands: Armenians in
America 1890 to World War I, Cambridge, 1983, s.26.
35 Uygur Kocabaşoğlu, Kendi Belgeleriyle Anadolu’daki Amerika, İmge Kitabevi Yayıncılık, İstanbul, 1989, s.68.
36 Kantarcı, Amerika Birleşik Devletleri’nde Ermeniler ve Ermeni Lobisi, age, s.322-323
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ortada oldukça aynı coğrafi bölgede birlikte yaşamak zorunda olan iki halkın arasına aslı olmayan
konular yaratarak, nifak tohumları sokmanın ve
buna itibar etmenin taraflara kazanç sağlamayacağının bilinmesi, başta komşu ülke Ermenistan
yönetimi ve halkı ile herkesin yararına olacaktır”
ifadesine yer verilmiştir [37].
Cumhurbaşkanı Sezer başkanlığında yapılan
MGK toplantısında konu üzerinde alınabilecek tedbirler de tartışılmıştır. Görüşülen bu tedbirler doğrultusunda Türkiye, ilk olarak H-50* numaralı hava
koridorunu kapatmayı ve Erivan'a yapılan charter
seferlerini durdurmayı düşünmüştür [38]. Dışişleri
Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalarla belirlenen tedbirler arasında ise, Erivan'ın Ankara'nın
toprak bütünlüğünü tanımamasının oldukça
önemli olduğu ve söz konusu durumla ilgili bir
kampanyanın başlatılması gereği üzerinde durulmuştur. Bu amaçla, ilk olarak 23 Ağustos 1990'da
Ermenistan Cumhuriyeti'nin yayınlamış olduğu Bağımsızlık Bildirgesi'nde vurgulanan konuların üzerine gidilmesi kararlaştırılmıştır.
Konuya ilişkin açıklamada; “23 Ağustos 1990
tarihli Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti'nin bildirgesinin 11. maddesinde yer alan “Ermenistan
Cumhuriyeti, 1915'te Osmanlı Türkiye’sinde ve
Batı Ermenistan'da işlenen Soykırımın uluslararası alanda kabul edilmesi için sürdürülecek çabaları destekleyecektir” ifadesi ve Türkiye'nin Doğu
Bölgesi'ni Batı Ermenistan olarak tanımlaması,
düzenlenecek bu kampanyada üzerinde hassasiyetle durulması gereken öncelikli konular arasında
yer almıştır. Ermenistan'la sınırları belirleyen 1921
tarihli Kars Antlaşması’nın tanınması çağrısında
bulunulması gibi uygulamaların yapılması da kararlaştırılmıştır” ifadelerine yer verilmiştir [39].
Bilindiği gibi Ermenistan Türkiye’nin Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Akdeniz ve Doğu
Karadeniz bölgelerinin bir bölümünü Batı Ermenistan olarak adlandırmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti topraklarından 19 ili içine alan [40] söz konusu
37 Kantarcı, , age, s.329; Milliyet 30 Eylül 2000
* H-50 İstanbul ile Erivan arasında uçak seferlerine imkân veren hava koridorudur.
38 Rasul Almemmedov, “Türkiye Ermenistan Sınır Sorunu”,
https://siyasalbilimler. wordpress. com/2014/02/04
39 Kantarcı, age, s.329-330; Milliyet 30 Eylül 2000
40 Ömer Lütfi Taşcıoğlu, Türk-Ermeni İlişkilerinde Tarihi, Siyasi ve Hukuki Gerçekler, Nobel Yayın, Ankara, 2015, s.273

ABD’de Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler
Komitesi’nin Uluslararası Operasyonlar Dış Operasyonlar Alt Komitesi'nde 398 sayılı karar olarak
kabul edilen Ermeni tasarısı 3 Ekim 2000’de Uluslararası İlişkiler Komitesi’nde tartışılmaya başlanmış ve görüşmeler sonunda tasarı H.R.596 olarak
Temsilciler Meclisi’ne havale edilmiştir [43].
Tasarının ABD Temsilciler Meclisi Alt Komitesi’ne
sevkini müteakip Türkiye Cumhuriyeti’nin izlediği
kararlı tutum ve MGK’da ele alınan kriz yönetim
senaryosu kapsamında Ermenistan’a hava koridorunun kapatılması, Ermenistan Bağımsızlık
Bildirgesi’nde Türkiye’den “Batı Ermenistan” olarak söz edilmesine karşı gerekli girişimlerin başlatılması ve özellikle “Çekiç Güç’ün görev süresinin
uzatılmaması konularında alınması düşünülen tedbirler, Türkiye’nin bu konudaki kararlılığının gösterilmesi açısından ABD yönetimi üzerinde beklenen
etkiyi sağlamış ve ABD Başkanı Bill Clinton Temsilciler Meclisi Başkanı nezdinde girişimde bulunmak zorunda kalmıştır. Temsilciler Meclisi Başkanı
Dennis Hastert’e bir mektup gönderen Clinton;
özetle tasarının Temsilciler Meclisi’nden geçmesinin Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin onarılamayacak şekilde bozulmasına neden olacağını ifade
ederek tasarının Genel 388 Kurul’a getirilmemesi
talebinde bulunmuştur [44]. Bu gelişmeler üzerine
Dennis Hastert 20 Ekim 2000’de Ermeni tasarısını
geri çekmek zorunda kalmıştır.
2001-2009 Döneminde ABD’nin Ermeni Politikaları
İkinci ABD-Irak savaşının başlamasını takip
eden süreçte, Amerikan yönetiminin bölgede
Türkiye’ye olan ihtiyacı nedeniyle Ermeni tasarıları bağlamında Türkiye için önemli bir sıkıntı yaşanmamıştır. Ancak 2005 yılının Haziran ayında
Ermeni lobisinin kongredeki temsilcisi California
milletvekilleri Cumhuriyetçi George Radanovich
41 J. Paul Goode, Goode’s School Atlas, Physical, Political and
Economic for American Schools and Colleges revised and enlarged by J.Paul Goode, Ph.D. Late Professor of Geography University of Chicago, 1948
42 Historical Map of Armenia, http://www.armeniaforeignministry.com, Erişim: 05. 06. 2014
43 Kantarcı, age, s.335-337; Asbarez, 4 Ekim 2000
44 Kantarcı, Amerika Birleşik Devletleri’nde Ermeniler ve Ermeni Lobisi, age, s.337-340

ve Demokrat Adam Schiff ile Ermeni Dostluk Grubu Eş Başkanı Joe Knollenberg ve Frank Pallone
tarafından H.RES. 316 sayılı tasarı ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulmuş ve Senato’ya S.RES. 320
numarası ile aynı amaçla sevk edilen tasarı Uluslararası İlişkiler Komitesi’nden 40 evet, 7 hayır oyu
alarak geçmiştir [45].
Haziran 2005’te ABD Temsilciler Meclisi’ne ve
Senatosu’na eşzamanlı olarak sunulan ve her ikisinde de kabul edilen 195 Sayılı Kararda; “Kongre
1915-1923 Ermeni Soykırımını anmakta ve Türkiye Cumhuriyeti’ni, öncül devleti olan Osmanlı
İmparatorluğu’nun işlediği Ermeni Soykırımı
suçunu tanımaya ve Ermenistan Cumhuriyeti ve
Ermeni halkı ile yakınlaşma içine girmeye zorlamaktadır.
Kongre, Türkiye’nin belirli koşulları yerine getirmesi şartıyla Avrupa Birliği’ne
üyeliğini desteklemektedir” ifadelerinin yer
almasının yanı sıra 2.000.000 Ermeni’nin tehcir
edildiği ve bunlardan 1.500.000’inin öldüğü iddialarına yer verilmiştir.
ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’nun ortak
kararı incelendiğinde akıl almaz suçlamalar ve hatalarla dolu olduğu görülmektedir.
ABD Kongresinin; “1915-1923 Ermeni Soykırımı” ifadesi ile ne soykırım olarak ne de katliam
olarak adlandırılması vicdanen ve hukuken mümkün olmayan Ermeni zorunlu göçünü “soykırım”
olarak nitelendirmesinin yanı sıra, 27 Mayıs 1915
tarihinde çıkartılan kanunla başlanan ve 15 Mart
1916 tarihinde son verilen zorunlu göç sürecini
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1923 yılına kadar uzattığı yani Türk istiklal harbi dönemini de
soykırım olarak nitelendirdiği görülmektedir.
“Temsilciler Meclisi; Türkiye Cumhuriyeti’ni,
Ermeni Soykırımı suçunu tanımaya ve Ermenistan Cumhuriyeti ve Ermeni halkı ile yakınlaşma
içine girmeye zorlamaktadır” cümlesi; Türkiye
Cumhuriyeti’ne işlemediği bir suçu kabul etmeyi
ve Türkiye topraklarını “Batı Ermenistan” olarak
kabul eden bir ülke ile yakınlaşmayı dayatan, uluslararası diplomatik teamüllere uymayan, nezaketsizliğin de ötesinde hakaret içeren bir ifadedir.
“Temsilciler Meclisi, Türkiye’nin belirli koşulları
yerine getirmesi şartıyla AB (Avrupa Birliği) üye45 Tayyar Arı, Amerika’da Siyasal Yapı, Lobiler ve Dış Politika,
MKM Yayıncılık, Bursa, 2009, s.297-298
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bölge Ermenistan ve ABD okul atlaslarında [41] ve
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı web sitesinde de
Batı Ermenistan olarak gösterilmektedir [42].
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liğini desteklemektedir” ifadesi ise Türkiye’nin AB
üyeliğini AB’nin Türkiye’ye dayattığı “Türkiye’nin
Ermenilere soykırım uyguladığı iddiasını kabul
etme” şartına bağlamaktadır.
Kararda geçen Teşkilatı Mahsusa’nın Ermeni
nüfusunu imha etmek için hapishaneden serbest
bırakılmış zorba suçlulardan oluşan “kasap taburları” oluşturduğu” ifadesi ise hiçbir somut delile
dayanmadan bir ulusu insan kasaplığı ile suçlayan
kabul edilemez bir hakarettir.

ABD’NİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİNDEKİ ERMENİ POLİTİKALARI

Kararda İstanbul’dan “Konstantinopolis” olarak söz edilmesi, ABD yönetiminin, 550 yıldır Türklerin elinde bulunan İstanbul’u Türk toprağı olarak
kabul etmeyi içine sindiremediğini göstermektedir.
Kararda; 24 Nisan 1915’te tutuklanan Komite
liderlerinden “Ermeni aydını ve cemaat lideri” olarak söz edilmekte ve bu kişilerin çoğunun kısa süre
sonra öldürüldükleri iddia edilmektedir ki bu iddia
bütünüyle gerçek dışıdır.
24 Nisan 1915’te haklarında tutuklama emri çıkarılan 235 Ermeni komite liderinden 226’sı yakalanabilmiş ve bunlar Ayaş ve Çankırı cezaevlerine
nakledilmiştir [46]. Ermeni yazar Peter Balakian ise
24 Nisan 1915’te İstanbul’da tutuklanıp daha sonra
Fransa’ya göç eden ve bir rahip olan amcası Grigoris Balakian’ın hatıralarına dayanarak İngilizceye
çevirdiğini belirttiği 2009 basımlı Armenian Golgotha adlı kitabında Ayaş’ta hapis bulunan Ermeni
komitecilerin sayısını 62, Çankırı’da hapis bulunan
komitecilerin sayısını ise 69 olarak göstermiştir [47].
Söz konusu tutuklu Ermeniler katledildi ise Grigoris Balakian’ın hapisten çıktıktan sonra Fransa’ya
gitmesi nasıl açıklanabilecektir?
Diğer yandan söz konusu komite liderlerinin
tamamı hapishaneye konulmamış, Çankırı’ya gönderilenler ikişer-üçer kişilik gruplar halinde yazlık
evlere yerleştirilmiş ve şehir/kasaba içinde serbest
olarak dolaşmalarına müsaade edilmiş, sadece
günde bir kez polis karakoluna uğrayarak bölgeyi
terk etmediklerini göstermeleri mecburiyeti
46 Yusuf Sarınay, What happened on April 24 1915? The Circular of April 24, 1915, and the Arrest of Armenian Committee
Members in Istanbul, International Journal of Turkish Studies
(Ed. Kemal H. Karpat), University of Wisconsin-Madison, 2008,
s.78-79
47 Peter Balakian, G., Armenian Golgotha, Alfred A. Konoff,
NewYork, 2009, s.62-70
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getirilmiştir [48]. Hatta bunlardan Arşak oğlu Mardiros ile Arşak Diradoryan adlı Ermeniler maddi
durumlarının iyi olmadığını belirterek kendilerine
maddi yardım yapılması talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir [49].
Yapılan tahkikat sonucunda Çankırı’da denetimli serbestlik cezasında bulunan Ermenilerden 35’inin suçsuz olduklarına karar verilerek
İstanbul’a dönmelerine izin verilmiş, 25’i suçlu bulunarak Ayaş’a nakledilmiş, 57’si ise Zor bölgesine
sevk edilenlerle birlikte Zor’a gönderilmiştir. Yabancı uyruklu komite lideri 7 Ermeni’den 3’ü sınır
dışı edilmiş, 4’ü ise hapiste tutulmaya devam edilmiştir. Kalan Ermenilerden 31’i af edilmiş, bunlardan 13’ü İzmit’e, 10’u Eskişehir’e, 2’si Kütahya’ya,
2’si Bursa’ya, 2’si Kastamonu’ya, 1’i Geyve’ye, 1’i ise
Kayseri’ye gönderilmiştir [50].
Ayaş’ta tutulan komitecilerden Taşnak lideri
Serkis Bağdıkyan 9 Mart 1918’de ölmüş [51], Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra Karnik
Madukyan, Kirkor Hamparsumyan ve Pantuvan
Parzisyan serbest bırakılmış [52], kalanlar ise İngiliz
işgal kuvvetlerinin İstanbul’u işgalinden sonra salıverilmiştir [53].
Kararda; “2.000.000 Ermeni’nin tehcir edildiği,
bunlardan 1.500.000 kadın, erkek ve çocuğun katledildiği, canını kurtaran 500.000 kişinin ise evlerinden kovulduğu” öne sürülmektedir.
Oysa Osmanlı Devleti Dâhiliye Nezareti Sicil
Umum Müdürlüğünce 1914 yılında yapılan nüfus
sayımına göre Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenilerin tamamının sayısı 1.294.851 kişidir [54].
Ancak bu rakama zorunlu göçle hiçbir ilgisi bulunmayan ve Osmanlı Devleti’nin Suriye, Filistin gibi
diğer topraklarında yaşayan Ermeniler de dâhildir.
O dönemdeki yabancı yazarlar da Ermeni nüfusunu 780.750- 1.330.000 arasında göstermektedir
Bunlardan Trotter Ermeni nüfusunu 780.750, Rolen Jakmen 1.330.000, Cuinet 838.125, Zelenof
921.000, Vamberi 1.131.000, Lynch ise 1.058.484
48 Sarınay, agm, s.79
49 Sarınay, agm, s.79
50 BOA. DH. EUM. 2. Şube, 10/73
51 BOA. DH. ŞFR. No: 54-A/366
52 BOA. DH. EUM. 2. Şube, 63/54; BOA. DH. ŞFR. No: 93/120
53 Sarınay, agm, s.82
54 Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Türkiye
Matbaacılık ve Gazetecilik A.O., Belge Yayınları, İstanbul,
1987, s.136-143

ABD Kongresi’nin kararına göre ise Anadolu’da
yaşayan toplam Ermeni sayısının iki katı Ermeni
göç ettirilmiş, göç ettirilen 438.758 Ermeni’nin
üç katı Ermeni ölmüştür. Hiçbir mantık kuralına
uymayan böyle bir hesaplamayı yapabilmek gerçekten maharet isteyen bir iştir ve bu mahareti
Ermenilere sempatik görünerek oy toplamak için
Ermenilerin hazırladıkları tasarıyı mantık süzgecinden geçirmeden imzalayan ABD Kongre üyeleri göstermiştir.
2007 yılında Ermeni lobilerinin etkisiyle ABD
Temsilciler Meclisi’ne yeni bir Ermeni tasarısı
daha getirilmiştir. 30 Ocak 2007’de Temsilciler
Meclisi’nin 110. oturumunda Ermeni lobisinin
önde gelenlerinden Demokrat Parti milletvekilleri Adam Schiff ve Frank Pallone ile Cumhuriyetçi Parti milletvekilleri George Radartovich ve Joe
Knollenberg tarafından sunulan H.RES.106 numaralı tasarıda yine 2005 yılında kabul edilen karar
metninde geçen ifadeler tekrarlanmış ve “Osmanlı İmparatorluğu’nun 1915-1923 yılları arasında Ermenilere soykırım uyguladığı, yaklaşık 2.000.000
Ermeni'nin sınır dışı edildiği, bunlardan 1.500.000
kadın, erkek ve çocuğun öldürüldüğü, kurtulan
500.000 Ermeni’nin de evlerinden kovulduğu” iddiaları tekrarlanmıştır [57].
ABD Temsilciler Meclisi’nin Dışişleri Komitesi, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren
H.RES.106 numaralı tasarıyı 21’e karşı 27 oyla kabul etmiştir. Oylamayı, Ermeni tasarısına karşı
Türkiye’nin tezlerini anlatmak üzere Washington’a
giden, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul
Milletvekili Egemen Bağış başkanlığındaki TBMM
heyeti ile Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Nabi
55 Esat Uras, age, s.135
56 Halaçoğlu, Ermeni Tehciri ve Gerçekler (1914-1918), age,
s.77
57 Kantarcı, Amerika Birleşik Devletleri’nde Ermeniler ve Ermeni Lobisi, age, s.340

Şensoy da izlemiş, ancak karara karşı gereken tepki gösterilmemiştir.
ABD, Temsilciler Meclisinde ve Senatosunda alınan Ermeni yanlısı kararların yanı sıra
Ermenistan’a yapılan yatırımlar ve ekonomik yardımlar yoluyla Ermenistan ekonomisini desteklemekte ve Türkiye ile Ermenistan’ın iyi ilişkiler kurmaları suretiyle Rusya’yı güneyinden çevrelemeyi
ve Ermenistan üzerindeki Rus etkisini kırmayı da
planlamaktadır.
Bu kapsamda Washington 2004-2008 döneminde Ermenistan sınır kapısını açması için Türkiye'ye
baskı yapmaya başlamıştır. Amerikalıların bu konudaki isteklerinden biri de Kars-Tiflis demiryolu
hattının onarılarak, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan kara ve demiryolu bağlantısının
sağlanması hususudur [58]. ABD, daha önce KarsGümrü-Ayrum- Marneuli-Tiflis yolu ile Gürcistan'a
ve Kars-Gümrü-Erivan-Nahcivan-Meğri-Bakü yolu
ile Azerbaycan’a bağlantısı olan Ermenistan demiryolu hattının yeniden işletmeye açılması suretiyle Türkiye ile Ermenistan’ın birbirine bağlanarak
Karabağ’ın işgalinden sonra kapatılan Türkiye’nin
Ermenistan hududunun dolaylı yoldan açılmasına
ve Türkiye ile Ermenistan’ın yakınlaştırılmasına
çaba harcamaktadır. Ancak Türkiye’deki temeli
2008’de 3 cumhurbaşkanı tarafından atılan hat
Ermenistan’ı dışarıda bırakarak Kars-Tiflis-Bakü
hattı olarak planlanmış ve hattın inşasına başlanmıştır. Böylece daha başlangıçta ABD’nin demiryolu hattı üzerinden Türkiye’nin Ermenistan’a
uyguladığı ambargoyu kırma ve Türkiye ile
Ermenistan’ı yakınlaştırma planı suya düşmüştür.
2017 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenen
projenin Çin'i Avrupa'ya bağlayacağı hususu ön
plana çıkarılmakla birlikte ABD açısından konunun
önemi halen Asya ve Uzakdoğu ile Avrupa arasındaki tek seçenek olan Rusya güzergâhının tekelinin
sona erdirilmesi ve ileride Ermenistan’ın da bu hatta bağlantısının yapılması suretiyle Ermenistan’a
uygulanan ambargonun kırılması noktalarında
kendini göstermektedir.
Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Serkisyan’ın
Ağrı’nın Ermenilere ait olduğuna ilişkin
demeçleri ortadayken projenin Ermenistan’a da
bağlanmasının sadece Ermenistan’ın saldırgan
politikalarına ve ABD’nin bölgedeki çıkarlarına
58 Laçiner, Türkler ve Ermeniler, age, s.249
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olarak vermektedir. Osmanlı Ermenileri için bağımsızlık talebinde bulunulan vilayetler için Ermeni Patriği Nerses Varjabedyan’ın verdiği rakam da
1.150.000 kişidir [55]. Zorunlu göç kararının uygulandığı Anadolu coğrafyasındaki Ermeni nüfusu
ise 736.000 kişi olup bu nüfusun 438.758’i için göç
kararı uygulanmış ve bunlardan 382.148’i göç yerlerine varmıştır. Aradaki fark sadece 56.610 kişi
olup bunlardan 25.000-30.000 kadarı Tifo, Dizanteri gibi hastalıklardan ölmüştür [56].
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hizmet edeceği, Türkiye’nin ise somut hiçbir kazanımı olmaksızın karşılıksız taviz veren ülke
durumuna düşeceği açıktır [59].

ABD’NİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİNDEKİ ERMENİ POLİTİKALARI

2009 Yılından Sonra ABD’nin Ermeni Politikaları
ABD Temsilciler Meclisinde ve Senatosuna sunulan ve Türkleri soykırımla suçlayan karar tasarıları 2009 yılından itibaren hız kazanarak devam
etmiştir. H.RES.106 numaralı tasarıdan iki yıl sonra
17 Mart 2009’da 2005 ve 2007 yıllarındaki Ermeni
tasarılarının mimarı California Milletvekili Adam
Schiff, bu defa 252 sayılı tasarıyı hazırlayarak ABD
Temsilciler Meclisine sunmuştur. Tasarının Temsilciler Meclisi’ne sunulmasından bir ay sonra Nisan 2009’da Türkiye’yi ziyaret eden ABD Başkanı
Barak Obama TBMM’nde yaptığı konuşmada
Heybeliada Ruhban Okulunun açılması, farklı etnik grupların kültürel haklarının artırılması ve Kıbrıs konusundaki taleplerinin yanı sıra Türkiye’nin
Ermenistan hududunu açması talebini de dile
getirmiştir [60].
252 sayılı tasarıda yer alan hususlar 2005 yılında
Kongre’ye getirilen HCON 195 IH numaralı kararla
ve 2007 yılında Kongre’ye getirilen H.RES. 106 numaralı kararla büyük ölçüde örtüşmektedir:
252 sayılı tasarı 4 Mart 2010’da ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde görüşülerek
22’ye karşı 23 oyla kabul edilmiştir.
Kararda; 27 Mayıs 1915 -15 Mart 1916 tarihleri
arasında uygulanmış olan zorunlu göçten söz edilirken “Ermeni tehciri 1915’ten 1923’e kadar uygulanmıştır ve yaklaşık 2.000.000 milyon Ermeni’den
1.500.000 erkek, kadın ve çocuk öldürülmüş, hayatta kalan 500.000 kişi evlerinden sürülmüştür”
denilmek suretiyle bir yandan 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ile çizilen sınırların “Wilson
tarafından çizilen haritada yer alan Ermenistan
ve Kürdistan’ı ihtiva etmemesi nedeniyle” ABD
açısından kabul edilemez olduğuna dolaylı olarak vurgu yapılmakta ve Ermeni göçü ile hiçbir
ilgisi bulunmayan İstiklal Harbi dönemi de sözde soykırım tarihi içine alınmakta, diğer yandan
Anadolu’da yaşayan 736.000 Ermeni’nin sayısı
59 Nerdun Hacıoğlu / Moskova, “Karabağ’ı biz aldık Ağrı’yı
size bıraktık” Hürriyet, 26 Temmuz 2011
60 Ömer Lütfi Taşcıoğlu, ABD’nin Küreselleştirme Politikaları, Ortadoğu’da Türkiye’ye Biçilen Rol, Nobel Yayın, Ankara,
2009, 2. Baskı, s. 46
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önceki iki kararda olduğu şekilde 2.000.000’a çıkarılmak suretiyle yaşayandan çok Ermeni’nin üstelik tasarlanarak öldürüldüğü iddia edilmekte ve
zorunlu göç sırasında Osmanlı Devleti tarafından
alınan insani tedbirler görmezden gelinmektedir.
Oysa 1919 Paris görüşmelerinde Bogos Nubar
Paşa yaklaşık 600.000-700.000 kadar Ermeni’nin
tehcir edildiğini belirtmektedir. Ayrıca Patrikhane savaş sonunda Anadolu’daki toplam Ermeni
sayısını en az 644.000 olarak vermektedir [61].
Cemiyet-i Akvam ise 1922 yılında dünyadaki Türkiye Ermenilerinin sayısını 817.873 olarak açıklamaktadır. Üstelik aynı belgeye göre Müslüman olan
veya Türkiye’de kalan 281.000 Ermeni bu rakama
dâhil değildir [62]. Diğer yandan savaş sonrasında
Ermeni Patrikhanesi tarafından İngiltere ve Fransa büyükelçilerine gönderilen bir memorandumda
1914-1918 yılları arasında “200.000 Ermenin öldürüldüğü” iddia edilmektedir. Bu memorandum,
Paris Barış görüşmeleri öncesinde Amerikan delegasyonuna verilen bir rapora (Report Presented to the Preliminary Peace Conference by the
Commission on the Responsibility of the Authors
of the War and on the Enforcement of Penalties,
March 29, 1919) da aynen yansımıştır. Bu kararda
da görüldüğü üzere 1919’da Ermeni Patrikhanesi
Ermeni kayıp sayısını 200. 000 olarak tahmin etmektedir [63].
ABD’li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy zorunlu
göç kararı öncesinde Anadolu’da yaşayan Ermenilerin sayısının 750.000 kadar olduğunu belirterek,
bunların büyük bir kısmının daha savaş çıkmadan
başka ülkelere göç ettiğini, bunların yok sayılması ve Türklerin Anadolu’da yaşayan Ermenilerin
tamamını katlettiğinin varsayılması halinde bile
Türklerin iddia edildiği gibi 1.500.000 Ermeni’yi
katledebilmesi için her bir Ermeni’yi 2 kez öldürmesi gerektiğini, bunun ise imkânsız olduğunu
söylemektedir [64].
4 Haziran 2009’da Huffpost World’te bir makale yazan ABD eski Başkanı Ronald Reagan’ın
hukuk danışmanı Bruce Fein’in I. Dünya Savaşında
61 Kemal Çiçek, “Ermeni Yasa Tasarısı'nın İçeriği ve İddialara
Verilen Cevaplar”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı: 23-24,
Ankara, 2006, s.105-106; NARA 867.4016/816
62 Çiçek, agm, s.105-106
63 Çiçek, agm, s.106
64 Justin McCarthy, “Turkish-Armenian Relations”, TASAM 3.
Dünya Türk Forumu, Trakya Üniversitesi, Edirne, 29 Mayıs
2014

cevabı ancak ABD yönetiminin Ermeni Diasporasına alet olmasıyla açıklanabilecek bir husustur.

“Ermeni papazı Vahan Vardapet Osmanlı Ermenilerinin sayısını 1.200.000 olarak vermektedir. Bogos Nubar Paşa ise Anadolu’dan 700.000
Ermeni’nin savaşta başka ülkelere göç ettiğini,
280.000 Ermeni’nin ise geride kaldığını ifade etmektedir. Bunların tamamı bile ölmüş olsa ölen
Ermeni sayısı 280.000 kişi olur. Ermeni- Amerikan
Asamblesi’nden George Montgomery ise Ermeni
kayıplarının 500.000 kadar olduğunu belirtmektedir. Aynı dönemde Anadolu’da ölen Türklerin
sayısı ise 2.400.000 kişidir. Ancak bundan hiç
kimse söz etmemektedir. Beyaz Saray 1981’de
araştırma yaptı, Ermenilerin 2 milyonun üzerinde
Müslüman Osmanlı’yı katlettiği ortaya çıktı. Ermeniler, kendi arşivlerini açmıyor, çünkü bu gerçeğin
ortaya çıkmasını istemiyor” [65]. Ayrıca Osmanlı
İmparatorluğu’nun azınlıklara karşı “müthiş” sayılabilecek bir özen gösterdiği gerçeğini unutmamak gerekir. Azınlıklar, kendi dini özgürlüklerini ve
hayatlarını son derece rahat bir şekilde sürdürdü.
Ermeni terör çeteleri Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransa ve Rusya ile birlikte Osmanlıları öldürdü.
Bu rakamın 2 milyon civarında olduğu bir gerçek.
Ermeni kayıplarının ise 500 bin civarında olduğu
araştırmalarla kanıtlandı. Burada asıl önemli konu,
Ermenilerin ihanetidir. Osmanlı da kendisini savundu. Özellikle ABD’de yaşayan Ermeniler, soykırım
yalanı ile büyük menfaat sağlıyor. ABD yönetimi
de büyük paralar döndüğü için Ermenileri karşısına
almak istemiyor. Ermeniler ısrarla kendi arşivlerini
açmıyor. Çünkü yıllardır soykırım yalanı ile dönen
getirimi kaybetmek istemiyorlar. Arşivler açıldığı
anda gerçek ortaya çıkacak” [66].

Kararda 24 Mayıs 1915 tarihinde, İttifak Güçleri, İngiltere, Fransa ve Rusya’nın bir başka devleti “insanlık suçu işlemekle” itham eden ortak
bir açıklama yayımladıklarına vurgu yapılmakta,
ancak Osmanlı Devleti’nin bu ortak açıklamaya
verdiği aşağıda özet olarak sunulan cevaptan söz
edilmemektedir.

Bruce Fein’in yukarıdaki ifadeleri ABD yönetimi tarafından yapılan arşiv araştırmaları sonucunda asıl katliamın Ermeniler tarafından Türklere uygulandığının ortaya çıkarıldığını, ancak
Ermenilerin gerçeklerin açıklanmasını önlediklerini
göstermektedir.
Bütün bu belge ve açıklamalar ortadayken 252
sayılı kararda 1.500.000 Ermeni’nin katledildiğinin
belirtilmesi bilgisizlikle açıklanabilecek bir durum
değildir. Bu ifadenin kararda nasıl yer aldığının

“Osmanlı Hükümeti sözü geçen bildirinin kapsadığı ifade ve maddeleri kesinlikle reddeder. Osmanlı ülkelerinde Ermenilere karşı katliam yapıldığı yalandır. İngiltere, Fransa ve Rusya Ermenileri
isyana kışkırtmıştır. Bab-ı âli, kara ve deniz hudutlarının korunması, güvenliği için gerekli göreceği
her çeşit tedbirleri uygulamayı milli görevlerinden
sayar ve bundan dolayı hiçbir yabancı hükümete
hesap vermek zorunda değildir. İngiliz ve Fransız
deniz kuvvetleri kumandanları Çanakkale'de gezici
ve sabit hastaneleri topa tutarken ve Rusya hükümeti Ermeniler vasıtasıyla Kars yakınlarında oturan
binlerce Müslümanı kılıçtan geçirir ve Kafkasya'da
aldığı Osmanlı esirlerini yine aynı Ermeniler vasıtasıyla yok eder ve bunları açlık ve susuzluk içinde
merhametsizce öldürürken; İngiltere, Fransa ve
Rusya hükümetlerinin insanî duygulardan dem
vurmaları garip değil midir? Kafkasya'da, Fas'ta,
Mısır'da, Hindistan'da ve başka yerlerde çıkan isyanlar sırasında, bunları bastırmak için son derece
şiddet göstermiş ve tamamen insanlığa aykırı hareketlerden geri durmamış olan İngiltere, Fransa
ve Rusya hükümetlerinin, alınması gerekli ve son
derece adaletle uygulamış olduğu tedbirlerden
dolayı Osmanlı Hükümetini suçlamaları doğru olamaz. Osmanlı Hükümeti, bu olaylarda en basit
devlet haklarını kullanmaktan başka bir şey yapmamışken, Osmanlı Hükümeti ileri gelenleri ile
bastırma tedbirleriyle ilgili bulunan memurların sorumlu tutulacaklarına dair yayınlar, hiçbir karşılığa
lâyık değildir.
Şikâyet etmeye mecbur olduklarını sandıkları
olayların bütün sorumluluğu söz konusu ihtilal
hareketlerini kendileri tertip ve idare ettikleri için

65 Bruce Fein, “Lies, Damn Lies And Armenian Deaths”, Huffpost World, June 4, 2009
66 Bruce Fein, “Lies, Damn Lies And… agm

Sayfa 27

Uluslararası İlişkiler / Politika

ve göçler sırasında Ermeni ve Türklerin kayıplarına
ilişkin tespitleri ise şu şekildedir:

Anka Enstitüsü

daha çok üçlü itilâf hükümetlerine aittir” [67]. Kararda; Savaş Bakanı* Enver Paşa**, İçişleri Bakanı Talat Paşa*** ve Denizcilik Bakanı**** Cemal
Paşa’nın*****, Ermeni Soykırımı’nın baş düzenleyicileri oldukları ve suçlarından dolayı idam cezasına
mahkûm edildikleri, ancak bu kararların infaz edilmediği iddia edilmekte ve Osmanlı Devleti’nin bakanlarından bahsedilirken unvanları kullanılmadan
sadece isimleri verilerek aşağılamada bulunulmaktadır.

ABD’NİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİNDEKİ ERMENİ POLİTİKALARI

Oysa bu üç kişi, “Ermeni halkına karşı katliamlar organize etmek ve uygulamaktan” değil, ülkeyi
yenilgiyle sonuçlanan bir savaşa sokmak gibi siyasi
bir suçtan dolayı gıyaplarında yargılanarak mahkûm
edilmişlerdir.
Enver Paşa, 4 Ağustos 1922'de Tacikistan'da,
Belçivan yakınlarında Ermeni kökenli Rus Agop
Melkovian komutasındaki Ruslarla çarpışırken üzerine düşen havan topuyla şehit olmuş ve Çeğen
köyüne gömülmüş, cenazesi Türkiye’ye getirilerek
4 Ağustos 1996'da Şişli'deki Abide-i Hürriyet Şehitliğine defnedilmiştir.
Talat Paşa 15 Mart 1921 tarihinde, Almanya'da bir
Ermeni komiteci olan Soghomon Tehlirian tarafından suikasta uğrayarak şehit edilmiş, cenazesi 1943
yılında alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye'ye
geri getirilmiş ve Abide-i Hürriyet şehitliğine gömülmüştür.
Cemal Paşa ise 21 Temmuz 1922'de, Tiflis'te Karakin Lalayan ve Sergo Vartanyan adlı iki Ermeni
komiteci tarafından şehit edilmiş, cenazesi Doğu
Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir Paşa tarafından
Erzurum'a getirilerek Kars Kapı Şehitliğine defnedilmiştir.
TBMM, 27 Haziran 1926’da yürürlüğe giren bir
kanunla, Ermeniler tarafından şehit edilen Talat
Paşa, Cemal Paşa, Bahattin Şakir, Sait Halim Paşa
ve Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in ailelerine
yardım yapılmasını kararlaştırmıştır. Yani Osmanlı
Devleti işgal altındayken işgal kuvvetlerince kurulan
özel mahkemelerde yalancı şahitlerin tanıklıklarıyla
yargılanarak haklarında idam kararı verilen Osmanlı Devlet adamlarının tamamının naaşları Türkiye
67 Uras, age, s.606-612
*
Harbiye Nazırı ve Baş Komutan Vekili
**
Kararda “Enver” olarak geçmektedir
*** Kararda “Talat” olarak geçmektedir
**** Bahriye Nazırı
***** Kararda “Cemal” olarak geçmektedir

Cumhuriyeti döneminde şehitliklere nakledilmiş ve
ailelerine şehit maaşı bağlanmıştır.
Dolayısıyla ABD Temsilciler Meclisi kararında söz
konusu devlet adamlarının Ermenilere soykırım uyguladıkları için idama mahkûm edildiklerinin iddia
edilmesi gerçekleri yansıtmamaktadır.
Kararda; “Ermeni Soykırımının ve ülke içindeki
hukuki noksanlıkların, Avusturya, Fransa, Almanya,
Büyük Britanya, Rusya, Birleşik Devletler(ABD) , Vatikan ve daha birçok ülkenin ulusal arşivlerinde kuşkuya yer bırakmayacak kanıtlarla belgelendiği ve
bu geniş kanıt birikimindeki olguların, olayların ve
sonuçların birbirinin aynısı olduğunun görüldüğü”
iddia edilmektedir.
Oysa İstanbul’un işgalini müteakip İttihat ve
Terakki’nin ileri gelenlerini Malta’ya süren itilaf devletleri İstanbul ve taşradaki büyükelçilik ve konsolosluklarında görev yapan Ermeni tercümanlar ile
İngiliz, Fransız ve Amerikalı tarihçi ve hukukçularını
seferber ederek Ermeni iddialarını kanıtlayacak delil arayışı içine girmişler, ancak ne kendi denetimlerindeki Osmanlı arşivlerinde ne de Paris, Londra ve
Washington’daki arşivlerinde buna dair en küçük
bir belge bile bulamamışlardır [68]. Nitekim bu husus Washington’daki İngiliz büyükelçiliğinden İngiliz Dışişleri Bakanlığı’na 13 Temmuz 1921’de gönderilen belgede de özet olarak şu şekilde bildirilmiştir:
“…Bu durum karşısında ve Amerikan Dışişleri
Bakanlığı'nda mevcut raporlarda Türkler aleyhinde
majesteleri Hükümetinin elinde esasen bulunmakta olan bilgiyi teyit etmek amacıyla dahi kullanılabilecek nitelikte hiçbir delile rastlanmadığından
korkarım ki, bu konuda yeni bir soruşturma yapmak için Amerikan Hükümeti'ne müracaat edilmesinden herhangi bir şey elde etme umudu yoktur.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yakın bir tarihte
durumu açıklığa kavuşturmak çaresini görememesinden üzüntü duyuyorum.” [69] Büyükelçi R. C. Craigie
Bu rapor üzerine İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Kraliyet Başsavcılığı’ndan Malta’daki Türkler aleyhine
“hukuki bir dava açılamıyorsa siyasi bir dava açılmasını” istemiş, ancak Başsavcılığı ikna edememiştir.
İngiliz Kraliyet Başsavcılığı, 21 Temmuz 1921 tarihli
68
Azmi Süslü, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Yayın No:5, Ankara, 1990, s.140- 160
69
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bir yazıyla, “eldeki kanıtlarla” Malta’daki Türklerden hiçbirinin Ermeni katliamı gerekçesiyle cezalandırılamayacağını İngiliz Hükümeti’ne kesin bir
dille bildirmiş, bunun üzerine İngiliz Hükümeti, Malta’daki tutuklu Türkleri serbest bırakmak zorunda
kalmıştır [70].
Nitekim Türk Hükümeti tarafından Ermenistan
Cumhuriyeti’ne önerilen zorunlu göç olaylarını
araştırılması için ortak bir tarih komisyonu kurulması ve çalışma sonuçlarının her iki tarafça kabul
edilmesi teklifi Ermenistan tarafından reddedilmiştir. Ermenistan’ın teklifi reddetmesinin sebebi
Osmanlı Devleti’ni suçlamaya imkân verecek hiçbir
belge bulunmamasından kaynaklanmaktadır [71].
Kararda ABD’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki
Sefiri Morgenthau’ın ABD Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği raporda “Osmanlı İmparatorluğu hükümetinin politikasını “bir ırkı yok etme kampanyası olarak tanımladığı” belirtilmektedir. Hâlbuki ABD’nin
Mersin konsolosu Edward Natan’ın büyükelçi
Morgenthau’a gönderdiği 30 Ağustos 1915 tarihli
raporda; “Osmanlı devletinin zorunlu göçü son derece intizamlı şekilde sevk ve idare ettiği ve muhtaç
Ermenilere yardım yaptığı” bildirilmiştir. Ancak büyükelçi Morgenthau gerçekler yerine, yanında kâtip
olarak çalışan Agop S. Andonian ile hukuk müşaviri
ve tercüman olarak çalışan Arshag K. Schmavonian
adlı Türkiye Ermeni’si iki kişinin kaleme aldığı raporları ülkesine göndermeyi tercih etmiş ve bu belgeler daha sonra James Bryce, Alman Lepsius ve tarihçi Arnold Toynbee tarafından Türkiye aleyhinde
propaganda aracı olarak kullanılmıştır [72].
Kitap esasen Morgenthau tarafından değil,
15.000 Dolar karşılığında Burton J. Hendrick tarafından kaleme alınmıştır [73]. Kitapta yazılanlar ile
Morgenthau’ın kendi tuttuğu “Günlük Hatıra Defteri” karşılaştırılınca kitapta yer alan saptırmalar
açıkça ortaya çıkmaktadır. Heath Lowry kitapta
yer alan bilgilerin gerçekleri nasıl saptırdığını “The
Story Behind Ambassador Morgenthau's Story”
(Büyükelçi Morgenthau’ın Hikâyesinin Perde Arka-
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sı) adlı kitabında detaylı olarak anlatmaktadır [74].
Morgenthau’dan sonra İstanbul’da görev yapan
Amiral Bristol de raporlarında Morgenthau’ı taraf
olmakla ve katliam haberlerini abartılı olarak bildirmekle suçlamıştır. Diğer yandan Morgenthau’ın
eserinin 1918 yılında Paris Barış Konferansında Ermenistan delegasyonunun devlet kurma taleplerini
desteklemek üzere yazılmış bir propaganda eseri
olduğu kanaati bilim çevrelerinde hâkimdir [75].
Kararda; ABD Senatosu’nun 11 Mayıs 1920 tarihli 359 numaralı kararının, General Harbord’ın
Raporu’nda yer alan “kesme, şiddet, işkence ve
ölüm olaylarının 100 güzel Ermeni vadisi üzerindeki
etkisi sürüyor” ifadelerinin ardından alındığı bildirilmiştir.
Oysa General Harbord’ın Anadolu’da yaptığı
incelemelerin sonucunda sunduğu raporunda “Ermeni soykırımı diye bir olayın meydana gelmediği
ve Ermenilerin çok sayıda Türk’ü katlettiği” belirtilmiştir [76]. Ancak raporda yer alan bilgilere rağmen
ABD Senatosu, 11 Mayıs 1920 tarihinde Ermenilere
mezalim yapıldığına ilişkin 359 numaralı Kongre kararını çıkarmıştır [77].
ABD’nin ACRNE (American Committee for Relief in the Near East-ABD Yakın Doğu’ya Yardım
Komitesi) adlı kuruluşu ise Doğu Anadolu’daki insan kayıplarını araştırmak amacıyla Yüzbaşı Emory
H. Niles ve Arthur E. Sutherland Jr.’ı bölgeye göndermiş, bu ikili Bitlis’ten Trabzon’a kadar geçtikleri
tüm noktalarda Ermenilerin Müslümanlara çok büyük 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 ülkede
bulunan binaların sekizde yedisinin Ermeniler tarafından talan edildiğini tespit etmiştir [78].
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Amiral Mark L. Bristol’ün, Türkiye’de görev yaptığı sırada 12 Mart 1926 tarihinde yazdığı aşağıda yer
alan hususlar da Ermeni iddialarının hayal mahsulü
olduğunu ve “katliama maruz kalanın Türkler olduğunu” göstermektedir [79]:

ABD’NİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİNDEKİ ERMENİ POLİTİKALARI

“…Ermeni ve Süryanilerin kuvvetlerini Rusya ordusu ile birleştirdikleri güneye doğru olan
bölgede, Amerikalılardan aldığım raporlara göre,
Hıristiyanlar Müslüman nüfusu tamamen imha etmişler, o kadar ki, yörede “yaşayan tek bir canlı hatta köpek, kedi, tavuklar bile kalmamıştır”. Ne var ki
raporların bu kısımları Ermeni yazarlar tarafından
özenle gizlenmektedir [80].
Kararda; “Ermeni nüfusunun yarısından fazlasına tekabül etmesi muhtemel en az 1.000.000
Ermeni’nin öldürüldüğü veya sürüldüğü ve bu durumun, Amerikan, Alman ve İngiliz arşivlerinde yer
alan belgelerle ve o dönemde görev yapan diplomatların raporlarıyla da desteklendiği” öne sürülmüştür.
Bu madde; kararın 1. maddesinde geçen
“1.500.000 Ermeni’nin öldürüldüğü” ifadesi ile ayrıca ABD’nin Mersin konsolosu Edward Natan’ın
büyükelçi Morgenthau’a gönderdiği 30 Ağustos
1915 tarihli raporunda yer alan “ Osmanlı devletinin
Ermeni göçünü son derece intizamlı şekilde sevk
ve idare ettiği ve muhtaç Ermenilere yardım yaptığı” ifadesiyle ve Almanya’nın Trabzon konsolosu
Bergfeld’in 25 Temmuz 1915 tarihli raporunda yer
alan “Ermenilere karşı yapıldığı iddia edilen gaddarlıklar hakkındaki iddiaları mesnetsiz buluyorum ve
yolda ölen Ermenilerin intihar veya hastalıktan olabileceğini kabul ediyorum” ifadesi ile de çelişmektedir [81].
Kararda Adolf Hitler’in Polonya’ya saldırısına
karşı çıkanlara cevaben Hitler’in “Tüm yaşananlara
rağmen bugün kim Ermenilerin yok edilmesinden
bahsediyor ki?” dediği iddia edilmektedir.
Böyle bir ifadenin Hitler tarafından hiçbir zaman
kullanılmadığını ve bu sözün bir sahte alıntı olduğunu, Ermeni bilim adamı Dr. Robert John, Amerikalı
bilim adamı Heath Lowry ve Türk bilim adamı Türkkaya Ataöv ispatlamışlardır [82]. Ermeniler Hitler’in
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2. Dünya Harbi’ni başlatan 1 Eylül 1939’daki Polonya
saldırısından bir hafta önce Obersalzberg’te Alman
generallerine Alman dilinde yaptığı konuşmadaki
sözlerinin İngilizce çevirisine konuşma metninde
bulunmayan “Ermenilerle ilgili” ekleme yapmıştır.
Hitler konuşmasında “ölüm kıtalarıma Polonyalıları çoluk-çocuk, genç-ihtiyar ortadan kaldırma
emri verdim” demiş ve Ermenilerin iddiasına göre
sözlerine devamla “zaten Ermenileri kim hatırlıyor
ki” ifadesini kullanmıştır. Oysa Hitler’in yaptığı konuşmanın orijinal metninde Ermenilerle ilgili böyle
bir ifade yoktur [83]. Nitekim savaştan sonra savaş
suçlularının yargılandığı Nüremberg Mahkemesi
Hitler’in bu konuşma metnini USA-29/786 PS ve
USA-30/1014 PS biçiminde numaralayarak onaylamıştır. Ancak bu metinlerde Hitler’in sarf ettiği iddia
edilen Ermenilere ait cümle yer almamakta ve her
iki belgede de Ermenilerden söz edilmemektedir.
Maalesef pek çok bilim adamı, benzeri saptırmaları tespit etmelerine rağmen dile getirememekte,
eleştirememektedirler [84]. Çünkü Ermeni Diasporasının fanatikleri Atatürk’e atfedilen bir yalan röportajı ortaya çıkardığı ve eleştirdiği için, The Armenian
Review dergisinin editörünü işten attırmıştır [85].
Kararda; “Soykırımla ilgili ilk karar BM tarafından
Lemkin'in önerisi üzerine 11 Aralık 1946'da benimsendi. BM Genel Kurul kararı (96) ve BM Soykırımı
Önleme ve Cezalandırma Sözleşmesi, BM'nin mevcut hükümlerini yasalaştırarak benzer suçları önleme ve cezalandırma amacıyla Ermeni soykırımını bir
suç olarak tanımladı” ifadesi yer almaktadır.
Ermenilerin hemen her tasarıda yer verdiği bu
iddia etkileyici olmakla birlikte asılsızdır. “Ermeni
soykırımı” BM tarafından asla kabul edilmediği
gibi 1948 sözleşmesinin geriye işlemediği hem sözleşmede hem de Ermeni yanlısı olarak hazırlanıp
BM’ye sunulan raporlara karşı yapılan eleştirilerde dile getirilmiştir. 1985’te toplanan Alt Komite,
soykırım iddialarına karşı ortaya konulan deliller
ışığında raporu kabul etmeyi reddetmiş ve “not”
etmekle yetinmiştir [86].
Kararda; “1985 yılının ağustos ayında, ABD
Ayrımcılığı Önleme ve Azınlıkları Koruma Alt
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Komisyonu’nun 14/1 oyla, “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve cezalandırılması Sorunu” adlı bir çalışma raporunu kabul ettiği ve bu raporda "Nazi
sapkınlığı 20. yüzyıldaki tek soykırım olayı değildir. Diğer örnekler arasında 1915-1916’da Osmanlı
İmparatorluğu'nun Ermenileri katliamı gösterilebilecek örnekler arasına girebilir” ifadesinin yer aldığı” iddia edilmektedir.
Kararda geçen en tutarsız iddia; BM İnsan Hakları Komitesinin bir raporunun 1915-1916 yılında Ermenilerin Osmanlılar tarafından katledilmesini kabul
ettiğine dair bir raporu kabul ettiğidir. Mr. Whitaker
raporu olarak hazırlayanın adıyla anılan bu rapor alt
komitede kabul edilmemiştir. Tam tersine komite
raporu teslim almayı, “alındı” sözcüğünü taslaktan
silerek reddetmiş (Dosya E/CN.4/1986/5-E/CN.4/
Sub. 2/1985/57; Para.57), bunun yerine “not alındı”
şeklinde özel rapora not düşmüştür (E/CN.4/1986/5
E/CN.4/Sub.2/1985/57 sayfa 99. para 1). Ayrıca taslak
10 lehte, 6 karşı ve 6 çekimser oy ile İnsan Hakları
Komitesine sunulmamıştır. Diplomatik ve hukuki
açıdan bakıldığında Mr. Whitaker raporu kabul edilmemiş “not” edilmiş ve daha yüksek karar organına transferi reddedilmiştir [87].
ABD Kongresi’nin kararı çıkmadan kısa süre
önce Ankara ABD’ye adeta bir son dakika heyeti
göndermiş ve yapılmaya çalışılanlar son dakikaya
sıkıştırılmaya çalışılmıştır [88]. ABD yönetimi ise
Kongre kararının önlenmesinde isteksiz davranmış
ve güçlü bir müdahalede bulunmamıştır. Obama
belki başkan seçilmeden önce Ermenilere verdiği
sözün ağırlığı altında, belki de samimi olarak Ermeni iddialarına destek verdiği için Temsilciler Meclis
Dış İlişkiler Komitesi’ni kendi haline bırakmıştır [89].

menilerinin, terör örgütü ASALA'nın bir benzerini
canlandırmak için ABD’de “Amerikan Ermeni Lejyonu” adlı bir örgüt kurdukları ve örgüt üyelerine
askeri eğitimi verdiklerine ilişkin bir haber basında
yer almıştır [90].
Militanlarının fotoğraflarını "www.americanarmenianmilitia.com" adlı internet sitesinde
ve Facebook gibi popüler sosyal medya sitelerinde yayınlayan “Amerikan Ermeni Lejyonu”
adlı örgüt, internet sitesinde “örgütün amacının;
Ermenistan'ın düşmanı addedilen ülke ve gruplara
karşı mücadele etmek ve ABD’yi de iç ve dış düşmanlara karşı korumak” olduğunu belirtmektedir.
Haberde PKK'ya alternatif olarak kurgulanan örgüt
tarafından; komando eğitiminden, bombalı suikast
ve keskin nişancılığa kadar pek çok konuda eğitim
verildiği, Kaliforniya'nın kırsal bölgelerinde tabanca, tüfek, sniper (keskin nişancı) tüfeği ve ağır
silahlarla atış talimi yaptırıldığı ve örgüt içinde suikast benzeri özel operasyonlarda kullanılacak 2 ila
5 kişiden oluşan ateş timleri oluşturulduğu, Milli
İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), örgütün çalışmaları
hakkında bilgi topladığı, Türk Dışişleri Bakanlığı’nın
ABD makamlarını, yasadışı faaliyet gösteren silahlı
grup konusunda uyardığı bildirilmektedir.

Ermenistan ise Türkiye’yi açıkça suçlayan ve hakarete varan ifadelerin kullanıldığı ABD Kongresi’nin
kararının kabulü için büyük bir çaba harcamış ve oylamadan hemen sonra Ermenistan Dışişleri Bakanı
Edvard Nalbantyan, “kararı büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını” açıklamıştır.

NEO-ASALA yanlısı grupların, ABD'nin yanı
sıra Rusya ve Lübnan'da da örgütlendiği, özellikle
Lübnan'da çocukların ve gençlerin "İzci" ve "Yaz
Kampları" vesilesiyle Türkiye'den intikam almak için
Taşnak Partisi'nin ilgili birimleri tarafından Anjar
bölgesinde eğitildiği, keskin nişancılık, asfalt altına
bomba yerleştirme, uzaktan patlatma ve yakın koruma konularında eğitim verilen Ermeni kamplarının Bourj Hamoud, Fanar, Baabda, Roumieh, Anjar,
Beka ve Zghorta’da bulunduğu, ayrıca Mavi Marmara krizinden ötürü son dönemde Türkiye ile ilişkileri bozulan İsrail'in de Neo ASALA projesini perde
arkasından desteklediği, örgütün uluslararası aktörlerce (ABD ve AB), PKK'nın bitirilmesi durumunda “B” planı olarak tezgâha sürülecek yeni bir terör
örgütü olarak kurgulandığı belirtilmektedir [91].

Son dönemde ABD, Ermeniler açısından Türkiye aleyhine siyasi kararlar çıkartılan bir merkez
olmanın ötesine geçmiş ve Ermeni terör örgütlerinin teşkilatlandığı ve eğitildiği bir ülke haline
de gelmiştir. Eylül 2011’de, ABD'deki Diaspora Er-

Konu, 6 Ekim 2011’de Asılsız Soykırım İddialarıyla
Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Yrd. Doç. Dr.
Savaş Eğilmez tarafından da gündeme taşınmıştır.
Eğilmez; “Amerika'da faaliyet gösteren "American
Armenian Militia" isimli örgütün "Ermeni, Kürt, Sür-
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yani Özgürlük Savaşçıları" adı altında bir şube oluşturarak üyelerine silahlı eğitim verdiğini, zamanı
geldiğinde gerçekleştirecekleri silahlı mücadeleyle,
Türk topraklarını bölüp kendi aralarında paylaşmayı
amaç edinen örgütün sistematik bir şekilde çalışmalarına devam ederek militan sayısını çoğaltmaya
çalıştığını, söz konusu çalışmaların internet üzerinden gerçekleştirildiğini, sanal ortamda kendilerine
katılanları, çok geçmeden kamplara alıp başta askeri eğitim olmak üzere bir dizi eğitime tabi tuttuğunu
ve uygulanan eğitimin zamanla unutulmaması için
sistematik bir şekilde devam ettirildiğini, organizasyonun başında ise Amerika'daki Ermeni Diasporasının bulunduğunu, örgütün bütün masraflarının
Diaspora Ermenileri tarafından finanse edildiğini”
açıklamıştır.
ASALA ve PKK'nın simgelerini taşıyan bu örgütün ambleminin ve Amerikan topraklarındaki silahlı
eğitim görüntülerinin ASİMED derneğine ait sitede
kamuoyunun bilgisine sunulduğunu belirten Savaş
Eğilmez; örgütle ilgili bilgileri bir dosya halinde ABD
Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiklerini, Amerikan federal kaynaklarının bu konuyla ilgili mutlaka detaylı
bilgileri bulunduğunu, dosyanın gönderilmesindeki
amacın, bu tür teröre hazırlık faaliyetlerinden Türk
kamuoyunun da haberdar olduğunu hatırlatmak
olduğunu ve Türk kamuoyunun beklentisinin, her
fırsatta dost ve müttefik bir ülke olduğunu belirten
Amerika Birleşik Devletleri'nin en kısa zamanda bu
faaliyetlerin önüne geçmesi olduğunu belirtmiştir
[92].
Diğer yandan ABD başkanları her yılın 24 Nisan
tarihini Ermeni seçmen kitlelerine mesaj aktarmak
ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nden Türkiye’nin
ulusal çıkarları ile örtüşmeyen tavizler almak için bir
araç olarak kullanmaktadır. Bu nedenle her yıl 24
Nisan tarihi yaklaşırken Türk kamuoyu ABD başkanının sözde soykırım için ne diyeceğinin ve muhtemel
söyleminin nasıl yumuşatılabileceğinin beklentisi
içine girmekte ve ABD başkanlarının Türk milletini
suçlarken soykırım yerine başka bir terim kullanmaları adeta bir teselli vesilesi yapılmaktadır. Bu yaklaşım biçimi, değil soykırım, tarihinin hiçbir döneminde en küçük bir katliam bile yapmamış bulunan
Türkler için son derece rencide edicidir.
Bundan daha vahimi ABD Başkanı Obama’nın
Türkiye’yi ziyareti sırasında 6 Nisan 2009’da
92
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Sayfa 32

TBMM’nde yaptığı konuşmada Türkiye’yi dolaylı
olarak soykırım yapmakla suçlayan ve Ermenistan hududunu açmasını isteyen konuşmasının
TBMM’nin milletvekilleri tarafından ayakta alkışlanması olmuştur. Kendi ulusuna hakaret eden
bir yabancı devlet başkanının ayakta alkışlanması
herhalde dünya diplomasi tarihinde başka örneği
bulunmayan bir ibret vesikasıdır.
ABD 1918 yılında o dönemdeki başkanı Woodrow
Wilson’ın açıkladığı haritayı Türkiye’nin NATO’ya
girmesinden sonra uzun yıllar dillendirmemiş, ancak 2. Körfez savaşı yıllarında ABD’li E. Yb. Ralph
Peters’a çizdirilen BOP (Büyük Ortadoğu Projesi)
haritası ile yeniden gündeme taşımıştır [93]. Söz konusu haritada Türkiye Cumhuriyeti topraklarının bir
bölümü Kürdistan, diğer bir bölümü ise Ermenistan
olarak gösterilmiştir. Dolayısıyla ABD’nin Türk toprakları üzerinde Ermenistan’a bağlı bir Batı Ermenistan oluşturma projesi yeni bir şey değildir. Ancak
bunun son yıllarda artık açıkça telaffuz edildiği görülmektedir.
Bu kapsamda son yıllarda ABD düşünce kuruluşlarının ve fikir adamlarının Ortadoğu bölgesindeki
gelişmeler kapsamında ABD’nin dış politika seçeneklerini değerlendirirken Ermenistan’ın Türkiye
üzerindeki taleplerine de gönderme yaptıkları ve
bunları destekleyen
kitap ve makaleler kaleme
aldıkları gözlemlenmektedir. Bunlardan biri olan ve
Amerikan Silahlı Kuvvetlerine bağlı çeşitli akademik
birimlerde öğretim üyeliğinin yanı sıra Senato'da
da konferanslar veren “Thomas P.M. Barnett” adlı
strateji uzmanının; Amerikan ulusal çıkarlarına ilişkin değerlendirmelerini içeren “Pentagon'un Yeni
Yol Haritası” adlı kitabında yer alan Türkiye’ye ilişkin tespitleri son derece dikkat çekicidir.
Thomas P.M. Barnett’ın, Pentagon tarafından
verilen sipariş [94] üzerine yazdığı kitabında yer
alan bilgileri [95] konuya ilişkin makalesinde değerlendiren Ergun Özgen; kitapta yer alan bilgilerin
ABD’nin Ortadoğu bölgesini yeniden şekillendirme
konusundaki niyetlerini açığa çıkardığını, bu kap93
Ralph Peters, “Blood Borders, How a Better Middle
East Would Look”, Armed Forces Journal, June 1, 2006
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samda ABD yönetiminin kurulacak yapay bir Kürt
Devletinin yanında Türkiye’den koparılması düşünülen bölgenin bir bölümünün de Ermenistan’a verilmesi suretiyle güçlenen Türkiye ile Orta Asya Türk
Devletleri arasındaki coğrafi bağlantıyı koparacak
şekilde bir tampon bölge oluşturmak istediğini ve
Türkiye ile bu devletlerarasındaki ekonomik, politik
ve kültürel dayanışmanın önüne geçmeye çalıştığını
belirtmektedir [96].
ABD yönetiminin büyük bölümü Karabağ’da
kullanılmak üzere 2017 yılı için Ermenistan’a 22.412
Dolar daha yardım yapmasının bu kapsamda değerlendirilmesi uygun olacaktır [97].
ABD yönetiminin Türkiye üzerindeki hedeflerini
açığa çıkaran bir diğer kitap ise CIA Türkiye Masası
eski şefi Graham E. Fuller tarafından kaleme alınan
“Yeni Türkiye Cumhuriyeti” adlı kitaptır [98].
Kitapta Türk-Ermeni ilişkileri konusundaki ABD
politikalarına da vurgu yapan Graham E. Fuller,
Türkiye’nin Ermenistan’a karşı uyguladığı ambargoyu kaldırması ve Ermenistan’la yeniden diplomatik ilişki kurması için ABD’nin ve AB’nin Türkiye’ye
baskı yaptığını, esasen Türkiye’nin Ermenistan’a
ambargo uyguluyormuş görüntüsü altında hava
yoluyla iki ülke arasındaki ticaretin sürdürüldüğünü
belirtmektedir [99].
Son dönemde ABD ile Ermenistan arasındaki
ilişkilerin arttığı ve özellikle ABD’li senatörlerin
Ermenistan’ı sıkça ziyaret ettikleri ve Ermeni tezlerine destek veren açıklamalar yaptıkları görülmektedir. Bu kapsamda Ermeni asıllı Kongre üyesi
bayan Jackie Speier- Kanchelian’ ın inisiyatifiyle
ABD Konre üyelerinden oluşan özel bir heyet 17-22
Eylül 2017 tarihleri arasında Ermenistan’ı ziyaret
etmiştir. ABD Kongresine sunulan Ermeni tasarılarını hazırlamak ve desteklemekle ün yapan kongre üyeleri Frank Pallone, Ermeni asıllı Anna Eshoo,
David Valadao ile Havai Kongre üyesi Tulsi Gabbard
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ve Visconsin Kongre üyesi Jim Sensenbrenner de
aralarında bulunduğu ve ABD’nin Erivan Büyükelçisi ile Ermenistan’ın Washington Büyükelçisinin
de refakat ettiği heyetin ziyaretini değerlendiren
Jackie Speier-Kanchelian ; “ziyaretin Kongre üyelerinden oluşan en büyük heyetin Ermenistan Cumhuriyetini ziyareti olduğunu açıklamış ve ziyaretin
amacının “iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek,
Ermenistan’ın içinde bulunduğu yolsuzluk batağından kurtulmasına yardımcı olmak ve Ermenistan’a
yapılacak ABD yardımı için yeni olanaklar yaratmak” olduğunu belirtmiştir [100].
Takip eden günlerde ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Meclis ve Senato temsilcilerinden oluşan bir
grup uluslararası hukuka aykırı olarak işgal altında
tutulan ve bağımsızlığını ilan ederek Artsakh adını
aldığını açıklayan Karabağ yönetimine destek olmak için 8 Ekim 2017’de Karabağ’ı ziyaret etmiştir
[101].
Ermenistan Diasporası ABD’li parlamento üyelerinin Ermenistan’a ve soykırım iddialarına desteğini
karşılıksız bırakmamış ve 8 Ekim 2017’de Amerikan
Ulusal Ermeni Komitesi - Batı Bölgesi (ANCA - WR)’
nin “Yılın Meclis Üyesi – 2017” ödülü Ermeni tezleri
ve soykırım tasarılarına desteği ile tanınan ABD’nin
Kaliforniya senatörü Anthony J. Portantino’ ya verilmiştir [102].
Sonuç
Kapitülasyonları kabul etmemesi ve Ermeni soykırımını tanımaması nedenleriyle ABD’nin Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluş senedi olan Lozan Antlaşmasını onaylamaması ile ortaya çıkan Ermeni yanlısı politikaları Kore harbini müteakip Türkiye’nin
NATO’ya kabul edilmesi döneminde bir süre için
kesintiye uğramış, ancak Ermeni zorunlu göçünün
ellinci yılı olan 1965 yılından başlayarak ABD yönetiminin Ermeni tezlerine yeniden destek vermeye
başladığı gözlenmiştir. Özellikle ABD’ye göç ederek
yerleşen Ermenilerin üniversitelerde, düşünce ku100
US Congress’ Representative Delegation to Visit Armenia,
https://armenpress.am/eng/news /905543/hayastan- kayceli-amn-kongresi-nerkayacucchakan-bacarik.html,
September 16, 2017
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October 9, 2017
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ruluşlarında ve medyada önemli yerlere gelmeleri
Ermenilerin tezlerini ABD yönetimine kabul ettirmelerini kolaylaştırıcı bir rol oynamıştır.
Bu kapsamda özellikle California eyaletine bağlı Pasadena, Burbank ve “Küçük Ermenistan” olarak adlandırılan Glendale bölgelerindeki Ermeni
oylarını alacak kişilerin Temsilciler Meclisi’ne
girmeyi garantilemiş olmaları ve üç bölgenin
California eyaletinin seçimdeki kaderini belirlemesi
1980’lerden başlayarak günümüze kadar ABD’li
milletvekilleri ve senatörlerin yanı sıra tüm başkan
adaylarının da başkanlık seçimleri öncesinde
ABD’de yaşayan Ermenilere yönelik özel politikalar geliştirmelerine neden olmaktadır. Söz konusu
politikalar Ermenilerin ABD Temsilciler Meclisi ve
Senatosu’nda görüşülen karar tasarılarını Ermeni talepleri doğrultusunda yönlendirmelerine de
imkân sağlamaktadır. Bu kapsamda ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’nda görüşülen Ermenilerle
ilgili tüm tasarıların Ermeni görüşlerini yansıttıkları
ve tasarıların Türkleri suçlayıcı ifadeler taşıdıkları
görülmektedir.
ABD Başkanları ise göreve gelmeden önce seçim
sürecinde Ermeni seçmenlere verdikleri soykırımı
tanıma sözünün gereğini yapma konusunda Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra zora düşmekte
ve ABD ulusal çıkarları ile Ermeni seçmenlerinin istekleri arasında sıkışmaktadır. Söz konusu sıkışıklığı
Ermenileri tatmin ederken Türkiye’yi de incitmeyecek bir ortak yol bularak aşmayı deneyen ABD başkanları ve yönetimi yaptıkları bazı açıklamalarla ve
Kongre’den geçen bazı kararlardan sonra Türkiye
ile karşı karşıya gelmektedir.
Bu kapsamda ABD Kongresinden çıkan kararlar
Ermeni zorunlu göçü konusunda yeterli derinliğe ve
bilgi düzeyine sahip olmayan sadece Ermeni iddialarını yansıtan belgeler izlenimini vermektedir.
ABD yönetimi bir yandan Kongreden Ermeni yanlısı karar tasarıları geçirirken diğer yandan
ABD düşünce kuruluşlarının ve Pentagon’un planları doğrultusunda uzun vadeli ABD çıkarları için
Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Kürdistan ve
Ermenistan oluşturmaya yönelik eylemlere de destek vermektedir.
Gerek Emekli Yarbay Ralph Peters’ın, gerekse
halen Pentagon danışmanı ve Askeri Akademi Öğretim üyesi olan Thomas Barnett’ın ve CIA’nın TürSayfa 34

kiye masası eski şefi Graham E. Fuller’ın bölgede
yeniden yapılanma kapsamında öne sürdükleri
alternatiflerin tamamında Türkiye Cumhuriyeti’nin
üniter yapısının değiştirilerek federasyona
dönüştürülmesini önermeleri ABD’nin bu konudaki
niyetlerinin açık göstergesidir.
Türkiye’yi
federasyona
dönüştürerek
Türkiye’den ayrılacak topraklarda yeni kurulacak
küçük devletçikler üzerinden Ortadoğu bölgesindeki su ve enerji kaynaklarını kontrol etmek ve
Rusya’yı güneyinden, İran’ı batısından Türkiye’yi
ise kuzeyinden ve doğusundan kontrol etmeyi hesaplayan ABD’nin Ermenistan’a desteği artarak devam etmektedir.
ABD’deki Ermeni lobisinin seçimler üzerindeki
etkisi devam ettiği müddetçe ABD Başkanlarının ve
Temsilciler Meclisi ile Senatosunun Ermeni yanlısı
tutumlarının süreceği ve ABD yönetimlerinin TürkErmeni sorunlarında Ermenileri daha çok gözeten
politikalar izlemeye devem edeceği görülmektedir.
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Dünya küreselleşme dönemine girdikten sonra, ortaya bir de Kü-yerel kavramı çıkartılmıştır.
Bu kavram küreselleşme ve yerelleşme kavramlarının birleşiminden meydana gelen birleşik yeni
bir kavram olarak hem makalelerde, hem de geleceğe yönelik tartışmalarda yer almakta, daha
doğru dürüst ne anlama geldiği belirtilmeden
geleceğin yenidünya düzeninin oluşturulmasında
kilit bir deyim olarak kullanılmaktadır. Normal
olarak bütün kamuoyunun bu yeni yaklaşımı bilmesi ya da öğrenmesi gerekirken, halk kitlelerini
fazlalık olarak gören neo-liberal entellektül yaklaşım, eski dünya düzenini yıkarken ve küresel
sermayenin imparatorluğuna giden bir yolda emin
adımlarla ilerlerken, bir de ortaya Kü-yerel dayatmasını çıkararak fazlasıyla kullanmakta ve kafa karışıklığına neden olarak, finans-kapitalin kapitalist
diktatörlüğüne yepyeni bir yapılanma sağlamağa
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çaba göstermektedir. Daha doğru dürüst küreselleşmenin ne olduğu açıklanmadan, küreselleşme
kökenli yeni ve uydurma kavramlar çıkartarak,
anlaşılmaz teoriler geliştirmek dünya kamuoyunu
sarstığı gibi beş kıtanın ülkelerine dağılmış halk
kitlelerini önemli ölçüde kafa karışıklığına sürükleyerek, kaostan yeni bir düzen çıkarma planlarını
dolaylı yollardan devreye sokmaktadır. Kü-yerel
kavramı bu açıdan son derece önemli ve üzerinde
titizlikle durulması gereken yepyeni bir deyimdir. Bu kavram önümüzdeki dönemde, küresel
dönüşümün sağlanmasında kilit anlamlarda rol
oynayacak gibi görünmektedir.
Glocalization kavramı, başta İngilizce olmak
üzere bütün Latince kökenli batı dillerinde, küreselleşme aşamasına geçildikten sonra gündeme
getirilen yeni bir kavramdır ve Kü-yerel kavramı-

Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’nın
çeyrek yüzyıllık belediye başkanı bundan birkaç
sene önce, Kuvayı Milliye hareketinin merkezi olan
başkentte, bu yepyeni emperyal kavramın başlığında yer aldığı bir bölgesel toplantı düzenleyerek,
dünyanın merkezi coğrafyasında Kü-yerelleşme
dönemini resmen başlatmıştır. Eski Osmanlı İmparatorluğu topraklarında kurulmuş olan bugünkü
Orta Doğu devletlerinin bütün büyük kentlerinin
belediye başkanları, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’da bir toplantıya davet edilerek, Orta

Doğu’da Kü-yerelleşme süreci başlatılmıştır. (Glocalization in Middle East ) üst başlığı altında düzenlenen bu bilimsel görünümlü toplantıya, Orta
Doğu haritasında yer alan büyük kentlerin belediye başkanları katılmış ve birkaç günlük toplantı
sonucunda bugün sıcak savaşların dış tahriklerle
sürüp gittiği merkezi coğrafyanın geleceği kentler
üzerinden konuşularak planlanmağa çalışılmıştır.
Başkentler devre dışı bırakılırken, başkentlerdeki merkezi devlet yapıları küresel emperyalizmin
neo-liberal politikaları ile zaman içerisinde tasfiye
edilirken, Türkiye’nin başkenti Büyük Orta Doğu ya
da Büyük İsrail Projeleri doğrultusunda bir Kü-yerel
yapılanmanın odağı olarak devreye girmektedir.
Bir anlamda, Türkiye’nin başkenti olan Ankara,
sonunda Ankara’daki merkezi devleti bile ortadan kaldıracak küresel emperyalist projeye alet
edilmekte, Ankara kendisini başkent olmaktan çıkaracak bölgesel bir emperyal proje uğruna Türk
ulusunun var olma savaşı olan Kuvayı Milliye’den
gelen ülke merkezi olma konumunu yabancı planlar uğruna kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya bırakılmaktadır. Türk devleti içindeki eski kadrolar
gelişmelerden habersiz bir biçimde gelişmeleri
izlerken, dışarıda yetiştirilmiş neo-liberal genç
kadrolar, merkezi devletten yerel devletlere geçiş
sürecinde çok bilinçli ve programlı biçimlerde kullanılmaktadırlar.
Türkiye’de daha çok küreselci, neo-liberal, alt
kimlikçi ve cemaatçi kesimlerde destek bulan Küyerel projesi, kısaca yerelleşerek küreselleşme
ya da küreselleşerek yerelleşme anlamında bir
yaklaşımı gündeme getirmektedir. Kü-yerelciler
kendi aralarında örgütlendikleri gibi, çeşitli yayınlar çıkartarak, yerel düşünerek küreselleş ya da
tamamen tersi bir doğrultuda küresel düşünerek
yerelleş gibi bir sloganı kendilerine ana ilke olarak
benimsemişler ve bu doğrultularda, batının emperyal devletlerinden para desteği alarak, ülke
içinde küresel emperyalizme paralel bir sivil inisiyatifin öncüsü olmağa çalışmışlardır. Kü-yerelciler
özellikle Avrupa Birliği politikalarına uygun bir
çizgide çalışmalarını sürdürerek, dışarıdan gelen
yabancı konuşmacıların katılımları ile ülkede yerelleşmeyi küresel emperyalizmin isteklerine uygun
bir çizgide gerçekleştirmek üzere çalışmalarını
yürütüp gelmişlerdir. Sivil toplum kuruluşlarının
kendi ülkelerinin devletlerine karşı duran, hatta daha da ileri giderek alt kimlikçi ve bölgeci bir
doğrultuda düşmanca bir tavrı benimseyen işbir-
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nın batı dillerindeki karşılığıdır. Küreselleşmenin
karşılığı olan globalizm ile yerelleşmenin batı dillerindeki tanımı olan localization kavramlarının bir
araya getirilmesiyle glocalization diye yeni bir kavram gündeme getirilerek, küreselleşme yolu ile yerelleşme ya da yerelleşme üzerinden küreselleşme
oluşumları açıklanmağa çalışılmıştır. Uluslararası
büyük sermaye kuruluşlarının öncülüğünde, gizli
dünya devletinin planları doğrultusunda küresel
emperyalizm bütün dünya ülkelerini sarsarak ele
geçirmeğe başlayınca, ortaya çıkan yeni durumları
açıklayabilmek zorlaşmış ve işte bu aşamada
glocalization ya da Kü-yerelleşme gibi sonradan
olma uydurma yeni kavramlar oluşturma yoluna
gidilmiştir. Dünya ülkelerine zorla küreselleşmeyi
kabul ettirmeğe çalışan sermaye kuruluşları, bazı
yerel yönetimler ya da sivil toplum kuruluşları aracılığı ile Kü-yerelleşme konularında açık oturumlar
ya da bilimsel toplantılar düzenleyerek kendilerine
kitlesel taban yaratmanın peşinde koşmuşlardır.
Çeşitli üniversitelerden devşirilen küreselci ya
da neo-liberal öğretim görevlileri ile bazı bilim
adamlarını ortak projelere ikna eden emperyal
merkezler, küreselleşme sürecine paralel bir biçimde Kü-yerelleşme projesini de kendilerine yakın gördükleri bazı yerel yönetimler ya da dışarıdan finans kaynağı sağlayarak satın aldıkları sivil
toplum kuruluşları aracılığı ile Kü-yerelleşmenin
önünü açmağa çalışmaktadırlar. Belediye birliklerine sızarak, bazı büyük kent belediyelerini ele
geçirerek, bunlar aracılığı ile toplantılar yapılmakta
ve ulusal, üniter, merkezi yapıda kurulmuş olan bugünkü devlet düzenleri yıkılmağa çalışılmaktadır.
Açıktan devlet yıkıcılığı, Kü-yerelleşme gibi ne olduğu belirsiz, sonradan olma tehlikeli kavramlar
üzerinden yapılmağa çalışılmakta ve insanların
kafaları ciddi boyutlarda karıştırılarak, para babalarının yenidünya hegemonya düzeni kurulmağa
çalışılmaktadır.
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likçi yaklaşımları çerçevesinde Kü-yerel kavramı
Türkiye’nin gündemine oturmuştur. Artık gelinen
yeni aşamada Türkiye’nin birçok kentinde bu doğrultuda toplantılar yapılmakta ve yerel inisiyatifler
oluşturulurken, ülkenin ulusal ve üniter yapısı ihmal
edilerek ülkenin bölünmesine ve merkezi devletin
dağılmasına giden yollar dolaylı olarak açılmaktadır. Küresel emperyalizm ulus devletlere savaş
açarken, bu siyasal yapıların merkezlerini hedef almakta, başkentleri devre dışı bırakacak yepyeni bir
oluşum sürecini öne çıkarmaktadır. Başkentler her
türlü kötülüğün kaynağı olarak gösterilerek halkın
gözünden düşürülürken, yeni yerelleşme süreçlerinin başlatıldığı yerel merkezler geleceğin kentleri
ya da yerel yönetimleri olarak halk kitlelerine lanse
edilmekte ve böylece merkezi devletlerden yerel
devletçiklere ya da eyalet devletlerine geçişin önü
açılmağa çalışılmaktadır. Bu doğrultuda geliştirilen yerelleşme süreci ulus devletleri ve bunların
başkentlerini kendisine hedef seçmiş olan küresel emperyalizmin çıkarlarına çok uygun düştüğü
için, yeryüzü haritasında yer alan bütün devlet
yapıları kökten sarsılmakta, halen var olan iki yüz
ulus devlet düzeninden, yerelleşme ya da Kü-yerel
atılımlar ile gündeme getirilen yeni kent merkezlerinin çevresinde oluşturulacak iki bin eyalet
devleti oluşumuna doğru bir yeni açılım, büyük
sermayenin çıkarlarına uygun düşecek bir çizgide
gerçekleştirilmeğe çalışılmaktadır.
Emperyal merkezlere karşı ulus devletlerin direnmeleri ve kendilerini korumaları doğrultusunda
önlemler almasına izin vermemek üzere, Kü-yerel
oluşumları hızlandıracak bazı uluslararası toplantılar yapılarak resmi belgeler yayınlanmış, bu doğrultuda ulus devletlerin katılımı ile evrensel çizgide geçerli olacak protokoller imzalanmıştır. Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Şartı bunların içinde en önde
gelen hukuk belgesidir. Yüzyıllar süren savaşlar
döneminden sonra bir kıtasal birlik etrafında bir
araya gelerek Avrupa Birleşik Devletleri ya da
Avrupa Birliği oluşumu çerçevesinde birleşmeğe
çalışan Avrupa ülkelerine küresel sermaye yerel
yönetimler özerklik şartını dayatmaktadır. Bugün
elliye yakın devletin yer aldığı Avrupa kıtasında
bir bölgesel birlik var olan devletlerin kendilerini korumaları yüzünden kurulamadığı için, kıtasal
bütünleşmenin yolu gelecekte kentler arası birliğe
doğru kaydırılmağa çalışılmakta ve bunun için de
Avrupa kentleri, devletlerin kurulu bulunduğu başkentlerin yönetiminden çıkartılmak istenmektedir.
Orta çağ Avrupası’nın haritası incelendiğinde beş
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yüz civarında kent devletinden oluştuğu görülmektedir. Kentler arası ilişkiler ile sınırlar ortadan kalktığı için ve daha kolay ilişkiler oluşturulabildiğinden,
bir bölgesel birliğe yönelen Avrupa coğrafyasındaki
ulus devletler ortadan kaldırılmak istenmekte ve
bu devletlerin başkentlerinin ülke içindeki kentler üzerindeki hegemonyasına son verilerek tüm
kentler geleceğe dönük olarak serbest bırakılmağa
çalışılmaktadır. Bölgesel birlik oluşturulurken, ulusal sınırlar aşılmakta ve tüm kentler uluslararası kurallara bağlı kılınarak, başkentlerin merkezi devlet
yapılanmaları ortadan kaldırılmak istenmektedir.
Böylece, ulus devletlerden önce eyalet devletlere
daha sonraki aşamada da kent devletlerine yönelerek, bir Avrupa kıtasal birliğinin küresel sermayenin güdümünde oluşturulması planlanmaktadır.
Yerelleşme olgusu, aynı zamanda küreselleşmenin
önündeki engel olan ulusal ve merkezi devletleri
ortadan kaldırdığı için, Kü-yerel bir yapılanmanın
elde edilmesini sağlamaktadır.
Yerelleşme bir anlamda demokrasinin doğal gereği olarak kabul edilmekte ve bu doğrultudaki gelişmeler yeni demokrasi projeleri ya da demokratikleşme süreçleri ile desteklenerek, yerel yönetimler
öne çıkartılmağa çalışılmaktadır. Bir anlamda demokratik ilerlemeler ile yerelleşme olguları paralel gitmekte, devletlerin merkezi yapılarının hedef
alınarak tasfiye edilmelerinde bunlar beraberce
kullanılmaktadır. Demokrasi kavramı ile cumhuriyet düzenleri sarsılırken, yerel yönetimler yolu
ile de merkezi yönetimler devre dışı bırakılmağa
çalışılmaktadır. Bugünün ulus devletlerini merkezi ve üniter yapıları ile ortaya çıkartan geçmişten
gelen siyasal ve sosyal gelişmeler e bugün yer verilmemek istenmekte, bunların tamamen tersi doğrultuda sosyal olaylar uzaktan kumandalı maniple
edilerek, küresel sermayenin yenidünya düzene
doğrultusunda bütün ülkeler yepyeni yapılanmalara doğru sürüklenmektedirler. İmparatorluklardan
ulus devletlere giden yolda devlet merkezleri ve
başkentler kutsal bir yere sahipken, bugün tamamen tersi bir doğrultuda kentler ve yerel yönetimler öne çıkartılmakta, geleceğin ideal devlet biçimi
olarak yerel devletleşmeler açık bir destekleme ile
gerçekleştirilmeğe çalışılmaktadır. Her türlü yerel
değer önemsenerek öne çıkartılırken, merkezin
temsil ettiği değerler ya da başkentlerin konumu
ile ilgili oluşumlar ya da toplumsal birikimler sanki
yokmuş gibi hareket edilmektedir. Kasıtlı bir yerelcilik giderek bütün dünyada küresel sermayenin
desteği ile yüceltilirken, her türlü merkezi değer

dağılma ile zaman içinde çıkan yerel yapılanmaları
önceden planlayarak bu kez normal koşullar içinde
bir dağılmanın ötesinde acil koşullar çerçevesinde
ulus devletleri ve merkezi büyük yapıları çözmek
ve parçalayarak önceden hazırlanmış bir dağıtma
operasyonunu yerelleşme süreçlerini destekleyerek gündeme getirmekte ve böylece Kü-yerel bir
programı uygulama alanına aktarmaktadır. Büyük
imparatorluklar beş ya da altı yüz yıl yaşama şansına sahip olmalarına rağmen, uluslararası finans
kapital böylesine uzun bir zaman içinde dağılma
senaryolarını beklemeden hareket etmekte ve bir
an önce kendi küresel imparatorluğunu kurabilme
doğrultusunda, hiç beklemeden Kü-yerel projelerin yerel yönetimler üzerinden uygulanması ile
acele olarak dağıtma senaryosunu gerçekleştirebilmenin arayışı içinde olmaktadır.

Yerelleşme olgusu aynı zamanda yerel yönetimlerin örgütlenmesini de beraberinde getirdiği için,
her ülke ya da bölge açısından yerinden yönetim gibi
bir ilke doğal bir sonuç olarak öne çıkartılmaktadır.
Yerelleşme ya da yerelcilik ansiklopedik anlam olarak merkez yokluğu anlamına gelmektedir. Belirli
merkezlerden rahatsız olan yerlerde, o yerde yaşayan insan toplulukları kendi aralarında bir araya gelerek ve örgütlenip yerel yapılanmalara giderek yerel yönetimleri ortaya çıkarabilirler. Yerel yönetim
bir yerin ya da bölgenin oradan yönetilmesi, başka
hiçbir yere ya da merkeze bağlı olmaması anlamına gelmektedir. Yerel yönetimler, bazen bütünüyle
yerinden yönetimi ya da kısmı olarak bir yerel inisiyatifin örgütlenmesini temsil etmektedirler. Merkez yokluğu ya da merkezsizlik yerel yönetimlerin
doğal sonucudur. Belirli bir merkeze bağlı olmayan
belirli bir yörenin insanlarının bir araya gelerek kendi kendilerini yönetme ya da yörelerini yerinden
yönetim biçimi ile yönetebilme hakları doğal olarak
vardır. Dünya tarihindeki önemli gelişmeler ve bu
doğrultuda ortaya çıkan oluşumlar, zaman zaman
büyük siyasal yapıların çöküşünü ya da dağılmasını gündeme getirdiği için, böylesine geriye dönük
olumsuz gelişmeler karşısında kalan her yöre toplumunun kendi yerel yönetimini oluşturarak kamu
hizmetlerinin ve yöresel sorunlarının, yerel inisiyatifler ile yönetmeleri mümkün olabilmektedir.
Dünya tarihinin ortaya koymuş olduğu bu gibi gelişmeler, yenidünya düzeni planlarına kalkışan küresel
sermaye açısından da ders verici olmuş ve zaman
içinde dağılan büyük devletlerin geriye bıraktığı kalıntılar içinden yerel yönetimlerin çıkması gerçeğini
göz önünde bulunduran finans kapitalin patronları,

Kü-yerel projenin içinde yer alan çok önemli
bir başka kavram olarak, hizmette halka yakınlık
anlamına gelen subsidiarite kavramı kullanılmaktadır. Bugünün küreselleşme eğilimlerine uygun
bir çizgide gelişen Avrupa Birliği gibi büyük kıtasal oluşumlarda, merkezi yönetimi devre dışı
bırakmak yerelleşmeyi daha geniş boyutlarda
uygulayabilmek doğrultusunda bir de hizmette
halka yakınlık anlamında, yerine koyma ya da ikame etme anlamlarına da gelecek bir tarzda subsidiarite kavramı, merkezi yönetimin yerine yerel
yönetimi geçirebilme amacıyla fazlasıyla kullanılmaktadır. Dışarıdan gelen baskı ve dayatmalara
karşı halk kitlelerin tepki göstermesi ve tepkilerin
gelişerek karşıt akımlara zemin hazırlaması gibi
durumları önleyebilme doğrultusunda, bu ilke devreye sokularak, Kü-yerel projelere devam edilmek
istenmektedir. Avrupa kıtası ülkeler ya da devletler
Avrupa’sından bölgeler ya da halklar Avrupasına
doğru bir dönüşüme zorlanırken, Kü-yerelleşme
gene önde gelen bir çizgide uygulama alanına getirilmekte ve yerel hizmetlerin yerel yönetimler
çatısı altında örgütlenmesiyle devlet merkezleri ya
da başkentler ile ilişkiler kesilerek, yerelleşme üzerinden küreselleşmeye yönelen bir oluşum düzeni
gerçekleştirilmeğe çalışılmaktadır. Hizmette halka yakınlık gibi halk kitlelerine hoş görünen cilalı
kavramlar Kü-yerelleşme doğrultusunda geliştirilirken, toplumlar merkezi devletin kontrolü dışına
çıkarılmakta ve bu yoldan küresel emperyalizmin
dünya halklarını bütünüyle denetimi altına alabilmesinin yolları açılmak istenmektedir. Avrupa Birliği bir kıtasal oluşum ya da Avrupa Birleşik Devletleri olarak oluşturulmağa çalışılırken,
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kötülenerek devre dışı bırakılmağa çalışılmaktadır.
Tarihin ilk dönemlerinden bu yana devam edip gelen
yerelleşme ve merkezileşme çekişmesinde, merkezi
yapıya sahip olan ulus devletleri yıkma doğrultusunda küresel sermaye açıkça yerel yönetimlerden
yana bir tutum izleyerek büyük ulus devletlerin
merkezi güçlerinden kurtulmağa çalışmaktadır. Sivil toplum kuruluşları ile beraber yerel yönetimler,
gelinen bu yeni aşamada küresel sermayenin taşeronları ve işbirlikçileri tarafından ulus devletlere
karşı kışkırtılarak açıktan kullanılmaktadırlar. Her
ikisine de batının emperyal ülkelerinden ve sermaye merkezlerinden para yardımı geldiği için, yerel
yönetimler dernekler ve vakıflar ile kendi devletlerine karşı açıkça kullanılmaktadırlar. Bir anlamda
devlet düşmanlığı yerelleşme ve sivil toplumculuk
girişimlerinin ana uğraşısı konumuna gelmektedir.

Anka Enstitüsü

MERKEZİ YERELLEŞME (KÜ-YEREL DEĞİL ME–YEREL)

ulus devletlerin direnişleri bu yollardan aşılmağa
çalışılmakta, uluslar ve onların devletleri tarihin
çöplüğüne doğru süpürülürken, Kü-yerel projeler
üzerinden hem bölgesel, hem de küresel yapılanmaların önü açılmağa çalışılmaktadır. Avrupa topluluğu bu doğrultuda yönlendirilirken, tarihin bir
sonucu olan uluslar ve onların ulus devletleri tasfiye olmağa mahkûm edilmektedirler.
Kü-yerel projelerin temelinde geçmişten gelen
yerellik ilkesi bulunmakta ve geleceğe dönük ulus
devlet ötesi oluşumların tezgâhlanmasında bu ilke
ana bir kural olarak uygulanmaktadır. Yönetim sistemlerinin demokratikleşmesi görünümünde sürekli olarak yerellik ilkesi öne çıkarılmakta vatandaşların ülke yönetiminde etkisinin artırılması gerekçesi
ile de merkezi yönetimin gücü ve üniter yapının
bütünlüğünün yıkılmasında yerellik ilkesi haklı
gösterilerek dıştan güdümlü dönüşüme devam
edilmeğe çalışılmaktadır. Bütün bilgilerin merkezde
toplandığı, ülke ile ilgili tüm kararların gene merkezde alındığı ulus devlet yapıları aşılırken, daha geniş kıtasal oluşumlara yol açacak ve bunlar üzerinden de bir büyük dünya konfederasyonunu küresel
sermayenin güdümünde oluşumunu gerçekleştirecek açılım ve atılımlar birbiri ardı sıra gerçekleşme
aşamasına gelecektir. Hizmette halka daha yakın
durma gibi bir görünümden yararlanan Kü-yerelcilik,
küresel imparatorluğa yerel yönetimler üzerinden
gitmeyi hedeflemekte ve bu doğrultuda en büyük
engel olarak öne çıkan başkentleri devre dışı bırakarak tek merkezli bir finans kapital imparatorluğunun hazırlıklarının tamamlanmasını sağlamaktadır. Dışlanan başkentler bir araya gelmedikçe ve
küresel büyük şirketler tarafından empoze edilen
dıştan güdümlü Kü-yerel planlara karşı bir işbirliği
ya da ortak bir çalışma düzenine gitmedikçe, önceden kurgulanmış olan sistem çalışmakta ve ulus
devletler düzeninden küresel şirketler egemenliği
dönemine geçiş doğrultusunda hızlı bir dönüşüm
yaşanmaktadır. Devletlerin merkezi yönetiminin
kesin otoritesini silmeğe çalışan tekelci şirketler
açısından yerelleşme alternatif olarak devreye girmekte ve bu doğrultuda Kü-yerel projeler şirketlerin desteği ile uygulamaya getirilmektedir. Halka en
yakın yönetimleri hizmetin halkla bütünleştirilmesi
biçiminde gündeme getiren Kü-yerel politikalar,
halk kitleleri için aldatıcı olmakta, sivil toplum kuruluşları ya da yerel yönetimler üzerinden tekelci şirketlerin kucağına sürüklenen halk kitleleri, zaman
içinde vatandaşlık bağı ile bağlı oldukları kendi devletlerine düşman bir hale düşürülerek, üniter devlet
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yapılarını bölücü bir konuma iteklenmektedirler.
Küresel sermayenin güdümündeki medya organları
aracılığı ile beyinleri yıkanan halk kitleleri böylesine
oyunlara alet edilirken, ulusların egemenliği ya da
halkların kendi kaderlerini belirlemesi ilkesi doğrultusunda kurulmuş olan ulus devlet yapıları hızla bir
çöküşe mahkûm edilmektedirler.
Hizmetler yerelleştirilirken, hizmete en yakın
yönetim olarak lanse edilen yerel yönetimler aynı
zamanda halka da en yakın yönetim biçimi olarak
tanıtılmakta, halkların yerinden yönetiminde yerel yönetimlere kilit bir misyon yaratılmaktadır.
Bu doğrultuda, yerel yönetimlerin özerkliği talep
edilmekte ve hiçbir biçimde merkezi yönetimin
müdahalesi ya da ulusal egemenlik düzeninin
gerektirdiği bir biçimde ulusal inisiyatifin yerel
yönetimlerde etkili olmaması için özerklik başlıca kaçış yolu olarak görülmektedir. Alt kimlikçi
yapılanmalar, ülkenin belirli bölgelerinde farklı
etnik ya da dinsel yapılanmalara gitmek isteyen
bölücü akımlar ulusal egemenliğin dışına çıkmak
ve merkezi yönetimin baskısından sıyrılabilmek
üzere özerkliği bir kurtuluş yolu olarak görmektedirler. Özerklik yerel yönetimlere bir hak ve hukuk
statüsü olarak tanınınca, ülkenin bölünmesine ve
merkezi devletin çöküşüne giden yol açılmakta ve
bu doğrultuda Kü-yerel açılımlar yeni küçük eyalet
devletçiklerinin oluşumunu sağlayarak, büyük ulus
devletlerin küçültülmesine yardımcı olmaktadır.
Ayrı bir tüzel kişilik çatısı altında örgütlenen yerel
yönetimler, Kü-yerel açılımlar doğrultusunda kendi
kendine açılım yapabilir bir noktaya getirilebilmekte
ve ayrıca dışarıdan sağlanacak maddi destekler
ile küresel yenidünya düzeni oluşumu çizgisinde
yönlendirilebilmektedirler. Özerklik statüsü bu
açıdan bir güvence sağlamakta ve böylece yerel
yönetimler merkezi yönetimin ya da ulus devletin
kontrol alanı dışına çıkarak geleceğin eyalet devletlerinin oluşum süreçleri hızlandırılmaktadır. Her
yerel adım böylece aynı zamanda ulus devletin
dışına çıkılarak küreselleşmeye yönelen bir oluşumun öncüsü de olabilmektedir. Ulus devlet içinde
yerelleşmek ya da merkezden kopuk bir yapılanmaya gitmek aynı zamanda tamamen tersi bir çizgide
dışa açılarak aynı zamanda küreselleşmek anlamına
da gelebilmektedir. Merkezi yönetimin sakıncaları,
bürokratik yapısı ile otoriter baskıları sürekli olarak
gündemde tutularak ulus devletler kötülenmekte,
yerelleşme ise bu gibi tuzaklardan kaçış olarak gösterilirken yeni bir özgürleşme olarak kamuoyuna
benimsetilmeğe çalışılmaktadır. Yerelleşme halk

Kü-yerel uygulamalardan birisi olarak gündemde gelen kentlerin dışa açılması, başkentlerin
güdümü dışına çıkarak uluslararası kuruluşlar ile
bağlantı içine girmesi son yıllarda fazlasıyla görülmektedir. Özellikle Uluslararası Para Fonu ya
da Dünya Bankası gibi çok büyük evrensel kuruluşlar, devletlere ya da hükümetlere kredi açmayı
bir yana bırakarak kentlere ve belediyelere kredi
vermeğe başlamışlardır. Bu gibi uygulamaların sonucunda birçok geri kalmış bölge kenti ve onların
belediyeleri başkentleri by-pas ederek dışa açılmışlar, büyük ekonomik kuruluşlardan ya da uluslararası bankacılık sisteminden yüklü krediler alarak kendi yöresel sorunlarını çözmeğe çalışmışlar
ama sonunda gene kendi devletlerine ve de
başkentlerinin yönetimine muhtaç bir duruma
düşmüşlerdir. Yöresel sorunlarının çözüm projelerine finans kaynağı sağlamak üzere yurtdışından
borç para sağlayan bazı kentler, aldıkları borçları
geri ödeyememişler ve zaman içerisinde kapitalist
ekonomik sistemin faiz bataklığına sürüklenerek
iflas bayrağını çekmek zorunda kalmışlardır. Krediler yolu ile ulus devletleri çökerten küresel kapitalist sistem benzeri uygulamaları, borç tuzağına
düşürdüğü kentler ya da yerel yönetimler içinde uygulamaya devam edince birçok yerel yönetim iflas
ederek gene kendi ülkelerinin devletinin himayesine sığınmak zorunda kalmışlardır. Kü-yerel projeler
yerel yönetimleri merkezden uzaklaştırırken, yeni
ufuklara açılan yerel yönetimler borç bataklarında
sürüklenirken okyanuslarda boğulurken gene kendi devletlerine avuç açma noktasına gelmişlerdir.
Kapitalist tuzaklar merkezi yönetimler ile beraber
yerel yönetimleri de iflas noktasına itekleyince,
Kü-yerel projeler iflas etmiştir. İnsanlığın doğasına
aykırı olan kapitalist emperyalizmin sömürgeciliği,
küreselleşme ya da yerelleşme oyunları ile insanlığı
yeniden köleliğe mahkûm etme aşamasına getirmiştir. Etnik toplumlara devlet kurdurma projeleri, Kü-yerel politikalar ile dıştan desteklenmesine
rağmen, yerel yönetimlerin güçsüz kalması ve bu
yüzden kapitalist sistem içinde batma noktasına
gelmesiyle etkinliğini yitirerek devre dışı kalma
noktasına gelmiştir.

Küresel şirketlerin ulus devletleri tarih sahnesinden silme girişimleri aşamasında gündeme getirilmiş olan Kü-yerelleşme, İMF ve Dünya
Bankası’ndan borç alarak başkentlere savaş açan
yerel yönetimlerin iflas etmesi üzerine artık durma noktasına gelmiştir. Merkezi devletin sahip
olduğu güçlü yapılanmadan yoksun kalan yerel yönetimler dış dünyaya açılınca cılız kalmışlar ve geleceğin kent devletlerini tekelci şirketlerin desteği
ile uluslara karşı oluşturma yolunda kendilerinden
beklenen adımları atamamışlardır. Geçmişten gelen
yerelleşme olgusu, küreselleşme aşamasında Küyerel projelere dönüştürülmek istenmiş ama büyük
sermayenin çıkmazları ve sorunları yüzünden bu
açılım bitme noktasına gelmiştir. Büyük parasal
destekler ile kentleri başkentlere karşı kışkırtma
ya da geleceğin kent devletlerini oluşturma noktasında eyalet devletlerine dönüştürme girişimlerinin
çoğunlukla başarısız kaldığı görülmektedir. Çeyrek
yüzyıllık küreselleşme döneminde birbiri ardı sıra
görülen yerel yönetim iflasları, yerel yönetimlerden
yerel devletlere geçme senaryolarının gerçekçi
olmadığını ve birer ütopyadan öte gitmediğini
açıkça göstermiştir. Birçok etnik kavgaya ve de
cemaat çekişmesine yol açan yerelleşme süreçlerinde, toplumların iç savaşa gitmesine neden olunmuş ve küçük yerel yapılar arasındaki çekişmeler
büyük toplum yapılarında karışıklığa ve bazen da iç
savaşlara yol açmıştır. Güçlü bir merkezin ortadan
kaldırılması, toplumsal alanda kaosa giden süreçlerin de başlangıcı olduğu için, artık Kü-yerel projelerden ya da uygulamalardan söz edebilmek giderek zorlaşmıştır. Küresel sermayenin taşeronu
konumundaki neo-liberal kadrolar ya da kuruluşların, fanatik ulus, devlet ya da başkent düşmanlığının
ötesinde, hiçbir işe yaramayan Kü-yerelleşme artık
insanlığın gündeminden düşme aşamasına gelmiştir. Bir devlet çatısı altında halkı ile bütünleşmeyen,
bölücü ve parçalayıcı Kü-yerel girişimlerin kamu
zararına yol açtığı kesinleşince, küresel emperyalizmin dayatması olan Kü-yerelleşme süreci durma
noktasına gelmiştir. Aradan geçen çeyrek asırlık zaman dilimi, Kü-yerelleşmenin gerçek dışı olduğunu,
dünyanın bugünkü koşullarına uymadığını kanıtlayınca, bütün dış çabalara ve uzaktan kumandalı
manipülasyonlara rağmen, Kü-yerelci bir yapılanma
başarılamamıştır.
Batı kapitalizminin dünya imparatorluğu için
zorlanan Kü-yerelleşme diğer küresel politikalar
gibi bitme noktasına geldiğinde, insanlık artık yerelleşmeyi yeniden düşünmek ve bugünün dünyasının
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topluluklarını merkezden uzaklaştırırken sanki özgürleştiriyormuş gibi bir durum ortaya çıkarmakta
ama başkentlerden kopan bölgelerin küresel
sermaye ve ona bağlı tekelci şirketlerin saldırısı ve
sömürüsü altına girmesine yol açarak yeni bir emperyalizmin ve buna bağlı olarak gündeme gelen
köleleştirmenin öne çıkmasına neden olmaktadır.

MERKEZİ YERELLEŞME (KÜ-YEREL DEĞİL ME–YEREL)

Anka Enstitüsü

koşullarına uygun bir biçimde gerçekçi bir tarzda
düzenlemek durumundadır. Birçok ülkede yerelleşme dışarıda küresel emperyalizme uygun bir yapılanma sağlayamamıştır ama insanlığın geleceği açısından cumhuriyet devletlerinin kendi toplumlarını
daha gelişmiş bir çizgide yönetebilmeleri açısından
gene de demokratik bir alternatif olarak geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle, yerelleşme olgusu
artık küresel şirketlerin ve emperyalizmin güdümünden kurtarılarak, merkezi ulus devletlerin yönlendirmesi doğrultusunda yeniden ele alınmalıdır.
Böylesine yeni bir yaklaşım yeni bir kavramlaştırma yaklaşımı çerçevesinde ME-YEREL ya da MERKEZİ YERELLEŞME olarak adlandırılabilir. Geçmişten gelen bir alışkanlıkla, yerelleşme hep merkezin
yokluğu anlamında adem-i merkeziyet kavramı ile
açıklanmağa çalışılmış ve sürekli olarak merkeze
ya da merkeziyetçiliğe karşı gibi gösterilmiştir.
Bugünkü ulus devlet ya da üniter devlet modelleri
incelendiği zaman, hem merkezi yönetimlerin,
hem de yerel yönetimlerin aynı anayasa ile yönetilen ortak bir devletin çatısı altında yer alabildikleri
görülmektedir. Merkezi ve yerel yapılar ortak bir
çatı altında buluşabildiğine göre, o zaman bu iki
kavramı birbirine karşıt bir doğrultuda değil ama
yan yana ve birbirini tamamlayıcı bir doğrultuda
ele almak mümkün olabilmektedir. Bu çerçevede,
bir devletin merkezi yapısının yanı sıra yerel yönetimler de yer alabilmeli ve merkezin kontrolü altında yerelleşme güçlendirilerek, artan nüfusun ve
kamu gereksinmelerinin karşılanmasında merkez
ve yerel yönetimler işbirliği sayesinde daha üst
düzeylerde geliştirilebilmelidir. Yerel yönetimler
başkentlere karşı ya da merkezi devlete düşmanlık
içinde bir gelişmeye yönelmemeli, ulus devletlerin
merkezi ile anlaşarak MERKEZİ YERELLİK, ya da MEYEREL ilkesi doğrultusunda geleceğe dönük gelişme programlarına yönelebilmelidir. Ancak böylece
her yerel yönetim kendi ülkesinin koşullarına uygun
düşen bir yeni yapılanma süreci içine girebilecek
ve böylece küresel emperyalizmin sömürge batağından ulus devletlerin koruyucu şemsiyesi altında
kendisini kurtarabilecektir. İflas tehlikesi olmayan
yerel yönetimler, kendi ülkeleri ve de merkezi devletleri ile beraber doğal gelişim süreçlerini tamamlayarak yenidünya düzeninde daha güvenli bir konumda var olabileceklerdir.
Şimdiye kadar merkeziyetçilik ve adem-i merkeziyetçilik ayrı ayrı ele alınmış ve sanki bu iki akım
birbirine düşmanmış gibi bir ortam yaratılmıştır.
Bugün gelinen aşamada artık geçmişten gelen
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deneylerin bir bütünsellik içerisinde değerlendirilmesiyle, daha üst düzeyde çağdaş bir kamu yönetiminin gerçekleştirilebilmesi için merkeziyetçilik
ile yerelcilik ya da yerelleşme birlikte ele alınmak
durumundadır. Bir devlet geleceğe dönük kendisini yenilerken, hem merkezi yapısında, hem de
taşrada yer alan yerel yönetimlerde yenileşmeyi
bir bütünsellik içinde birbiriyle bağlantılı olarak
ele almak durumundadır. Merkezde yeni yapılanmayı sağlayan idari reformlar yapılırken, yerel
yönetimler de de benzeri yenilemelere gidilmelidir.
Türkiye’de küresel baskılar ile gündeme getirilen
kamu yönetimi reformu ile beraber yerel yönetimler
reformu girişimlerinin başarısız kalmasının ana nedeni, bunların belirli bir bütünlük içerisinde ele alınmamasıdır. O zaman, sadece yerelcilik yaparak ya
da yerelleşmeyi öne çıkararak, bir idari reformun
yapılamayacağı artık açıkça ortadadır. Artan nüfus
dikkate alınarak yerel yönetimler güçlendirilmeli,
yerel yönetimlere kendi bölgelerindeki etkinliklerini artıracak düzeyde yeni yetkiler verilebilmelidir.
Ne var ki, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, merkezin tasfiyesi anlamına da gelmemeli, tıpkı yerel
yönetimler de olduğu gibi merkez de benzeri doğrultuda daha da güçlendirilmelidir. Böylece, MEYEREL ilkesi doğrultusunda, Başkent’te yer alan
merkezi devlet ile buna bağlı olan yerel yönetimler
bir bütünsellik içerisinde güçlendirilerek ülkenin
kamu yönetimi ve kamu hizmeti gereksinimleri en
üst düzeyde karşılanabilmelidir. MERKEZİ YERELLEŞME, yapılacak idari reformun esası olmalı, böylece var olan ulus devletler dağılmadan, merkezi
devletler Kü-yerel politikalar ile çökertilmeden insanlığın beklentilerini karşılayabilecek yepyeni bir
kamu örgütlenmesi, ulusal çizgide geliştirilecek
idari reformlar ile başarılabilmelidir. Yerel yönetimler ile merkezi yönetim birlikteliğinden daha güçlü
kamu yönetimi teknikleri ortaya çıkabilmeli ve giderek artan nüfusun gereksinmeleri doğrultusunda
daha gelişmiş yönetim biçimleri ile daha mutlu ve
düzenli bir yenidünya düzeni kurulabilmelidir.
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KÜ-YEREL POLİTİKALAR İLE KAOS DEĞİL
AMA ME-YEREL POLİTİKALAR İLE BİR DÜZEN
KURULMALIDIR. KAOS’TAN SONRA YENİ DÜZEN
İSTEYENLERE DÜNYA BIRAKILMAMALIDIR.
YENİDÜNYA DÜZENİ SAVAŞ İLE DEĞİL BARIŞ
VE DAYANIŞMA İLE KURULMALIDIR. KÜYEREL POLİTİKALAR İLE ETNİK VE DİNSEL
ÇATIŞMALARA İZİN VERİLMEMELİ, ME-YEREL
POLİTİKALAR İLE DAYANIŞMA VE BARIŞ
İÇİNDE DÖNÜŞÜM SAĞLANMALIDIR. ME-YEREL
POLİTİKALAR İLE HER ÜLKEDE İŞBİRLİĞİ VE
DAYANIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLMELİ VE DÜNYA’YA
BARIŞ GETİRİLMELİ, YENİDÜNYA DÜZENİ İÇİN
TÜM İNSANLIK ORTAK MÜCADELE ETMELİDİR.
ME-YEREL POLİTİKALAR İLE HER TÜRLÜ
ÇATIŞMA ÖNLENMELİ VE BARIŞ İÇİNDE BİR
GELECEK HAZIRLANMALIDIR.

Anka Enstitüsü

NÜKLEER SİLAHLANMA /
SİLAHSIZLANMADA
2018’DE YAŞANANLAR VE
2019’DA BEKLENTİLER
Nükleer silahların azaltılması veya tamamen
ortadan kaldırılması için gösterilen çabalar yetersiz kalmaktadır. Çünkü nükleer teknolojiye / silaha
sahip olma, diğerlerine üstünlük kurmak isteyen
devletlerin her zaman bir kozu olmuş ve olmaya
devam edecektir. Bundan dolayı, nükleer güce
sahip olan devletler, bırakın bu güçlerini azaltmayı tersine daha da artırmak istemektedirler. Bu
yüzden, altında kendi imzaları olan anlaşmaları
çoğu zaman ihlal etmektedirler. Öyleyse nükleer
silahları kısıtlayan, bazılarını imha etmeyi taahhüt eden bir takım anlaşmalar, ilgili devletlerce
neden imzalanmıştır? Kanımızca şu sebeplerledir:
Nükleer silah karşıtı kamuoyunu ve nükleer silahı
olmayan devletleri biraz olsun susturmak, ekonomik sıkıntılarını azaltmak veya harcamalarını
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başka bir sektöre yönlendirmek ya da o zamanki
uluslararası siyasi konjonktürün gereği olarak.
1945 yılında nükleer silahların gerçek muharebe ortamında kullanılmasıyla etkisi görülünce,
bunlara sahip olmak da devletler arasında bir güç
ve büyüklük gösterisine dönüşmüş ve tüm çabalar
bu yönde sarf edilerek büyük bir yarış başlamıştır.
Tüm uluslararası anlaşma ve sınırlamalara rağmen, bugün 9 ülkede yaklaşık olarak 15.000 nükleer başlık (silah) bulunmaktadır. Bunların büyük
çoğunluğu ABD ve Rusya envanterindedir. Nükleer silah bulunduran diğer ülkeler ise Fransa, Çin,
İngiltere, Pakistan, Hindistan, İsrail ve KDHC’dir.
Türkiye’de de egemen olan Batı ağırlıklı basının, son yıllarda gündeme getirdiği konular ya

2018’de Yaşanan Gelişmeler
Nükleer silahların atma vasıtaları olarak orta
ve uzun menzilli top mermileri, uçak bombaları,
roketler ve güdümlü füzeler kullanılmaktadır. Günümüzde İran, Kuzey Kore vb. ülkelerin balistik
füze denemelerine ve uzun menzilli çeşitli füzeler geliştirmesine karşı çıkılmasının temel sebeplerinden birisi de bu husustur. Bilindiği gibi, son
yıllarda Kuzey Kore ve İran nükleer ve / veya konvansiyonel mühimmatlar atabilen, değişik menzil
ve çapta füze ve roketler geliştirerek denemeler
yapmışlardır. 1945’ten 2018 yılına kadar 2.000’in
üzerinde nükleer deneme gerçekleştirilmiştir. Ancak, hep bu ülkeler öne çıkarılarak suçlanmakta,
denemeleri engellenmeye çalışılarak çeşitli yaptırımlara maruz kalmaktadırlar.
2018 yılında nükleer denemeler, anlaşmalar ve silahlanma / silahsızlanma konularında
önemli adımlar atılmış, kritik gelişmeler yaşanmıştır. Bunlardan en çok ses getirenler; ABD’nin
yeni nükleer doktrinini açıklaması, Rusya lideri
Putin’in yeni nükleer ve diğer türlerde stratejik silahlar geliştirdiklerini açıklamasıdır. Ayrıca,
İran ve P5+1 (ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere
ve Almanya) ülkelerinin Temmuz 2015’te imzaladıkları nükleer anlaşmadan ABD’nin çekilmesi,
ABD Başkanı ile Kuzey Kore liderinin 12 Haziran’da
Singapur’da görüşmeleri ve ABD Başkanı
Trump’ın, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekileceğini açıklaması
yıl içindeki önemli gelişmelerdendir. Şimdi bu
gelişmelere kısaca bir göz atalım.
* ABD, 02 Şubat 2018 tarihinde yeni nükleer
politikasını / doktrinini yayınladı. ABD nükleer silah
envanterini çeşitlendireceğini ve düşük kapasiteli,

küçük çaplı veya daha az güçlü nükleer silah sayısını
artıracağını, askeri deyimle, taktik nükleer silahlara ağırlık vereceğini ilan etti. Bu da, kullanıldığında
etkisi daha az olacak olan 1 - 5 KT (Kiloton) gücünde
nükleer bombalar demektir. 6 Ağustos 1945’te
Hiroşima’ya atılan bombanın 13 KT büyüklüğünde
olduğu ve 100.000’den fazla insanın ölümüne sebep
olduğu bilinmektedir. Nükleer doktrinde önerilen
bazı değişiklikler şöyledir:
1. Eski Başkan Obama'nın başlattığı modernleştirme çalışmaları sürdürülerek denizaltıdan
atılan füzeler, karada konuşlanmış balistik füzeler ve havadan sevk edilen silahların güçlendirilmesi,
2. Denizaltıdan atılacak nükleer silahların başlıklarının daha düşük verimli olanlarla değiştirilmesi,
3. Deniz merkezli nükleer seyir füzelerine dönülmesi.
ABD’nin yeni nükleer doktrinine göre; Kuzey Kore, “ertelenmeyecek ve öngörülmeyen
tehdit” olarak tarif edildi. Bu yeni nükleer doktrine göre, Asya Pasifik’teki diğer tehdit de Rusya ve Çin olarak belirlendi. Ayrıca, İran’ın nükleer
çalışmaları tehdit unsuru olarak raporlandı.
Doktrinde, “Bugün Rusya nükleer silahını ve diğer
stratejik sistemlerini modernize ediyor. Rusya’nın,
nükleer potansiyeli genişleterek başarıya ulaşılmasını öngören askeri stratejiler kabul etmesiyle ilgili
endişeler duyuluyor. Rusya’nın Kırım’ı işgal etmesi
ve müttefiklerimize yönelik nükleer tehditlerle birlikte bu olaylar, Moskova’nın büyük güçler mücadelesine geri dönme kararlılığını doğruluyor.” ifadelerine yer verildi.
* Rusya lideri Putin, 01 Mart 2018 tarihinde
parlamentoya yaptığı yıllık “ülkenin durumu’”
konuşmasında, Rusya'nın yeni nükleer ve diğer
türlerde stratejik silahlar geliştirdiğini söyledi ve
bunları birkaç kez herhangi bir düşman savunma
sistemini geçebilecek “yenilemez” silahlar diye
tanımladı. Putin 6 farklı silah sistemini, her biri için
hazırlanan kısa videolarla tanıttı ve en sonunda
tüm listenin bu kadarla sınırlı olmadığını da ekledi
[1]. Ayrıca Temmuz ayında Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savunma sanayisinin geliştirdiği yeni nesil
1 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43242354,
Erişim: 11 Aralık 2018.

Sayfa 45

Küresel Rekabet

Kuzey Kore’nin füze denemeleri ya da İran’ın
nükleer çalışmalarıdır. Ancak başta ABD ve Rusya
olmak üzere bir kısım devletler, nükleer teknoloji ve nükleer füze / silah alanlarında yatırımlarına
devam etmekte, yeni teknolojiler kullanılarak
gelişmiş nükleer silahlar / nükleer silah atma vasıtalarına sahip olma çalışmalarını ara vermeksizin sürdürmektedirler. Bu makalede, 2018 yılında
nükleer alanda yaşanan gelişmeler ele alınacak,
2019 yılı ve sonrasında beklentilerin neler olabileceği değerlendirilecektir.

Anka Enstitüsü

NÜKLEER SİLAHLANMA / SİLAHSIZLANMADA 2018’DE YAŞANANLAR VE 2019’DA BEKLENTİLER

silahların merak edilen özelliklerini anlattı [2].
1. Kıtalararası füze (Sarmat), ağırlığı 200 tonu
geçen, füze savunma sistemlerine yakalanmayan ve hipersonik olanlar da dâhil olmak üzere
nükleer başlıklar taşıyabilen bir savunma sistemidir.
2. Nükleer enerji güdümlü füze (Burevestnik),
bir güdümlü füzenin içine yerleştirilen, küçük
boyutlu bir nükleer santral olarak nitelendirilmektedir. Bu alçaktan uçan hayalet güdümlü füzenin pratikte menzil sınırlaması yok, uçuş rotası
tahmin edilemez ve engelleme hatlarını bypass
edebilme faaliyeti bu sistemi tüm mevcut ve gelecek füze savunma ve hava savunma sistemlerine karşı yenilmez kılmaktadır.
3. İnsansız, nükleer enerjili su altı araçları
(Poseidon), az gürültü yapan, yüksek manevra
kabiliyetine sahip, hem konvansiyonel hem de
nükleer savaş başlıkları taşıyabilmektedir.
4. Havadan atılan hipersonik füze sistemi (Kinzhal), yüksek hızlı taşıyıcı uçağın performans
özellikleri, füzenin atılacağı yere dakikalar içinde taşınmasını sağlamakta ve füze sesten 10 kat
daha hızlı gitmektedir. Uçuşu sırasında manevralar yapmakta, tüm mevcut savunma ve füze
sistemlerini aşabilmektedir. Ayrıca, 2.000 km.ye
kadar olan hedeflere nükleer ve konvansiyonel
başlıklar taşıyabilmektedir.
5. Hipersonik kanatlı planörlü stratejik füze sistemi (Avangard), atmosferde kıtalararası menzilde Mach 20'nin üzerindeki hipersonik hızlarda
uçabilmektedir. Binlerce kilometre yana doğru ve dikey manevralar yapabilmekte, yüzey
sıcaklığı 1600-2000 dereceyi bulmaktadır.
6. Lazer silah sistemi (Peresvet).
* ABD Başkanı Trump 08 Mayıs 2018 tarihinde İran ve P5+1 (ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngitere
ve Almanya) ülkeleri arasında Temmuz 2015’te
imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak
çekildiklerini açıkladı. ABD Başkanı Trump, daha
seçim kampanyalarında İran ile yapılan nükleer anlaşmanın kötü bir anlaşma olduğunu ve çekileceklerini dillendirmeye başlamıştı. Bu sözlerini 08 Mayıs
2018 tarihinde yerine getirdi ve tek taraflı olarak
2 https://tr.sputniknews.com/
savunma/201807191034359839-rusya-govde-gosteri-yeninesil-silah/, Erişim: 09 Aralık 2018.
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anlaşmadan çekildiklerini açıkladı. Ancak bu açıklamanın öncesinde de İsrail Başbakanı Netanyahu,
İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015 yılında imzalanan
nükleer anlaşmanın Tahran yönetiminin yalan ve aldatmalarına dayandığını öne sürdü. İstihbarat kaynaklarına dayandırarak İran’ın yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve nükleer silah elde etmek için
çalışmalarına devam ettiklerini ileri sürdü. ABD dışında, anlaşmanın tarafı olan ülkeler ise anlaşmaya
devam edeceklerini ve ABD’nin çekincelerine katılmadıklarını dile getirdiler. UAEK de, İran’ın anlaşma
yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve herhangi bir
olumsuzlukla karşılaşılmadığını açıkladı.
ABD yönetimi, Başkan Trump'ın 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden sonra 7
Ağustos'ta devreye giren ilk aşama yaptırımlarla,
İran'ın ABD dolarına, altın ve değerli madenlere
erişimini yasaklarken yine bu ülkenin çelik, kömür,
alüminyum ticareti ile otomotiv ve sivil havacılık
sektörlerini de hedef almıştır. Washington yönetiminin, 5 Kasım'da ikinci yaptırım paketini devreye
sokmasıyla İran petrol şirketlerine uluslararası kısıtlamalar getirilmiştir.
* ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore
lideri Kim Jong-Un 12 Haziran’da Singapur’un
Sentosa adasında yaptıkları görüşmeden sonra
yapılan açıklamalara göre ABD, Güney Kore ile
yaptığı tatbikatları durduracak, Kuzey Kore de
nükleer çalışmalarını 2021’e kadar kademeli olarak
azaltacaktır [3]. Liderlerin imzaladığı, bağlayıcı olmayan ve iyi niyet beyanı olarak nitelendirilen anlaşmanın ana maddeleri şöyle [4]:
1. ABD ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
(KDHC), iki ülke halklarının barış ve refah yönündeki arzuları doğrultusunda yeni bir ilişki kuracak.
2. ABD ve KDHC, Kore Yarımadası’nda kalıcı ve
istikrarlı bir barış rejiminin tesis edilmesi için ortak çaba gösterecek.
3. 27 Nisan 2018 tarihli Panmunjom Deklarasyonu uyarınca KDHC, Kore Yarımadası’nın nükleer
silahlardan tamamen arındırılması yönündeki çalışmayı taahhüt eder.
3 http://tr.euronews.com/2018/06/11/singapur-da-tarihizirve-trump-ve-kim-jong-un-ne-konusacak-, Erişim: 15 Haziran 2018.
4 https://www.haberturk.com/abd-baskani-trump-ve-kuzeykore-lideri-kim-jong-un-zirvesinde-kalem-detayi-2013625,
Erişim: 12 Aralık 2018.

4. ABD ve KDHC, hâlihazırda kimliği tespit edilenlerin ülkelerine derhal geri gönderilmesi de
dâhil olmak üzere, savaş esirleri ve kayıplardan
geriye kalanları kurtarmayı taahhüt eder.

Anlaşma kapsamına giren füzelerin sayısı aslında
her iki ülkenin elindeki nükleer silahların çok ufak
bir bölümünü oluşturmaktadır. Ancak, bu anlaşma
imzalandığı dönem itibariyle gelecekte imzalanan
ve halen üzerinde görüşmeler yürütülen nükleer
silahsızlanma anlaşmaları için de bir örnek teşkil etmektedir. İmzalanmasından sonraki 4 yıl içerisinde,
her iki ülke toplam 2 bin 700 füze imha etmiş, hem
ABD, hem de Rusya nükleer silah tesislerini uluslararası denetime açmıştır. Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Anlaşması’nın (START) imzalanabilmesi
ise Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından 1991’de
gerçekleşti. START kapsamında iki ülke de elinde
bulunan uzun menzilli nükleer silahları yaklaşık %30
oranında azaltmıştır.

* Akkuyu Nükleer Santrali inşaatının başlaması
için resmi tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya
Devlet Başkanı Putin’in katılımıyla 03 Nisan 2018 tarihinde yapılmıştır [7]. Japonya liderliğinde uluslararası bir konsorsiyum tarafından inşa edilecek olan
Sinop Nükleer Santralinde halen fizibilite çalışması
devam etmektedir.
2019’da Beklentiler
2019 yılında nükleer konularda ne tür gelişmeler
olabileceğini tahmin etmek, beklentilerin ağırlıkla hangi yönde somutlaşıp seyredeceğini tahmin
etmek için nükleer silahlanma / silahsızlanma ve
nükleer enerjiden faydalanma için atılan adımların
geçmişteki aşamalarını irdelemenin geleceği şekillendirmede etkili olduğu değerlendirildiği için kısaca değinilecektir.
* Nükleer silahsızlanma: 1946 yılından başlamak üzere uluslararası toplum, nükleer madde ve
kritik teknolojilere erişimin önlenmesi, denemelerin
engellenmesi ve nükleer silahların naklinde gerekli
olan teknolojilere erişimin denetlenmesi amacıyla bu esasların her birini hedeflemiştir. Bu çabalar
sonucu, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT, 1970 yılından beri yürürlükte),
Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması (CTBT- Kasım 2009 da 151 ülke yürürlüğe
sokmuş, 31 ülke imzalamış ama yürürlüğe sokmamıştır. Söz konusu antlaşma, sivil ve askeri tüm
nükleer denemeleri yasaklamaktadır.) gibi bir dizi
antlaşmayla sonuçlanmıştır.

* Nükleer silahlarla ilgili yaşanan kritik gelişmelerin yanında, Kasım ayında Rusya ile Çin
nükleer işbirliğini artırıcı anlaşmalar yapmışlardır.
Çin Ulusal Nükleer Şirketi ile Rusya Devlet Nükleer
Enerji Kurumu Rosatom, hızlı nötron reaktörü CFR600'ün Çin’de inşası ile Tianwan santralinin 7 ve
8’inci reaktörlerinin yapımının da aralarında bulun-

NPT Antlaşması dünyayı, antlaşmanın yürürlüğe
girdiği tarihte nükleer silah sahibi ülkeler (ABD, Çin,
Fransa, Rusya ve İngiltere) ve antlaşmaya taraf ancak nükleer silah sahibi olmayan ülkeler olmak üzere iki gruba ayırmıştır. Anlaşmayı 189 ülke kabul etmiştir. Bu antlaşma ile nükleer silah sahibi her ülke
nükleer silahları transfer etmemeyi, nükleer silah
sahibi olmayan ülkelerin bu silahları geliştirmesine
yardımcı olmamayı ve nükleer silahsızlanmaya ulaşılmasına yönelik çalışmalarda bulunmayı taahhüt
etmektedir. İsrail, Hindistan ve Pakistan bugüne
kadar NPT Antlaşmasını imzalamayı reddetmiştir. Kuzey Kore 2003 yılında anlaşmadan çekilmiş-

5 http://ankaenstitusu.com/abdnin-cekilecegini-acikladigi-nukleer-silah-anlasmasi-neden-onemli/, Erişim: 12 Aralık 2018.

6 https://www.aydinlik.com.tr/rusya-ve-cin-imzayi-attinukleer-hamlesi-dunya-kasim-2018, Erişim:10 Kasım 2018.
7 http://www.akkunpp.com/projenin-tarihcesi, Erişim: 14
Aralık 2018.
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* ABD Başkanı Trump 21 Ekim 2018 tarihinde,
Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile imzalanan ve nükleer savaş tehdidini azaltmaya dönük
atılmış en önemli adımlardan biri olarak gösterilen
Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan
(INF) çekileceklerini açıkladı [5]. Söz konusu
anlaşma eski ABD Başkanı Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Gorbaçov arasında 1987 yılında imzalandı.
Anlaşma uyarınca, menzili 500 ile 5 bin 500 km arasında olan karadan havaya orta menzilli füzeler yasaklanmakta, denizden ateşlenen füzeler ise bu anlaşma kapsamında yer almamaktadır. Bu anlaşma,
Soğuk Savaş’ın son dönemlerinde iki süper gücün
nükleer savaş tehdidini azaltmak amacıyla başlattığı üç bacaklı silahsızlanma sürecinin bir parçasıdır. Bu sürecin bir diğer bacağını START olarak
bilinen stratejik silahların sınırlandırılmasıyla ilgili
görüşmeler ve diğerini de uzay silahları konusundaki müzakereler oluşturmaktadır.

duğu 4 ayrı işbirliği anlaşması imzalamışlardır [6].
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NÜKLEER SİLAHLANMA / SİLAHSIZLANMADA 2018’DE YAŞANANLAR VE 2019’DA BEKLENTİLER

tir.
Ayrıca, BM Genel Kurulunca Temmuz 2017’de,
Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması 122 ülkenin desteğiyle kabul edildi. Ancak ‘’nükleer beşli’’ başta olmak üzere nükleer silah sahibi ülkeler,
anlaşma kararının oylandığı ilgili BM toplantısını
boykot etti. Çünkü bu anlaşmaya göre, nükleer
silah sahibi ülkelerin ellerindeki nükleer silahların
tamamının yok edilmesi gerekmektedir. Bu oylama sonucu, Kuzey Kore, İran veya nükleer silah elde
etmek isteyen herhangi bir ülkeye karşı çıkan ülkelerin samimiyetlerinin sorgulanmasını gerektiğini
göstermektedir.
* INF (Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler) ve diğer anlaşmalar: 1987 yılında imzalanmasının ardından geçen 4 yıl içerisinde, her iki ülke toplam 2 bin
700 füze imha etti. Ayrıca, hem ABD, hem de önce
Sovyetler Birliği, ardından da Rusya nükleer silah
tesislerini uluslararası denetime açtı. ABD ve SSCB,
1972 yılında karşılıklı ilk anlaşmaya imza attı. 30 yıl
süren bu antlaşmaya, “Balistik Füzelere Karşı Anlaşma (ABM Anti-Ballistic Missile Treaty)” adı verildi.
2002 yılında ABD tek taraflı olarak anlaşmaya son
verdi [8]. İki ülke arasında imzalanan diğer anlaşmalar ise şöyle: Stratejik Silahları Sınırlama Antlaşmaları (SALT I ve SALT II), Anti-balistik Füze Antlaşması
(ABM), Stratejik Silahların İndirimi Antlaşmaları’dır
(START I, START II ve Yeni START) [9].
Bu anlaşmalardan yeni START anlaşması 2010 yılında imzalandı ve 2020 yılına kadar yürürlüktedir.
Ancak, ABD ile Rusya arasında imzalanan anlaşma
gereklerinin ne kadarı yerine getirildi, hangi taraf
anlaşmaya sadık kaldı, hangi taraf ihlal etti hususu
tartışmalıdır. İki taraf da kendilerinin anlaşmaya
uyduğunu ancak karşı tarafın anlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürmektedir. Aslında yapılan anlaşmaların
ne kadar samimiyetten uzak ve göstermelik olduğu, tarihte hep yaşandığı gibi, görülmektedir.
* Nükleer Silah Denemeleri: Nükleer silah
denemeleri yeraltında, atmosferde ve suyun
altında gerçekleştirilebilmektedir. İlk nükleer
bomba denemesi, 16 Temmuz 1945’te patlatılan 20
kilotonluk (20.000 tonluk TNT’ye eşdeğer) Trinity
8 http://ankaenstitusu.com/abdnin-cekilecegini-acikladiginukleer-silah-anlasmasi-neden-onemli/, Erişim: 12 Aralık
2018.
9 https://www.gzt.com/haber/abd-ile-rusya-arasindaimzalanan-start-anlasmalari-nedir-2932809, Erişim: 13 Aralık
2018.
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isimli atom bombasıydı. 1945-1996 yılları arasında
2000’den fazla nükleer silah denemesi gerçekleştirildi. Bu denemelerden 1032’si ABD’ye, 715’i
Sovyetler Birliği’ne, 45’i İngiltere’ye, 210’u Fransa’ya
ve 45’i Çin’e aittir [10].
* Nükleer silahlanmaya giden yolun ilk basamağı veya temeli sayılan nükleer enerji alanındaki
gelişmeleri, bu alanda hangi ülkelerin ne gibi adımlar attığını, ne gibi yatırımlar uygulandığını ve hangi
diğer ülkelerle işbirliğine gittiği hususunu da göz
ardı etmemek gerekmektedir.
* Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu
NGS’yi yapan Rosatom’un mühendislik alanındaki
yan kuruluşu JSC ASE Engineering Company ile
CNNC, Rusya ve Çin arasında nükleer enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesi için dört ayrı anlaşma
imzaladı. Bu işbirlikleri arasında, Çin’de hızlı nötron
nükleer reaktörü CFR-600'ün inşa edilmesi ile Tianwan NGSnin 7’inci ve 8’inci reaktörlerinin kurulması
da bulunmaktadır [11].
2019 yılı ve ilerleyen yıllarda, nükleer enerji ve
nükleer silahların temeli olan nükleer teknolojiye ilginin artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.
Aynı zamanda nükleer enerji ve dolayısıyla nükleer
silah karşıtlarının da engelleme çabalarına devam
edeceği anlaşılmaktadır. İran’ın ve Kuzey Kore’nin
nükleer çalışmaları, ABD’nin INF anlaşmasından
çekilip çekilmeyeceği, buna karşın Rusya ve Çin’in
alacağı tutum 2019 yılında dünya siyasetine yön verecek olgulardır.
Değerlendirme ve Sonuç
Devletler arasındaki güç mücadelesi var oldukça
her alanda olduğu gibi nükleer silahlanma konusunda
da yarışın devam edeceği değerlendirilmektedir. Bu
üstünlük ve güç mücadelesi kimi zaman denizlere
egemen olma, kimi zaman yeni topraklar işgal etme
ve sömürgeleştirme, kimi zaman da büyük ve güçlü
ordular oluşturarak gözdağı verme yoluyla yapılmaya çalışılmıştır. 1945 yılında gerçek muharebe ortamında kullanılmasıyla nükleer silahların etkisi görülünce, bunlara sahip olmak da devletler arasında
bir güç ve büyüklük gösterisine dönüşmüş ve tüm
çabalar bu yönde sarf edilerek büyük bir yarış başla10 SARIGÜL Tuba Dr., http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/
makale/nukleer-denemeler-nasil-tespit- ediliyor, Erişim: 07
Ocak 2018.
11 https://www.aydinlik.com.tr/rusya-ve-cin-imzayi-attinukleer-hamlesi-dunya-kasim-2018, Erişim:10 Kasım 2018.

Nükleer silahlanma / silahsızlanma çalışmaları
çeşitli dönemlere ayrılarak, adlandırılarak da incelenebilmektedir [12]. 1945’te Japonya’ya ilk atom
bombasının atılmasından başlayıp 1970’de NPT
anlaşmasının imzalanmasına kadar olan dönem Birinci Nükleer Çağ olarak adlandırılabilir. Kontrolsüz
nükleer silahlanma yarışının yaşandığı bu dönemin
önemli olaylarından birisi 1962 yılındaki Küba Füze
Krizi’dir ki bunun etkisiyle 1970 yılında NPT anlaşması imzalanmıştır. 1970 yılından 1989’da SSCB ve
Doğu Bloğunun dağılmasına kadar olan dönem
İkinci Nükleer Çağ olarak, 1989’dan günümüze kadar olan dönem de Üçüncü Nükleer Çağ olarak adlandırılabilir. 1970’den 1989’a kadar olan dönem,
silahlanma yarışının kısmen durduğu, hatta ABD ve
SSCB arasında belirli oranlarda eldeki nükleer silahların sayısının azaltıldığı dönemdir. Bunun yanında
anlaşmaya aykırı olarak İsrail, Hindistan, Pakistan
ve Kuzey Kore anlaşmaya aykırı olarak nükleer silah edinmiştir. Ancak 1989 yılından sonraki dönem
biraz karmaşıktır. Dağılan SSCB’den sonra nükleer
silahlar bir taraftan azaltılmaya ve mevcutlar toparlanmaya devam ederken, diğer taraftan eldeki
silahların teknolojileri yenilenmiş ve daha küçük
çaplı taktik nükleer silahlar edinmeye başlanmıştır.
Bu durum nükleer silahların tek başına kullanımının
yanında konvansiyonel silahlarla birlikte küçük çaplı
muharebelerde de kullanılma olasılığını artırmıştır.
Son yıllarda ABD ve Rusya, karşılıklı olarak birbirlerini nükleer yükümlülüklerini yerine getirmemekle, hatta yaptıkları anlaşmalara uymamakla
suçlamaktadırlar. Bundan dolayı da ellerindeki

nükleer silahları modernleştirerek, daha küçük
alanda etkili olan taktik nükleer silahların sayısını
da artırmaktadırlar. Bu nedenle, gerçekten çok yıkıcı ve tehlikeli olan nükleer silahlardan tamamen
kurtulmak en uygun ve hakkaniyetli çözüm olacaktır. Bunun için görünen tek çözüm de, BM Genel
Kurulunca Temmuz 2017’de 122 ülkenin desteğiyle kabul edilen “Nükleer Silahların Yasaklanması
Anlaşması”nı GK üyelerinin kabul etmesi ve gereğini yerine getirerek nükleer silahlardan tamamen vazgeçmeleridir. Aksi takdirde nükleer silahlanma yarışının ortadan kaldırılmasının mümkün
olmayacağı değerlendirilmektedir.
Kaynakça:
1. COŞKUN İbrahim, Kuzey Kore’nin Nükleer Gücü, ANKA Strateji Dergisi, Ocak-Şubat 2018, Sayı:5, Sf.34-39.
2. COŞKUN İbrahim, http://ankaenstitusu.com/abdnin-yeninukleer-doktrini/.
3. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43242354.
4. https://tr.sputniknews.com/
savunma/201807191034359839-rusya-govde-gosteri-yeni-nesilsilah/.
5. COŞKUN İbrahim, ABD’nin İran ile Yapılan Nükleer Anlaşmadan Çekilmesi, ANKA Strateji Dergisi, Temmuz-Ağustos 2018,
Sayı:8, Sf.24-29.
6. http://tr.euronews.com/2018/06/11/singapur-da-tarihizirve-trump-ve-kim-jong-un-ne-konusacak-.
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mıştır. Bu yarış, 1970 yılında NPT (Nükleer Silahların
Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması) imzalanıncaya
kadar devam etmiştir. NPT anlaşması, o zamanki
nükleer silah edinme isteğini ve nükleer silahların
yayılmasını büyük ölçüde engellemiştir. Ancak NPT
anlaşması, nükleer silahları tamamen ortadan kaldırmaya dönük değil, mevcut durumu muhafaza etmeye ve daha fazla yayılmasını önlemeye dönüktü.
BMGK üyelerinin üstünlük ve ayrıcalıklarını nükleer
silahlara sahip olma hususunda da devam ettiren
bir anlaşmadır. Bu nedenle, nükleer silahlanma yarışı tamamen durmamış, anlaşmaya aykırı olarak gizli
kapaklı devam etmiştir.
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2019, 2018’İ ARATIR MI?
Korcan ROMYA

Gerek yerel gerekse küresel ölçekte oldukça
yoğun ve yorucu bir yılı arkamızda bırakıyoruz.
Bu yıl, ülkemizdeki ekonomik sorunların bariz
bir biçimde sokağa indiği bir yıl oldu. Geçtiğimiz
yılda ekonomiye damgasını vuran en önemli sorunun kur krizi olduğunu söyleyebiliriz. Seneye
3,80 seviyelerinde başlayan dolar-TL kuru, TL’nin
yaşadığı büyük değer kayıplarıyla 7 lira seviyesine
kadar yaklaştı. TL’deki hızlı değer kaybı ekonomideki bozulmanın öncü göstergesiydi. Kısa süre
içerisinde rekor seviyelere çıkan değer kaybı, kur
krizi olarak adlandırıldı ve ekonominin ne kadar
kırılgan bir durumda olduğunu gözler önüne serdi.
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Ekonomiye duyulan güvensizlik kur krizinin daha da
büyümesine yol açtı. Gerek erken seçim, gerekse
seçimden sonra yaşanan siyasal gelişmeler krizin
etkilerinin daha da artmasına sebep oldu.
Kur kriziyle başlayan süreç, üretimin çok büyük
bir kısmı için ithal ara mallar kullanmak zorunda
olan üreticiler için maliyetlerin nerdeyse 2 kat
artmasına yol açtı. Maliyetlerin hızla artması, enflasyon canavarının da yeniden doğmasına sebep
oldu. Enflasyondaki artış, faizlerin de hükümetin
aksi yöndeki bütün baskılarına rağmen artmasıyla neticelendi. Krediyle büyümeye, iş yapmaya ve

2019’a geldiğimiz şu günlerde ise reel sektörde
krizin oldukça derinleştiğini görmekteyiz. Çoğu firmaların iş akışları durma noktasına geldi. Piyasada
para dönmemekte, iş yapan da parasını almakta
güçlük çekmektedir. Ticari hayatın böylesine aksaması elbette, sokaktaki vatandaşın da hayatını
derinden etkilemektedir.
Türk halkı için 2018, ekonomik açıdan kötü bir
yıldı. Peki 2018’de esasında ne oldu da böylesine
sıkıntılı bir süreci yaşamaya başladık veya 2019’da
işler daha mı iyiye gider yoksa daha kötüsüne hazırlanmak mı gerekecek gibi sorular sorulmakta.
Yeni yıla girerken dünyadaki ekonomik gidişat ne
yönde, buna bağlı olarak içerde ve dışarda bizi neler beklemekte? Bu sorular ışığında önümüzdeki
yılın Türkiye için 2018’e kıyasla nasıl olacağını incelemek faydalı olacaktır.

Sonuçta, yıllar boyu dünyaya bedava dağıtılan paralar FED tarafından geri toplanmaya başlanmıştı.
Böyle bir ortamda da, kırılgan veya sıcak paraya bağımlı ekonomilerin yavaş yavaş sorunlar yaşamaya başlayacağı herkesin bildiği bir durumdu. Ayrı
olarak Türkiye’de, ekonomik ve hukuksal alanlarda bozulmaların başladığı da bariz bir biçimde ortadaydı. Yani Türkiye’nin, küresel açıdan olumsuz
gelişmelerin yaşandığı bir döneme, kendi iç yapısal
sorunlarından kaynaklı olarak oldukça sağlıksız bir
biçimde girdiği görülmekteydi.
İşte bu noktada iç ve dış sıkıntıların da
ötesinde 2018’deki asıl yangın, ülkedeki hukuksal
ve ekonomik ortama olan güvenin yok olma
noktasına gelmesiyle çıktı. Yalnızca yatırımcılar
veya iş adamları açısından değil, ortalama bir
vatandaşın bile Türk lirası tutmak istemediği,
Türk lirasına güvenmediği bir noktada bulduk
kendimizi. Vatandaşın kendi parasına ve ekonomisine güven duyamadığı bir ortamda, yabancıların
güven duymasını beklemek mümkün değildir. Eğer
imkanımız varken ekonomik sistemimizin sağlığını, dışarıdan gelecek finansmana bağlı olmaktan
çıkartabilseydik bugün geleceğe daha umutlu bakma imkanımız olacaktı, yabancıların güven duyup
duymadığı bu kadar önemli olmayacaktı. Ancak
büyük bir kesim için tablo ortadadır. Türkiye’nin
fırsat dönemini boşa harcadığını ve dış finansmana
bağımlı kaldığını da herkes bilmektedir.

Ekonomimizde pek çok uzmanın yıllardır dillendirdiği bir sistem bozukluğu vardı. Paranın bol
ve ucuz olduğu dönemlerde, elde edebildiğimiz
bütün kaynakları başta inşaat olmak üzere katma
değer üretemeyen sektörlere harcadık. Krediyle
sağlanan uzun bir refah döneminin ardından bir
gün gelip de bunun bedelini ödemeye başlayacağımız belliydi. İçerisinde iş insanlarının, yerli ve
yabancı yatırımcıların da bulunduğu çok geniş bir
kesim bunun farkındaydı. Ancak para bolluğunun
verdiği rahatlıkla yıllar boyu bu durum göz ardı
edildi.

Ekonomideki güven problemi ise yalnızca ekonomik politikalara yönelik olarak değil, kurumlar
İçin de ciddi ölçüde arttı. Örneğin enflasyon veya
işsizlik rakamları açıklandığı zaman, her tarafta
resmi rakamların yanında gayri resmi rakamların
da konuşulmaya başlandığını görür olduk. Kimse kurumların açıkladığı rakamlara güvenemez
oldu çünkü son zamanlarda gördük ki açıklanan
çoğu rakam, pratik hayatta karşılaşılaların yanında gerçek dışı kalmakta. Kurumlara olan güvenin
kaybolduğu bir ortamda ise verilerle ilgili spekülasyonlar ortalığı doldurmaktadır. Ekonomideki
güvensizliği arttıran önemli etmenlerden biri de
budur.

Son zamanlarda ise herkeste tedirgin bir bekleyiş hakimdi, gerek küresel çapta gerekse ülkemizde bir tür güvensizlik ortamı oluşmaya başlamıştı.

Adalet sistemine olan güvenin kaybolması ise
Türkiye’yi dış dünyadan iyice uzaklaştırdı. Memlekete yatırım çekmek mümkün olmadığı gibi, mev-

Ekonomide Güven Bunalımı
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çarkı döndürmeye alışmış pek çok firma için artan
faiz oranları ve maliyetlerle iş yapmak sürdürülemez hale geldi. Reel sektörde kriz sert biçimde
etkisini gösterdi ve son aylarda, pek çok ünlü firmanın arka arkaya gelen konkordato haberlerini
duyar olduk. Sektörde lokomotif konumda olan
büyük şirketlerin tedarikçilerine veya iş ortaklarına
borç ödeyemeyecek duruma düşmesi de domino
etkisi yarattı. Konkordatolar her sektörde kanser gibi yayılmaya başladı. Konkordato ilan etmiş
borçlusundan alacağını alamayan pek çok şirketin
sonu da bu piyasa koşullarında benzer olacaktır.

Anka Enstitüsü

cut yatırımcılar da bu açıdan kendilerini güvende
hissetmedikleri için yatırımlarını çıkartmaya başladılar. Yerli sanayiciler ve iş insanlarının büyük bir
bölümü de aynı gerekçeyle varlıklarını yurt dışına
kaçırdılar. Varlığını yurt dışına çıkarma imkanı olmayan halk kesimi ise TL’den kaçmaya başladı,
birikimlerini döviz olarak saklamaya yöneldi. Sonuçta Türk lirası kısa sürede rekor değer kayıpları
yaşadı.
Ülkemizde hukuk ve adalet sisteminin bariz bir
biçimde bozulmuş olması, ekonomiye başlı başına
en büyük zararı vermiş oldu. Güven unsurunun
olmadığı bir ortamda kimse ticaret veya yatırım
yapmak istemez, herkes köşeye çekilir elindeki
nakiti korumaya, saklamaya çalışır. Özellikle
bizim gibi sıcak parayla dönmesi beklenen bir
ekonomiye dışardan sıcak para getirebilecek
kimseyi bulamayınca, kriz çanları çalmaya başladı.

2019, 2018’İ ARATIR MI?

Bütün bu sebeplerle ekonomi uçağının inişe geçeceği gün gibi ortadaydı, ancak bu inişin yumuşak
mı yoksa sert mi olacağı belli değildi. Sonuçta yumuşak iniş yapıldıktan sonra az hasarla ve doğru
yönetimle uçağı tamir etmek ve tekrar kaldırmak
mümkün olabilirdi. Genel temenni de bu yöndeydi.
Ancak inişin neredeyse çakılacak gibi sert olacağının ortaya çıkmasıyla ekonomik gidişata olan güven daha da kötü duruma düştü. Halkın birikimlerini döviz cinsinden tutmaya başlaması, hesaplarını
döviz cinsinden yapmaya başlaması düzeltmesi
güç bir sorundur. Dolayısı ile enflasyonun en hızlı şekilde düşürülmesi ve rasyonel adımlarla TL’ye
olan güvenin yeniden tesis edilmesi gerekmektedir. Ancak hukuk düzeninin, siyasal iktidara bu
denli bağımlı hale geldiği bir ortamda bunu sağlamak oldukça zordur.
Kredi Değirmeninin Suyu Kalmadı
Kredi ile büyümeye böylesine alışmış bir ülkede
faiz oranlarının uzun süre bu seviyelerde kalması,
büyümenin durma noktasına gelmesine sebep olacaktır. Büyümenin durduğu bir ortamda da işsizlik
artacaktır. Ancak görülen odur ki, en iyi kurtarma
planında bile bunları yaşamamız gerekecektir.
Çünkü üretim yönü tüketimine kıyasla zayıf kalan
bir ülkede, yıllardır borçlanılarak yapılan bunca tüketimin bir yerde dengelenmesi gerekecekti.
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Diğer taraftan bakınca, hükümetin yerel seçimlerden önce ekonomiyi canlandırabilmek adına faiz oranlarını düşürmeye çalışması hepten
bir güvensizlik unsuru olacaktır ki bu beklenen
bir gelişmedir. Çünkü içinde bulunduğumuz koşullarda mücadele etmemiz gereken öncelikli sorun enflasyondur. Önümüzdeki yılda, en azından
yerel seçimlere kadar bu mücadeleye önem verilmeyeceği görülmektedir. Enflasyon sorununu
baskılayabilmek için faizlerin yüksek seviyelerde
tutulması, piyasadan para çekilmesi gerekmektedir. Hükümetin, yerel seçimlerden önce piyasaları daha da daraltıcı tedbirler almasını beklemek
yersiz olur. Aksine, yerel seçimlerde ekonomik
gidişattan dolayı oy kaybetmemek adına bütün
imkanları zorlayarak piyasaya para aktarmaya
çalışacaktır. Böyle bir politika da birkaç aylık sahte
mutluluk sağlandıktan sonrası yaşayacağımız
sıkıntıların kat kat artmasına sebep olacak, Türk
lirasının değerinin erimesine yol açacaktır. İşte bu
nedenle faiz oranlarının yerel seçimler sebebiyle
düşürülmeye çalışılması, ekonomik sorunun
ciddiyetinin farkına varılamadığını ya da seçim
uğruna göz ardı edildiğini gösterecektir.
Hangi açıdan bakarsak bakalım, faiz gibi ekonomiyi dengeleme mekanizmalarının artık etkisini kaybettiği bir döneme girmiş bulunmaktayız.
Geçtiğimiz yıllarda Merkez Bankası baskılanmasaydı, piyasaya güven verebilseydi ve küçük faiz
artışları yapabilmiş olsaydı, bugünlerde borçlanma maliyetimizin böylesine yüksek olmasına
gerek kalmazdı. Hükümetten beklenildiği gibi enflasyona rağmen faiz indirimleri yapılması da, faiz
oranlarının bu seviyelerde veya daha yukarısında
kalması da 2019 için olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Yıllar boyu faizle kavga ettikten sonra dünyanın
en yüksek faiz ödeyen ülkelerinden birisı olmak
güven sorununu pekiştirmiştir.
Bankalarımız, yurtdışından aldıkları kredileri
iç piyasaya sürmektedir. Ancak son zamanlarda
yurtdışından edinilen bu kredilerin maliyeti de ciddi ölçülerde artmaya başlamıştır. Ekonomideki ve
hukuk sistemindeki sorunlar Türkiye’nin riskli bir
ülke olarak görülmesine yol açmaktadır. Bu da
dışardan verilen borçların maliyetinin artmasına
sebep olmaktadır. Dünyada artık geçmiş yıllarda
olduğu gibi bir risk iştahı kalmadı. Küresel ölçek-

Stagflasyon Riski
Türkiye’nin 2019 yılında karşılaşabileceği en
büyük risk stagflasyon, yani durgunlukla beraber
enflasyonun da yüksek olması riskidir. Normal
şartlarda durgunluk olan dönemde enflasyonun
da düşmesi beklenir. Çünkü harcamalar ve tüketim azalır, azalan tüketim fiyatların düşmesine yol
açar. Ancak Türkiye’de durum farklı, bizde güven
kaybından kaynaklı bir risk artışı var. Bu yüzden de
Türk lirası sürekli değer kaybediyor. 2019 yılında
tüketim azalsa, piyasa iyice daralsa bile Türk lirasındaki değer kaybından dolayı üretim ve enerji
maliyetleri yükselmeye devam edebilir. Yani, üretici arzı ne kadar azaltırsa azaltsın, büyük çoğunluğunu ithal hammadde ile yaptığı için fiyatlar yükselme eğilimi gösterecektir. Tüketimimizin büyük
çoğunluğu da ithalata veya ithal enerjiye dayalı
olduğu için, Türk lirasındaki değer kaybı otomatikman bu ürünlerin fiyatlarının da benzer şekilde
yükselme eğilimi göstermesine sebep olacaktır.
Son zamanlarda haberlerde karşımıza sıklıkla
çıkmakta; ithal et ve tarım ürünlerinin miktarındaki
artış göze batar hale geldi. Tarımsal üretimimizdeki bozulmaların sonucunda çözüm olarak hemen
ithalat kanalını seçmeye başladık. Bu ürünlerin
ithalatına alışılması kısa zamanda yerli üreticinin
silinmesine yol açacaktır. Kısa zamanda en temel
ihtiyaçların bile ithalata bağımlı kalacağı görünmektedir. Türkiye gibi tarıma elverişli bir ülkenin
en azından kendine yetebilmesi gerekmekteyken,
geçmişten beri yerli üretim olan pek çok gıda ürününün artık yurtdışından gelmeye başladığını görmekteyiz. 2019 yılında çiftçinin durumunu birden
bire düzeltmek mümkün olmayacağına göre (ne
kadar çabalanır bu da bilinmez), tarım gibi hayati
bir alanda bile ithalat kaynaklı olarak fiyat artış-

ları görmemiz kaçınılmaz olacaktır. Kısacası, gıda
enflasyonu da 2019 yılında engellenemez bir sorun haline dönüşecektir.
Bu yıl herşeyin pahalandığını görsek bile aslında artan maliyetler henüz tam anlamıyla tüketiciye
yansıtılmış değil. Üretici fiyat enflasyonu %40’lara
dayanmışken, tüketici enflasyonu bildiğimiz üzere %20-21 seviyelerinde bulunmaktadır. Yani aradaki yirmi puanlık fark kadar bir maliyet artışı
tüketiciye henüz yansıtılmış değil. 2019 yılında
üreticiler bunu mecburen tüketiciye yansıtmak zorunda kalacaktır. Görüldüğü üzere, 2019 yılı enflasyonu düşünebilme açısından pek iç açıcı geçmeyecektir. Ekonominin durgunluğa girmesi ise bu sene
için kaçınılmaz olacaktır. En akıllıca politikalarla
bile bu çıkmazdan kurtulmamız 1-2 seneyi bulabilir.
Stagflasyon ciddi bir ekonomik sorundur. Ülkedeki hayat koşullarını ciddi anlamda değiştirir ve
halkın hızla yoksullaşmasana neden olur.
2019’da Küresel Gidişat
Türkiye’de ekonomik gidişatın iyi olmadığı açık
bir biçimde görülmekte, üstelik bizim sıkıntı yaşadığımız bir dönemde küresel çaptaki sıkıntılar da
çoğalmakta, Türkiye’nin manevra alanları hepten
daralmaktadır. Akılcı politikalara geri dönsek bile,
dış borcu çevirip ekonomiyi canlandırabilmek adına finansmana ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu finansmanı da ancak dış piyasalardan sağlayabiliriz.
Fakat önümüzdeki 1-2 yıllık süreç içerisinde dünyada para bulmak oldukça zor bir hal alacaktır. Dünyada risk algısı oldukça yükselmiş durumda. Geçtiğimiz yıllarda oldukça yüksek olan risk iştahı ise
giderek kaybolmaktadır.
2018 yılından kalma pek çok sorun, yarattıkları
bütün belirsizliklerle birlikte 2019 yılına taşınmaktadır. ABD ve Çin, ticaret savaşları için 90 günlük
bir müzakere ateşkesi ilan etmiş olsalar bile, görüşmelerden kapsamlı bir anlaşma çıkmaması riski bulunmakta. Almanya gibi büyük ve üretken bir
ülkenin ekonomisinden dahi yavaşlama sinyalleri
gelmekte. İngiltere’de Brexit sorunu ise bütün
karmaşıklığıyla devam etmekte, İtalya ekonomisi çıkmaza girmiş halde ve Fransa’da yıl sonunda
başlayan devasa sokak gösterilerinin yarattığı
karmaşa endişe vermekteyken rahat geçecek bir
2019’dan bahsetmek mümkün görünmemektedir.
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te risklerin giderek arttığı bir ortamda, bizim gibi
riskli görülen ülkelere borç vermenin maliyeti
önümüzdeki yıl daha da artacaktır. Artan maliyetlerle bankalarımızın dışardan para getirmesi de,
getirdikleri parayı kullanacak birilerini bulması da
zor olacaktır. 2019 yılında ne yapılırsa yapılsın borçlanma maliyetleri daha da yükselebilir. Bu şartlarda durgunluk kaçınılmaz görünmektedir. Faizle
kavga etmek yerine, ekonomiyi kurtarabilecek diğer planlara yönelmek mantıklıdır.
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Avrupa’nın bu kadar karışık olduğu bir yıla, ticaret
savaşları da doz arttırarak devam ederse, küresel
çapta ucu krize varabilecek bir dönem yaşayabileceğimizi öngörebiliriz.
Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı olan
Avrupa’da oluşan bunca sorun, hiç şüphesiz birinci elden bizi de etkilemektedir. FED’in faiz artırımları yeni yılda da devam edecektir. Yani borçlanma
maliyetlerimiz düzenli bir biçimde artmaya devam
edecektir. Görüldüğü üzere dış gelişmeler de 2019
yılı için olumlu sinyaller vermemektedir.
Yeni Yılda Umutla Devam Edebilmek İçin
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İçinde bulunduğumuz durum Osmanlı’nın son
yüzyılında yaşadıklarıyla çok benzer aslında. O
dönemlerde de en büyük dert borcu borçla çevirebilmek olmuş, sonu da imparatorluğun çöküşüne
varmıştı. İçinde bulunduğumuz dünya o dönemlerden farklı şartlara sahip olsa bile, bu düzenin böyle
gitmesi bağımsızlığımızı zedeleyici bir unsurdur. Rahip Brunson vakasında gördüğümüz gibi, ekonomimizin dışa bağımlılığı siyasi açıdan elimizi bir hayli
zayıflatmaktadır.
2019 yılında ve sonrasında izlenebilecek en doğru politika, ekonomiyi faiz veya para politikaları
gibi araçlar üzerinden zorla yürütmeye çalışmak
yerine, katma değer üretebilen ve sağlıkla kalkınabilen bir modele geçirmeyi planlamaktır. Maalesef ki ülkemizdeki eğitim sistemi de herkesin bildiği
üzere bu planlamaya uygun bir biçimde işlememektedir. Bu eğitim sistemi ile yetişen nesillerin, üretime dayalı bir ekonomi yaratma kapasitesi maalesef
ki pek az olacaktır. Her ne kadar bu eğitim sistemini
düzeltmeye çabalamayacaklarını bilsek bile, umudumuz acil olarak hataların farkına varılması ve akılcı bir eğitim modelinin benimsenmesidir.
Tarımda ve sanayide kağıt üzerinde büyük teşvikler yapılmasına rağmen pratik hayatta bu teşvikler üretimi canlandıramamaktır. Özellikle tarım sektörü bazında baktığımız zaman, yerli ürün sayısının
giderek azaldığı görülmektedir. Türkiye’de kolaylıkla yetişebilen çoğu ürün için ithalat yapılmaktadır.
Hayvancılıkta da giderek ithal ete bağımlı duruma
gelmekteyiz. Türkiye gibi bir ülke için bu durum
utanç kaynağıdır. Hiç yoktan hayvancılık ve tarım
alanında dışa bağımlılığımızdan acil bir biçimde kurtulmamız gereklidir.
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2019 yılında istesek de, istemesek de kemerleri
can acıtıcı ölçüde sıkmamız gerekecek. Önemli olan
kemerleri sıkarken, ekonomik darboğazdan çıkabileceğimiz adımları akılcı bir biçimde atabilmektir.
Bunun da en sağlam yolu, ekonomik anlamda dışa
bağımlılığımızı azaltabilmekten geçmektedir. Son
elli yıldır şevkle peşinden koşulan “küreselleşme”
politikaları birden bire değersiz bir amaç haline
gelmeye başladı. Küreselleşmenin mimarı ve
savunucusu ABD bile içe kapanık ve korumacı
politikalara yöneldiği bir ortamda, dış dünyaya
bağımlılığı en az olan ülkeler önümüzdeki finansal
darboğazdan en az zarar gören ülkeler olacaktır.

Küresel ve bölgesel gelişmeleri, beklentileri ve
öngörüleri, Türkiye’nin etki ve ilgi alanındaki
coğrafyada politika, ekonomi, enerji piyasaları,
askeri ve toplumsal konu alanlarında meydana
gelen olayları ve bu olayların dünyaya,
bölgemize ve ülkemize etkilerini, Dünya’da
İstihbarat ve güvenlik boyutunda yaşananları,
duyum, haber, bilgi ve analizleri, bir düşünce
kuruluşu çalışma mantığıyla yaptığımız
masa başı toplantılarında izleyicilerimizle
buluşturduk.

Teoriyle pratiğin harmanlandığı, analitik
düşüncelerin paylaşıldığı, zaman zaman
aykırı bakış açılarının çatıştığı farklı bir
konseptte 19 Kasım 2018’de Halk TV’de
başladığımız ANKA POLİTİK programını her
hafta Pazar günleri saat 14:00’te 7 Bölüm
halinde yayınladık.
* Programlara Youtube ANKA Enstitüsü
listesinden ulaşabilirsiniz.
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HARBİYELİ 1283 MUSTAFA KEMAL
Osman N. ARARAT
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M. Kemal ATATÜRK

Giriş

Yetiştiği Kültür Çevresi ve Ortam

Mustafa Kemal (Atatürk)’in, her yeni araştırılmasında yeni değerlerle karşılaşılan üstün
özelliklere sahip bir lider olduğu ve bu özelliğinin
yıllar geçse de korunduğu / korunacağı ortaya
çıkıyor.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya göre, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında, yani Mustafa
Kemal’in eğitim gördüğü yıllarda askeri eğitim,
sivil eğitimin önüne geçmiştir. Diğer taraftan, adabı muaşeret, Türkçe telaffuz, güzel konuşma, bir
konuyu takdim etme gibi konularda askeri eğitim
ileri düzeydedir.

Atatürk’ün lider olma özelliği ile birlikte önderlik
vasıflarına sahip yönü, yetiştiği siyasi, sosyal, askeri ve politik ortamla doğrudan alâkalıdır.
Gördüğü Eğitim
Mustafa Kemal (Atatürk)’in askeri yönünü
oluşturan en önemli etkenlerden biri de şüphesiz
ki gördüğü eğitimdir. Atatürk, bir mesleğe yönelik olarak sistemli ve harplerin yoğun olmadığı o
dönemde kesintisiz bir askeri eğitim görmüştür.
Daha önce ve sonraki yıllarda harpler sebebiyle askeri öğrencilerin çok büyük bir bölümü eğitimlerini
tamamlayamadan cephelere sevk edilmiş veya
öğrenciler kendileri katılmışlardır. 1897 TürkYunan harbi sırasında Manastır Askeri İdadisi’nde
bulunan Mustafa Kemal ve arkadaşları da cepheye
gitmeyi plânlamışlar ancak askeri harekâtın başarı
ile sürdürülmekte oluşu sebebiyle vazgeçmişlerdir. [1]
Mustafa Kemal eğitime, her yönü ile yetersiz
mahalle (Hafız Mehmet Efendi) mektebinde 1886
yılında başlamıştır. Mahalle mektebine birkaç gün
devam etmiş, buradan daha modern eğitim veren Şemsi Efendi özel okuluna geçmiştir. Üç yıllık
Selanik Askeri Rüştiyesi’ne (bugünkü orta okul)
1893’te başlamış, 1896’da dört yıllık Manastır
Askeri İdadisi (bugünkü askeri lise) imtihanını kazanmıştır. 1898 yılında Manastır Askeri İdadisi’ni
ikincilikle bitirerek 1899-1902 yılları arasında İstanbul Harbiyesi’ni, 1902-1905 yılları arasında üç
yıl devam eden ve o yıllarda harp okulunu bitirme
derecesine göre öğrencilerin kabul edildiği Erkânı
Harbiye Mektebi’ni (Harp Akademisini) bitirmiştir.
Görüldüğü gibi, Mustafa Kemal ilkokul, ortaokul
ve dört yıllık lise eğitiminden sonra altı yıl daha
eğitim görmüştür. Harbiye ve Erkânı Harbiye Mektepleri, zamanının en üst seviyede eğitim veren
kurumlarıdır.

Nitekim o dönemde askeri okullarda eğitimöğretim kadrosunun seçimine ve niteliğine özel
bir önem veriliyor ve özen gösteriliyordu. Bu
dershanelerden, okullardan ve bu sıralardan Türk
Milleti’nin ve Türk tarihinin altın bir kuşağı yetişmiştir. [2]
Bununla birlikte, 18. ve 19. yüzyıllarda askeri
reformlar ülkenin gelişmesi için itici güç (lokomotif) vazifesi görmüştür. Eğitim ve sanayinin gelişmesi ordunun sayesinde olmuştur. Örneğin tıp,
veterinerlik, eczacılık, kimyagerlik, mühendislik,
haritacılık, ressamlık gibi branşların gelişmesi orduda verilen eğitim sayesindedir. Türkiye ve Türk
Milleti dünya tarihinde medeniyetleri ile tanınır. Bu
da verilen askeri eğitimin nitelikli olmasının bir sonucudur. Tüm toplumsal değişimlerde ve kültürel
yapılanmalarda bu unsur ağır basar. [3]
Harbiye ve Harp Akademisi Dönemi
Mustafa Kemal’in İstanbul Pangaltı’daki Harbiye, o zaman ki adı, ‘‘Mekteb-i Harbiye-i Şahane’’ye
girişi 13 Mart 1899’dur. (Rumi 1 Mart 1315’e tekabül eder) Apolet Numarası 1283’tür. ‘‘Harbiyeli
Mustafa Kemal’’, buradaki 1315 duhullülere mahsus künye defterine , ‘‘Selanik’te Koca Kasım Paşa
Mahallesinden gümrük memuru Ali Rıza Efendinin
mahdumu (oğlu), orta boylu, beyaz benizli Mustafa Kemal Efendi Selanik 96’’ olarak, Manastır Askeri İdadisi’nde birlikte okuduğu, 1282 Selanik’li Ahmet Tevfik Efendi ile 1284 Manastır’lı Recep Fahri
Efendi arasına kaydedilecektir.
Mustafa Kemal’in Harbiye’deki arkadaşları
öncelikle Manastır İdadisi’nden gelenlerdi. Bunların arasında, Ahmet Tevfik ilk sırayı almaktadır. Diğer isimlerden, çocukluk arkadaşı, Askeri Rüştiye
ve İdadi’de birlikte okuduğu Mustafa Nuri (Con-
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ker), Ali Fuat (Cebesoy), Lütfi Müfit (Özdeş), Arif
(Ayıcı), Hayri (Tırnovacık), Kazım (Karabekir), Ömer
Naci, İsmail Hakkı (Pars), Kazım (İnanç), Kazım
(Özalp), Ali Fethi (Okyar), onu takip eden arakadaşlarıydı. Bu isimlerin bazıları kendi devresi, bazıları da
kendisinden öce veya sonraki devrenin öğrencileri
idi. [4]
Mustafa Kemal Harbiye’de öğretime başladığı
sırada okul komutanı Mustafa Zeki Paşa’dır. M.Zeki
Paşa, 24 yıl (1884-1908) bu kutsal yuvaya komutanlık yapmıştır. Okulun Öğretim Başkanı (o zaman ki
ismi ile ders nazırı), daha sonra 1915’te Çanakkale’de
3. Kolordu Komutanlığı yapan, aynı zamanda 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemali’nde komutanı olan Esat Paşa’dır. [5]
Harbiye’de ve bilahare Harp Akademisi’ndeki
başlıca öğretmenleri, Fransızca öğretmeni Necip
Asım Bey, Talim-Terbiye Öğretmeni Rahmi Paşa ve
onun maiyetindeki Yüzbaşı Naci Bey, Eski Osmanlı
Seferleri öğretmeni Ahmet Muhtar Paşa, Napolyon
savaşları öğretmeni Kurmay Binbaşı Refik Bey, Yüksek Matematik öğretmeni Kurmay Yarbay Macit
Bey, Tabiye öğretmeni Kurmay Yarbay Nuri Bey’dir.
Mustafa Kemal’in kişiliğinin oluşmasında onu yetiştiren, hayata hazırlayan çok değerli öğretmenlerinin
önemli payı vardır. [6]
Yakın Arkadaşları ve Anlattıkları

Harbiyeli Mustafa Kemal’i, okula girişinden itibaren dersleri, aldığı notları ve birinci sınıftaki durumunu en iyi nakleden arkadaşı Ali Fuat’tır. (Cebesoy) Ali Fuat, ‘‘Mustafa Kemal’in okula girdikten
sonra iki ay içinde sınıf çavuşu olduğunu, bu dönemde hem Fransızcasını geliştirdiğini, hem de memleket meseleleri üzerindeki düşüncelerinin olgunlaştığını’’ nakleder.
Alİ Fuat (Cebesoy), ‘‘Sınıf Arkadaşım Atatürk’’
isimli eserde, Mustafa Kemal ile ilgili şu anısını anlatır: 1902 yılında bir gün Mustafa Kemal, Ali Fuat’ın
babası İsmail Fazıl Paşa’nın Kuzguncuk’taki köşkünde misafir edilir. O gece orada kalır, ertesi gün
köşke gelen Abdulhamid döneminin önemli paşalarından Osman Nizami Paşa ile tanıştırılır ve konuşmaya başlarlar. Mustafa Kemal, Osman Nizami
Paşa’nın dikkatini çeker ve bir süre sonra onun geleceği hakkında bazı önsezilerde bulunarak şunları
söyler: ‘‘Mustafa Kemal Efendi oğlum, görüyorum
ki, İsmail Fazıl Paşa seni takdir etmek hususunda yanılmamış. Şimdi ben de onunla aynı fikirdeyim. Sen
bizler gibi yalnız Erkân-ı Harp Zabiti (Kurmay Subay)
olarak normal bir hayata atılmayacaksın. Sende
memleketin başına geçen büyük adamların daha
gençliklerinde gösterdikleri müstesna kabiliyet ve
zekâ emareleri görmekteyim. İnşallah yanılmamş
olurum. Keskin zekân ve yüksek kabiliyetin memleketin geleceği üzerinde çok müessir olacaktır. Bu
sözlerimi bir kompliman olarak alma.’’ [7]
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Bunun yanında, Harbiye’den en samimi arkadaşlarından Lütfi Müfit (Özdeş), Hayri Paşa (Tırnovacık), Kazım (Özalp), Asım (Gündüz) gibi sonradan
millî mücadele esnasında birlikte ve ortaklaşa hareket edecekleri arkadaşlarının anlattıklarından da,
Harbiyeli Mustafa Kemal’in hangi vasıflara sahip ve
nasıl bir öğrenci olduğunu anlıyoruz.
Lütfi Müfit (Özdeş)’e göre, ‘‘Harbiyeli Mustafa
Kemal’in tahsil hayatı öyle bir kaç cümle veya satırla ifade edilebilecek bir mevzu değildir. Onun altı
senelik tahsil hayatı ciltler dolduracak başlı başına
bir tarihtir. Daha mektepte iken kötü idareye karşı
kafasındaki inkılâpçı düşünceleri bilhassa kayda şayandır. Bilgisi ve çalışkanlığı ile diğer sınıf arkadaşlarını tenvir ederdi (aydınlatırdı). Büyük tehlikelere
rağmen haftada bir iki defa gizli olarak gazete bile
çıkarıyorlardı. Daha o tarihlerde bile evlâdı olduğu
asil Türk Milletine ilerde ne büyük hizmetler yapmaya namzet olduğu aşikârdı.’’ [8]
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Hayri Paşa (Tırnovacık) gazeteci Naci Sadullah’a
anlatıyor: ‘‘Mustafa Kemal sınıfın en zeki talebesiydi. Hallerinden, yaşlarından umulmayan bir olgunluk vardı. Çok kuvvetli bir ikna kabiliyetine sahipti.
Herhangi bir kavgaya karıştığını hatırlamıyorum.
Sınıfta intikal ve zekâ kabiliyeti kıt, bedbaht talebeler vardı. Bu zorlamalardan müstağni vaziyette kitaplar üzerinde mütemadiyen kafa patlatan ezberciler gibi çalıştığını görmedim. Bilhassa merak ettiği
derslerle ziyadesiyle meşgul olurdu. Riyaziye (matematik) ve edebiyata fazla düşkünlüğü vardı. Tevfik
Fikret’in sis manzumesini beğenirdi. Namık Kemal’i
ve Abdülhak Hamit’i okumaktan zevk duyardı. En
fazla meşgul olduğu şeylerden biri de zamanın felsefesi ve fikri cereyanları idi. Sürekli olarak kafasını
toplumun henüz halledemediği meselelerle meşgul
ederdi.’’ [9]

Kazım (Özalp) Paşa Harbiye’deki arkadaşlıkları
hakkında şunları anlatıyor: ‘‘1899 yılında Mustafa Kemal Harp Okulu’na gitti. Bir yıl sonra da ben
aynı okula gittim. Böylece arkadaşlığımız tekrar
başladı. Manastır İdadisi’nden Harbiye’ye gelenler
tatil günlerinde genellikle Babıâli’deki Stefan’ın
kıraathanesinde veya Sirkeci’deki Yani’nin kahvehanesinde buluşurlardı. Buradaki sohbetlerimiz önceki
yıllara göre daha anlamlı ve tartışmalı olurdu. Tav-

ladan başka, bilardo da oynamaya çalışrdık.’’ [10]

Asım Gündüz anılarında Harbiyeli Mustafa
Kemal’i şöyle anlatıyor: ‘‘Ben Kuleli’den sonra
Harbiye’ye geçtim. O zaman Harbiye’yi birincilikle
onunculuk arasında bitirenler, Erkân-ı Harp sınıfına
(kurmay) ayrılırdı. Harp Okulu’nda sınıf birincisiydim. Ancak hastalığım sebebiyle Harp Akademisi’ne
bir yıl geç başladım. Mustafa Kemal, Ali Fuat Cebesoy, Ali İhsan Sabis’le Harp Akademisi’nde beraber oldum. Gerek Harbiye’de gerekse Harp
Akademisi’nde bir şey dikkatimi çekmişti. Doğu illerinden ve Anadolu’dan gelen arkadaşlar yalnız dersleriyle meşguldüler. Sadece Manastır İdadisi’nden
gelen arkadaşlarımız daha uyanık, daha Batı’ya
dönüktüler. Onlar derslerinin dışında memleket meselelerini tartışırlar, bu konularda çeşitli fikirler ileri
sürerlerdi. Mustafa Kemal de bunlardandı. Mustafa Kemal güzel giyinir ve etkili konuşmalar yapardı.
Doğup büyüdüğü Selanik’in Batıya daha çok bağlantısı olması hasebiyle olacak ki, dikkat çekici fikirleri
vardı. Etrafındakileri kısa sürede etki altına alma
gibi bir hususiyete sahipti. Namık Kemal’in bütün
şiirlerini bir defterde toplamıştı. Milletleri uyandıracak olan fikir adamları ve devlet adamlarıdır diyordu. Fransızca’ya karşı özel bir ilgi duyardı. Fransız
Sefaretinden Fransızca gazete temin edip okurdu.
Bizler, vatan, millet ve Türklük fikirlerini ilk defa
Harp Akademisi sıralarında ondan duymuştuk.’’ [11]
Sonuç ve Değerlendirme
Yakın tarihimize baktığımızda, bu ülkenin yetiş-
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tirdiği, ülkesine ve milletine çok yararlı hizmetlerde
bulunmuş, toplumunun kaderine tesir ederek tarihin akışını değiştirmiş pek çok tarihi şahsiyetin varlığını görürüz.

Liderliğin bir de mesleki boyutu vardır. Meslek
ahlâkı ile başlayıp, motivasyon, tavır, ekip ruhu, iletişim, etkileme gibi hususiyetler ile devam eden bir
dizi değerler manzumesidir.

Tarihi şahsiyetler, kendi bilgi ve tecrübeleriyle kazandıkları değerleri ve birikim zenginliklerini
davranışa dönüştüren kişilerdir. Esasen bu yüzden
tarihi şahsiyet olma vasfını kazanmışlardır. Şahsiyet
veya kişilik sahibi olma, bir insanın duygu, düşünce
ve davranışlarını dengeli bir biçimde bütünleştirmesi sonucu ortaya çıkar. Şahsiyet / kişilik sahibi
insan, kendinden bekleneni elinden geldiği ölçüde
gerçekleştiren, kendinden beklenmeyeni hiç bir hâl
ve şart altında yapmayan kimsedir. Şahsiyet sahipleri toplum içinde her zaman belirgindirler ve dikkat çekerler. Ancak her zaman lider / önder olamazlar. Söz konusu tarihi şahsiyetlerden pek azı lider /
önder nitelemesi kazanırlar. Liderlik / önderlik şahsiyetin üst boyutudur. [12]

Bu tanımlama ve tariflerden yola çıktığımızda,
yakın tarihimizdeki yüzlerce, belki de binlerce tarihi şahsiyetin içinden sadece birinin ‘‘Lider / Önder’’
olma vasfını kazandığını görürüz. İşte Mustafa Kemal (Atatürk), asırlar geçse de adından söz ettiren
ve ettirecek olan çok önemli bir tarihi şahsiyettir.
Şayet öyle olmasaydı, Amerika’nın eski bir Genelkurmay Başkanının: ‘‘Savaşın tozu dumanı ardında,
belirgin olmayan çok şey vardır. Ben, Kemal Atatürk
hayranıyım. Muazzam ve üretim yeteneği ile desteklenen generallerin kazanması olağandır. Ancak çok
az kaynağa sahip olmasına karşılık Atatürk, hem
Türkiye’nin kontrolünü padişahlardan söküp almış
ve hem de Yunanlıları memleketinden atmıştır. Yüzyılın en büyük askeri adayım Atatürk’tür.’’ bu sözleri ile, son askeri harekâtından 67 yıl sonra bir lideri
bu şekilde anar mıydı?

Diğer yandan, liderliğin kendine özgü boyutları
vardır. Güven, sabır, cesaret, fedakârlık, doğruluk,
kararlılık, sezgi gücü, liderliğin kişilik boyutunu
meydana getirir.
Sayfa 60

26 Aralık 1988’de Time Dergisinde yayımlanan
bir röportajda, dönemin ABD Gnkur. Bşk. Amiral

M. Kemal ATATÜRK

William Grow’un yukardaki tespiti çok ilginç ve değerlidir. Söz konusu röportaj 23.12.1988 tarihli Milliyet Gazetesinde de yayımlanmıştır. [13]
Ülkenin içinde bulunduğu en zor şartlarda en
doğru karara varmak, bilahare bunu emir haline
dönüştürmek, öncelikle doğru, zamanında karar
verebilmeyi ve sonuçtan doğacak sorumluluğun
üstlenilmesini gerektirir. Bu kapsamda, Mustafa
Kemal’in çeşitli cephelerde, staratejik ve politik düzeyde verdiği aşağıdaki eşsiz dört etkili emri, sahip
olduğu liderliğin klasik örneği olarak gösterilebilir.
1. Çanakkale muharebeleri sırasında verdiği,
‘‘Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!’’
emri,
2. Kütahya-Eskişehir muharebelerinden sonra verdiği, ‘‘150 km. geriye, Sakarya doğusuna
çekilme’’ emri,
3. Sakarya Meydan Muharebesi sırasında verdiği. ‘‘Her karış toprağı vatandaş kanı ile sulanmadıkça terk edilemez!’’ emri,
4. 30 Ağustos Başkumandanlık Meydan Muharebesinden sonra verdiği, ‘‘Ordular! ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri!...’’ emri. [14]
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ
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Türkiye Cumhuriyeti 95 yaşında. 100 yaşına varmaya 5 sene kaldı. Gelin Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşuna bir göz atalım.

Bu yapı taşlarından birisi de Birinci ve İkinci
İnönü Savaşları sırasında oluşturulan İstiklal Marşımızdır.

İçinde yaşadığımız ve de içinde yaşamakta
gurur
duyduğumuz
Cumhuriyetimizin
kuruluşunda üç süreç olduğu görülür. Bu üç süreç
iç içedir, birbirinin içine girmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturan uluslararası
antlaşma Kurtuluş Savaşı’ndan sonra imzalanan
Lozan Antlaşması’dır. Bilindiği gibi Lozan Antlaşması, SEVR Antlaşması’nı iptal etmiştir.

Bunlar:

Şimdi soralım;

1-

Dış Savaş

* Sevr Antlaşması’nın önceliği var mıdır?

2-

İç Savaş

* Provası yapılmış mıdır?

3-

Devrim (Atatürk) Süreci.

Evet, vardır ve de provası yapılmıştır.

Dış savaş süreci 1911-1912 Trablusgarp Savaşı,
1912-1923 Balkan Savaşı, 1924-1918 Birinci Dünya
Savaşı, 1919-1922 Kurtuluş Savaşı süreçleridir.
İç savaş süreci Kurtuluş Savaşı sırasında
görülmüştür, pek çok isyan yani iç isyan bu
süreci oluşturur. Bu iç isyanlar, Kurtuluş Savaşı’nı
zorlamış ve Cumhuriyet’in kuruluşunu tehlikeye
düşürmüştür.

1903 yılında Makedonya’da İliden İsyanı olmuştur. Bu isyanı Bulgar ve Makedon komitacılar çıkarmış ve Osmanlı gençleri kısa bir zamanda, on
gün içinde, isyanı bastırmıştır. Ama Makedonya’da
huzur yoktur. Bölge, patlamaya hazır bir bomba
gibidir.

1920 yılının başından itibaren İngiliz istihbarat
birimleri, M. Kemal hareketi ile ilgili olarak şöyle
ifadeler kullanmışlardır:

1903 yılının eylül ayının sonlarında AvusturyaMacaristan İmparatoru ile Rus Çarı, Avusturya’da
Mürzteg Şatosu’nda buluşurlar. Bir plan üzerine anlaşırlar. Plan, 3 Ekim’de padişaha sunulur.
Bu plana göre aslı hıristiyan olan Hüseyin Hilmi
Paşa, Makedonya valisi olacak ve yanına biri Rus
diğeri de Avusturyalı iki yardımcı verilecektir.
Makedonya’nın çeşitli kesimlerine uluslararası
jandarma gücü yerleştirilecektir. Bölgenin maliyesini Osmanlı Bankası kontrol edecektir. Padişah
II. Abdülhamit bu planı reddeder, bunun üzerine
İngiliz, Fransız, İtalyan, Rus ve Avusturya harp gemileri Midilli ve Limni adalarına yanaşır ve bu adaları işgal ederler. Posta ve Gümrük teşkilatlarına
el koyarlar. Padişah bu olay üzerine bu planı kabul
eder.

“M. Kemal hareketi, ‘Kemalist’ bir harekettir.
Bu hareket Kemalist bir cumhuriyete gitmektedir.”

İngiliz, Fransız, İtalyan, Rus ve Avusturya
askerleri “jandarma’’ adı altında Makedonya’ya
gelirler. Bu işgal, Balkan Savaşları’na kadar sürer.

Evet, 1920 yılının başından itibaren dış
çevreler M. Kemal hareketine “KEMALİST
HAREKET’’söylemini kullanmışlardır. Bu Kemalist
hareket de “KEMALİST CUMHURİYETİ’’ oluşturmuştur.

Bu olay, Sevr’in provasıdır, Sevr’in öncüsüdür.

Cumhuriyetimiz, 29 Ekim 1923’te ilan edilmiş
ama temel oluşum 23 Nisan 1920 ile başlayan
“Atatürk Devrimi” sürecidir.
Bazı siyaset bilimciler, örneğin hocam Prof.
Mete Tunçay, Cumhuriyetin 23 Nisan 1920’de kurulduğunu, 29 Ekim 1923’te malum ilan edildiğini
belirtirler.
Ben de bu yaklaşıma katılıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde bilinmesi ve dikkate alınması gereken bir olaydır.

Türkiye Cumhuriyeti, Kemalist bir cumhuriyettir. Devrim sürecinde Kemalizm’in pek çok yapı
taşı yani ögesi oluşturulmuştur.
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ATATÜRK VE KIBRIS
Prof. Dr. Ata ATUN

Kıbrıs’ın Atatürk’le, Atatürk’ün de Kıbrıs’la olan
ilgisi ve bağı pek dile getirilmez, bu nedenle de pek
bilinmez. Ada 1878’de İngiliz idaresine geçmesine
rağmen Kıbrıslı Türklerin Anadolu ile bağları hiç
kopmamış, tam tersine daha güçlenmiş. Bu bağın
gücü özellikle Kurtuluş Savaşında tam olarak ortaya çıkmış.
Kıbrıs’taki yerel Türk gazetelerinin teşvik ve
kampanyaları sonucunda, adadaki “İngiliz Sömürge Hükümetine” rağmen adanın her köşesinde Anavatan Türkiye’ye yardım seferberliği
başlatılmış ve birçok gönüllü Kıbrıs Türkü de Kur-
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tuluş Savaşına katılmak üzere Anadolu’ya gitmiş.
Kıbrıslı Türkler, İstanbul’u işgal eden düşmanın
topraklarında
yaşamalarını
sürdürmelerine
rağmen her tür cezayı göze alarak Anadolu’daki
Türk halkına yardım için canla başla çalışmışlar.
Ulusal Kurtuluş Savaşının başlaması ile birlikte Kıbrıs’ta tüm Türk kurum, kuruluş ve kulüpleri
bir araya gelerek “Muhacirini İslamiye’ye Yardım
Cemiyeti” adlı bir üst kuruluş meydana getirmişler ve bu kuruluş vasıtası ile yardım kampanyaları
düzenlemeye başlamışlar. 1920 ile 1922 yılı arasında Yunan zulmüne uğrayan Türk halkına ve bu

M. Kemal ATATÜRK

zulme kahramanca karşı koyan Kuvay-ı Milliye’ye
yardım için gönüllü gençler/kadınlar tarafından 22
civarında piyes ve müsamere düzenlenmiş. Hem
de sahne yokken, para yokken, savaş yılları devam
ederken…

rimi vb. gibi değişiklikler yasa gerektirmediği için
Kıbrıslı Türkler tarafından derhal uygulamaya konmuş. Dil encümeni kararından sadece 3 ay sonra 23
Ağustos 1928’de Lefkoşa’da toplanan Kıbrıs Türk
Öğretmenler Cemiyeti Kurulu, Türkiye’de Latin
Harfleri kabul edildiği zaman bunun Kıbrıs’ta da
kabul edilmesini karara bağlayarak eğitimde yeni
harflerin kullanılmasının ilk adımını atmış, İngiliz
Sömürge Yönetiminin tüm baskısına rağmen.

Oynanan oyunlardan, düzenlenen açık artırmalardan ve toplanan bağışlardan elde edilen 600 Sterlin “Muhacirın’ı İslamiye Cemiyeti”
kanalı ile Anadolu’ya, Atatürk’e gönderilmiş.
Bu işe çok bozulan İngiliz Sömürge Yönetimi
Hürriyet ve Terakki Kulübü’nün 25 Mart 1920’de
verdiği müsamerenin hasılatı olan 320 sterlinin
270 sterlinden oluşan ilk partisinin Anadolu’ya
gönderilmesini yasaklayınca, para bir Kıbrıslı
Türk’ün cebinde Londra’daki Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) aracılığı ile gönderilebilmiş.

Kıbrıs’ta basının öncülüğünü yapan Söz gazetesi sahibi Mehmet Remzi Okan’ın Almanya’dan sipariş edilen yeni Latin Harflerini almak için İstanbul’a
gittiğini işiten Atatürk bu girişimden çok memnun
kalmış ve Söz gazetesinin yeni Latin Harfleri siparişinin parasının ödenmesi için talimatını vererek
desteğini/ mutluluğunu bu şekilde ortaya koymuş.

Kurtuluş savaşında kahramanlık gösteren Kıbrıslı Türklerden Atatürk’ün elinden nişan alan ve
soyadı takılan Kıbrıslı Türkler de var.

Kıbrıs Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından daima önemsenmiş ve bu önem birçok kez büyük önderce açık bir şekilde vurgulanmıştır.

Mülazım Tahir Bey; Stratejik önemi olan bir tepeyi iki makineli tüfekle ve 15 neferle 15 gün hiçbir
yerden yardım görmeksizin müdafaa ederek düşmanın ilerlemesine mani olmuş.

Atatürk’ün Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 1930’lu
yıllarda Antalya bölgesinde yaptığı bir tatbikatta
söylediği “Efendiler, Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece bu bölgenin ikmal yolları tıkanmıştır.
Kıbrıs’a dikkat ediniz. Bu Ada bizim için çok önemlidir.” sözleri ile Kıbrıs adasında meydana gelen
1931 Rum isyanlarından sonra Ankara’ya gelen ve
kurulacak olan mukavemet hareketi için yardım
isteyen bir Kıbrıs Türk heyetine o günlerin zor ekonomik koşulları altında büyük bir maddi yardımda
bulunması, ATATÜRK’ün Kıbrıs adasına bakış açısını göstermekte.

Dr. Binbaşı Osman Necmi Bey; Kurtuluş Savaşı ve Sakarya Harbinde yararlıklar göstermiş.
Osman Bey istiklal Cidaline de iştirak etmiş ve Sakarya Harbinde bulunmuş. 1921 senesinde kendisine İstiklal Madalyası verilmiş.
Fatih Güvendiren Bey; Millî Mücadele
esnasında Eskişehir Mutasarrıfı olarak büyük
hizmetleri görülmüş, beyaz şeritli istiklal madalyası
ile onurlandırılmış, soyadını da Atatürk vermiş.
Atatürk tarafından uygulamaya konan devrimlerin
başarılmasında, Kastamonu ve Bursa valisi sıfatıyla
önemli rolü olmuş.

Günümüze kadar da bu bakış ve değerlendirme
hiç değişmediği gibi aksine daha da arttı.

Harf Devrimi, Kılık- Kıyafet Yasası, Soyadı Dev-

Sayfa 65

11 Kasım 2011

Anka Enstitüsü

MÜZAKERE KÜLTÜRÜ, ŞİRKETLER İÇİN
ÖZGÜRLÜK ALANIDIR
Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma, Hitililerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Anlaşması’dır ve konusu Suriye topraklarıdır. Elbette bir anlaşmanın
uluslararası olmasıyla, tarafların müzakere becerilerinin gelişmesi, tarih boyunca el ele gitmiştir.
Aslına bakarsanız, uluslararası ticaret, başta anlaşmalar olmak üzere, hukukun gelişmesi için en
önemli itici güç olmuştur!
Latince bir kelime olan negotia (müzakere), iş
(business) demektir. Bundan daha net olarak müzakere nasıl açıklanabilir? Bu şekilde eski Roma
ve Yunan’da M.Ö. 300’lerde karşımıza çıkan hukuk alt yapısı ve avukatlık; yani savunma makamı,
bugün Batı dediğimiz her ülkede, öyle ya da böyle, uluslararası ticarete paralel olarak gelişmiştir.
Bunun için dönemin Akdeniz ticaret hayatına kısaca göz atmak yeterlidir. Bir başka örnek olarak
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1200’lerin İngiltere’sinde avukatlık tanımlanmıştır
ve böyle bir ünvan da, vardır. Ortaçağ’ın din baskısıyla kararan hukuk ya da yaşanan hukuksuzluk
düzeni, yeni keşiflerin yapılması ve reform ve rönesans hareketiyle birlikte laikliğe geçişle yepyeni
bir boyut kazanmıştır. Bu dönemde bir kez daha
uluslararası ticaret hukuk sisteminin gelişmesine
vesile olmuştur. Hatta 1600’lü yıllarda, Hollanda,
Belçika, İngiltere, Fransa vb ülkelerin hepsinde,
uluslararası anlaşmaların artan önemine paralel
olarak, avukatlık oldukça saygın bir meslektir.
Tüm bu ülkeler içerisinde en iyi müzakereciler
ise, ekonomilerinin neredeyse tamamı ticarete
dayalı olan İngiltere ve Hollanda’dan çıkar. Rekabetin çok olduğu uluslararası pazarlarda yer
aldıkça, müzakerenin diplomasinin de, ayrılmaz
bir parçası olduğunu keşfederler ve farklı farklı

stratejiler ve taktikler geliştiriler.

Hepimizin bildiği üzere, ülkemize avukatlık
mesleği ve her vatandaşa eşit duran laik düzen,
Atatürk’ümüzün kurduğu Cumhuriyet’le gelmiştir.
Buraya kadar anlattıklarımıza bir başka açıdan
bakarsak, ülkemizde arabuluculuk yüzyıllardır geleneksel şekilde uygulanan bir yöntem olarak bilinmektedir. Hepimiz bir sorun yaşandığında bir
aile büyüğüne gitmeyi, ya da iki şirket anlaşamıyorsa, saygın bir iş adamından çözüm konusunda
yardım istemeyi bizzat yaşamış veya görmüşüzdür. Geleneksel arabuluculuk, bugün tahkim dediğimiz sisteme benzer; bir veya daha fazla saygın kişinin tarafları dinleyerek onlara bir çözüm

Türkiye’de AB uyum sürecinde kanunlaşan
arabuluculuk, maalesef bizim yüzyıllarca çözüm
yöntemimiz olan geleneksel arabuluculuktan
beslenememiştir. Onun yerine ve tüm dünyadaki uygulamaların aksine olacak şekilde, baroların
dayatması sonucu mahkeme bağlantılı arabuluculuk sadece hukuk fakültesi mezunlarına açılmış
ve doğru altyapı oluşturulmadan üç sene içinde
neredeyse 15.000 arabulucu bu mesleğe adım
atmıştır. Yukarıda anlattığım sebeplerle bizler,
kendi içimizde müzakere kültürü geliştirememiş
bir toplumken, kanunlaşma sürecindeki engellemeler sebebiyle geleneksel öğretilerimizden de
faydalanamayınca, kanunla uygulamaya çalıştığımız arabuluculuk da, toplumsal faydası yüksek ve
sürdürülebilir ilişkileri esas alan bir arabuluculuk
olamamıştır. Onun yerine ucuz ve hızlı bir yöntem
diye reklamı yapılan ve avukatlara yeni gelir kaynağı diye lanse edilen bir meslek olarak hayatımıza girmiştir. Sözün özü, en başta rekabetçi bir pazarlık yaklaşımına sahip olan bizler, arabulucunun
asistanlığında müzakere etmeyi öğrenmek yerine,
arabulucuların kendi aralarındaki rekabetlerinden
de pay alarak, daha da pazarlıkçı; kaybet-kazan
veya kaybet-kaybet yaklaşımına sürüklenir olduk!
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Toplumsal Farkındalık / Gelişim

Osmanlı’ya baktığımızda bambaşka bir tablo
ile karşılaşırız. Öncelikle Osmanlı’da ticaret muteber sayılmaz; muteber olan zanaatkârlıktır.
Bu sebeple ticareti gayrimüslimler yapar ve
zanaatkârlar da, ahilik düzeni içinde yerlerini alırlar. Elbette zenginleşen kesim, uluslararası ticareti yapan kesim olur. Osmanlı ise, bu ticareti yapanlara güvenli geçiş sağlayacak han-hamam gibi
alt yapıyı kurar. Osmanlı, gereken ihtiyaç üzerine,
1880’lerde Nazariye Tüccarları denilen bir özel kesime, çok özel koşullarda ve sıkı kontrolle ticaret
yapma izni verir ve bu sayede artık müslüman Osmanlılar da, örneğin Hindistan’a giderek ipek alıp,
Osmanlı topraklarında satabilir olurlar! İşte bu
sebeple de, Osmanlı’da uluslararası ticarretten
doğan bir hukuk sistemi veya müslüman Osmanlı
tüccarlarını gerektiğinde savunacak bir savunma
makamı yoktur, oluşmaz. Bu vesileyle müzakere
etmeyi de keşfedemezler; onun yerine güce dayalı olarak rekabetçi bir pazarlık yapısı oluşur.
Müslümanlar şeriat içinde kanuna tabidir, köylerde ve ahilik içinde geleneksel arabuluculuk da
revaçtadır. Bununla birlikte gayrimüslümler ise,
kendi aralarında başta geleneksel arabuluculuk
olmak üzere, kendi kültürlerine uygun uyuşmazlık
çözüm yöntemleri geliştiriler ve ellerinden
geldiğince de, müslümanlara bulaşarak şeriata
tabii olmak istemezler. Elbette uluslararası ticaret
yapıyor olmak, onlarda müzakere kültürünün de,
gelişmesini sağlar. Dil bilen, müzakere yapabilen,
eğitimli ve zengin; yani görmüş geçirmiş
gayrimüslümler bu sayede sarayda oldukça iyi
makamlara da, yükselirler.

önermesi şeklinde gelişir ve yaptırımı da, saygın
kişinin otoritesi ve / veya toplumdan dışlanma
riskidir. Batılı diyeceğimiz devletler açısından
ise arabuluculuk, hali hazırda yüzlerce yıldır var
olan hukuk sisteminin iflas ettiği yerlerde, var
olan hukuk sistemine alternatif olarak gelişmiştir. Nitekim ABD’de ilk arabuluculuk çalışması,
1930’larda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
bünyesinde oluşturulmuştur. Çünkü sanayi devrimiyle başlayan yabancı (göçmen) akını ve ardından gelen dünya savaşı ve 1929 buhranı yepyeni
bir çözüm yöntemine gerek duymuştu. 1950’lere
geldiğimizde kadın haklarının yükselmesi,
boşanmaların artması, uluslararası ticaret ve
anlaşmaların çoğalması gibi unsurlar ABD’de
arabuluculuğun ve elbette müzakereciliğin de,
gelişmesini destekleyen konular oldular. Benzer
şekilde Avrupa Birliği’nde 2008’de yayınlanan
arabuluculuk direktifi, genişleyen Birliğin özellikle
sınırötesi uyuşmazlıkların çözümü için bir
rehberlik sunuyordu. Bir örnek olarak, Macar bir
firma, İngiliz bir firmayla ortak olarak Hollanda’da
üretim yapıp, Belçika’ya satış yaptığında ortaya
çıkan uyuşmazlığın en efektif çözüm yolu
aranmaktaydı!
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Oysa arabuluculuğun en başarılı olduğu iki
ülke olan ABD ve İngiltere’de hem hukuk düzeni
sağlamdır ve hem de, müzakere kültürü oldukça
gelişmiştir. Bu kültürlerde tartışılan konular kişilerden ayrılırlar (tartışmalar çoğunlukla kişiselleşmez) ve böylece salt anlaşmaya yönelik adımlar
atılır. Her iki ülkede de, uluslararası ticaretten
gelen deneyimlerle, stratejik düşünce yaygındır
ve her müzakereci, pazarlıkçı olmak yerine, alternatiflerini iyi bilerek müzakere masasına oturur.
Bir uyuşmazlık durumunda yeniden müzakerelere
dönebilecekleri bir arabuluculuk asistanlığına da,
bu sebeple daha sıcak bakarlar. Her ki ülkede de,
önemli olan arabuluculuğun hızlı ve ucuz olması
değildir, daha ziyade vakit nakittir yaklaşımı onları
motive eder; yani işlerin aksamamasını isterler ve
bu yönde de olabilecek tüm adımları atarlar. Bu da
yerleşik müzakere kültürünün bir parçasıdır. Aksi
olacak şekilde ülkemizde pazarlıklarda güç kullanımına başvurulur ve rekabetçiliğin sonu da, genel olarak mahkemelerde biter. Bu durumda evet,
arabuluculuğun hızlı ve ucuz olması ön plandadır;
ancak taraflar açısından uyuşmazlığın önlenmesi;
yani en başta daha verimli bir müzakere yapılması
düşünülmemiştir bile!
Sonuç olarak hukukun gelişmesi, uluslararası ticaret sayesinde olmuştur. İngiltere gibi bazı
ülkelerde müzakere kültürü, bu çok uluslu ticaretten beslenerek gelişmiştir ve günümüzdeki
arabuluculuk uygulamaları da, doğan bir ihtiyaçla
hukuk sistemine getirilmiştir. Bazı ülkelerde de,
bizde olduğu gibi, uluslararası ticaret çok gelişmemiş, paralelinde buna uygun bir hukuk altyapısı veya müzakere kültürü yeşerememiştir. Bizler uluslararası ticarette rekabet edebilir olmak
istiyorsak veya diplomaside daha köklü başarılar
elde etmeyi planlıyorsak, mutlaka ülkemizde
Müzakere Kültürünü geliştirecek adımlar atmalıyız. İş insanlarımız öncelikli olarak sürdürülebilir
ve stratejik anlaşmalar yapabilmeyi, ardından
da, bir uyuşmazlık yaşandığında uyuşmazlığı
çözebilecek yetkinlikte müzakereciliği biliyor
olmalılar. Şirketler Yönetim Kurullarına, mutlaka
dışarıdan bir müzakereci almalılar. Mümkünse, özellikle çok uluslu projeler yapan, yurt dışında ofisleri olan veya dış ticaret (ihracat veya
ithalat) yapan her şirket, kendi bünyesinde müzakereciler bulundurmalı. Bizim, ucuz ve hızlı çözüm yaklaşımından, yabancı şirketler gibi
vakit nakittir yaklaşımına dönüşmemiz ve daha
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en başından uyuşmazlık çıkmasını engelleyecek anlaşmalar yapmamız veya çıktığı anda da,
onu yönetecek tedbirleri alabilmemiz gerekiyor.
Özellikle işçi-işveren uyuşmazlıklarından sonra,
ticari uyuşmazlıkların çözümlenmesinde de,
zorunlu arabuluculuğun dile geldiği bu günlerde,
şirketlerin kendi iradeleriyle önlemler alıp, kendi
uyuşmazlıklarını yönetebilmeleri, hiç olmadığı
kadar önem kazanıyor.
Son olarak denebilir ki, Müzakere Kültürü
şirketler açısından bir özgürlük alanıdır; hangi
şirket bu alanda gelişirse, tüm iş alanlarında da, o
denli başarılı ve saygın olur.

Ankara Ticaret Odası ile
ANKA Enstitüsü’nün birlikte
organize ettiği “Geçmişten
Günümüze Başkentte
Ahilik” konulu panel 21
Aralık 2018 günü ATO
Kongre Merkezi Salonunda
gerçekleştirilmiştir.
Yeni etkinliklerde
görüşmek üzere.
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ATATÜRK’ÜN ANKARA’YA GELİŞİ
VE SEYMENLER

‘‘Prof. Dr. Mustafa Turan: Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta
zedelenmiş ve şartları ağır bir ateşkes imzalamıştı.
Büyük Harbin uzun yılları boyunca, millet yorgun ve
fakir bir haldedir. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan
Mondros Mütarekesi’ne dayanarak galip devletler,
diledikleri yerleri işgal etme hakkını elde etmişlerdi.
Mütareke gereğince Osmanlı ordusu terhis edilmiş;
bütün silâh ve cephanelerine el konulmuştur. Mütarekeden hemen sonra Payitaht İstanbul işgal altına
alındığı gibi Anadolu’nun büyük bir kısmı da işgal
edilmiştir. Yani Aralık 1919’da düşman işgali altında
bir memleket ve kaderine boyun eğmekten başka
çaresi kalmayan fakir ve yorgun bir millet vardır. Hazin olan, I. Dünya Savaşı’nda bütün cephelerde, Çanakkale, Sarıkamış, Filistin-Hicaz, Kanal, Irak, Yemen
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ve Galiçya’da kahramanca savaşan bir neslin savaşın
sonunda teslim olmasıdır.’’ [1]
Bu koşullarda, Antep, Maraş ve Urfa’nın işgale
uğraması daha sonra 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan askerlerinin İzmir’e asker çıkarması üzerine,
19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa Samsun’a
çıkarak Milli Mücadele’ye girişti. Daha sonra 12
Haziran 1919 tarihinde Amasya’ya gelen Mustafa Kemal Paşa, burada alınan kararlar ile Amasya
Genelgesi’ni yayınlayıp, ardından da 23 Temmuz
1919’da Erzurum, 4 Eylül 1919’da da Sivas Kongrelerini gerçekleştirdi. Bu kongrelerden sonra
tüm şehirlere telgraflar çekildi ve birer temsilci
istendi. Yurdun dört bir tarafından gelecek olan
bu temsilciler ile vatanın ve milletin milli çıkarla-

M. Kemal ATATÜRK

‘‘Dr. Metin Özaslan: 27-Aralık tarihi, Ulusumuz
ve Cumhuriyet tarihimiz açısından son derece
önemli bir gündür... 27-Aralık-1919'da Ulu Önder
Atatürk Samsun'dan başlayan Anadolu yolculuğunu Ankara'ya gelerek tamamladı. Bu yolculuk aynı
zamanda Milli Mücadele Projesinin hazırlıklarının
yapıldığı bir süreçti... Ve Proje bozkırın ortasında,
Ankara'da uygulamaya konuldu... 1919 yılında Anadolu'daki manzara genel hatlarıyla şöyleydi: Orta
Anadolu'daki bir avuç toprak parçası dışında Anadolu, dönemin emperyalist güçlerince paylaşılmıştı... Hükümet Merkezi İstanbul işgal altındaydı ve
Yunan orduları durmadan İç Anadolu’da ilerliyordu... Ülkenin her bir yanından işgalci güçlerin yaptığı zulme ilişkin acı haberler geliyordu... Fakat bu
haksızlık, bu zulüm bir büyük Ulusa yapılmaktaydı ve aynı Ulus, işgalci güçlere yem olamayacak
kadar onurluydu ve şanlı bir geçmişe sahipti...
Nitekim Batı Anadolu'da Zeybekler, Güney'de,
Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da yerel milisler işgalci güçlere karşı tüm güçleriyle direniyor
ve bu ağır cezanın hiçbir şekilde hazmedilemeyeceğinin işaretlerini veriyorlardı... Bağımsızlık
kaçınılmazdı fakat bunu yerel milislerle ve yerel
çarpışmalarla başarmak bir o kadar güçtü... Milli
Mücadeleyi Ulusal Kurtuluş Savaşına dönüştürecek ve yerel güçleri toparlayacak bir lider, bir Önder gerekiyordu... İşte bu Önder, 27 Aralık 1919'da
Dikmen sırtlarında belirdi... Ankaralıların “Kızılca
Gün” dediği bu tarihi günde, Ankara'nın köylerinden kasabalarından akıp gelen binlerce atlı ve
yaya Seymen ile Ankara halkı Büyük Önder'i Dikmen Sırtlarında bağrına bastı...’’ [2]
Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları, Sivas Kongresi’nden sonra çalışmalarını tamamlayıp 27 Aralık 1919 tarihinde, Ankara’ya yönelirler.
Paşa’nın geleceğini haber alan Ankaralılar sabahın
ilk ışıklarıyla birlikte yollara düşmüştür.

lu sayesinde diğer şehirler ile birbirine bağlıdır. Ve
şehirdeki evler çoğunlukla kalenin etrafında kurulmuştur. Böylece çeşitli saldırılara karşı güvenlik
önlemi alınmıştır. Şehirde yaşayanların çoğunluğu
Müslümandır. Fakat şehirde Hıristiyanlar ve Museviler de bulunmaktadır. Ayrıca Rum, Ermeni, Katolik ve Yahudi cemaatleri için şehirde 8 okul vardır.
1914 sayımına göre Ankara’nın köyleri ile birlikte
nüfusu 84.665’tir. Bu nüfusun 69.066’sı Müslüman, 3.327’si Rum, 3.342’i Ermeni, 1.026’sı Musevi,
6.990’ı Ermeni Katolik, 915’i Protestan’dır. Ve şehirde 32 cami, 92 mescit, 27 medrese, 11 tekke, 17
türbe ve 12 kilise [3] bulunmaktadır.
“Ali Fuat Cebesoy: Mustafa Kemal Paşa’nın ve
benim görüşüme göre, Ankara her türlü teşkilata,
birliğe ve hareket başlangıcına müsait stratejik bir
mevki idi. İstanbul Hükümeti ve İngilizlerden evvel
buranın tarafımızdan tutulması en büyük emelimizdi. Eğer İstanbul’da verdiğimiz karardan haberdar
olsalardı, bu nakle (20. Kolordu’nun Ankara’ya nakli) katiyen yanaşmazlardı (İstanbul Hükümeti).” [4]
Ankara’nın merkezi konumu, stratejik yollar
üzerinde bulunuşu, işgal altında bulunan yerlere
mesafesi, limanlar, demiryolları ve telgraf şebekelerine ulaşabilme kolaylığı ve ayrıca Ali Fuat
Paşa komutasındaki 20. Kolordu’nun Ankara’da
bulunması, Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’yı
merkez olarak seçmesinde kuşkusuz temel sebepler arasındadır.
‘‘Ankara’ya varışımızı 27 Aralık 1919 tarihli şu açık
bildirimle her tarafa duyurduk: Sivas’tan Kayseri yoluyla Ankara’ya hareket eden Temsil Heyeti, bütün
yol boyunca ve Ankara’da, büyük ulusumuzun çok
sıcak ve içten gelen vatanseverce gösterileri eşliğinde, bugün şehre ulaştı. Ulusumuzun gösterdiği bu
birlik ve kararlılık örneği, ülkemizin geleceğine güven hakkındaki inançları sarsılmaz bir şekilde destekleyici niteliktedir. Şimdilik Temsil Heyeti merkezi
Ankara’dadır. Saygılarımızı sunarız, efendim. Temsil
Heyeti adına Mustafa Kemal’’ [5]

Kimileri Namazgâh denilen bir tepenin üstünde
toplanırlar. Bir tarafta namaz kılıp dua edenler, diğer tarafta tedbirli bir şekilde nöbet tutanlar, Seymenler, ahiler, dervişler, Yörükler hepsi bir olmuşlardır. Çünkü kaygıları ortaktır.

Bu şartlarda Sarı Zeybek Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, 27 Aralık 1919 Cumartesi günü sabahın
ilk ışıklarıyla birlikte, Enver Behnan Şapolyo’nun
ifadesi ile “Sihirli bir bozkurt gibi” [6] Ankara’ya
gelmişti.

O yıllarda Ankara küçük bir şehirdir. Demiryo-

‘‘Enver Behnan Şapolyo: Ankara halkı, tarihin
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rı gereği birlikte çalışma yapabilmek için güvenli
bir toplanma yeri gerekliydi…
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pek eski devirlerinden beri (Orta Asya’dan beri) Seymen düzülme (tertibi) adı verilen bir Türk ananesini milli vicdanında gizli bir sihir olarak yaşamakta
idi. Seymen Alayı daima kızılca günlerde kurulurdu. Yani milli felaket günlerinde, bir beyliğin ve bir
devletin yıkılış sıralarında, yeni bir devlet kurmak
ve başlarına yeni bir reis seçmek için Seymen Alayı kurulurdu. Bu alay yeni devleti kurar, yeni reisi
seçerdi. Bu töre Türk’ün mucizevi bir mefkûresiydi.
Bu sebepledir ki Türkler tarihin hiç bir devrinde
devletsiz kalmamışlardı.

ATATÜRK’ÜN ANKARA’YA GELİŞİ VE SEYMENLER

Seymen düzülme (tertibi) çok önemli sosyal bir
olaydır. Seymen Alayı toplu ve milli bir galeyan anıdır. Bunun ufak bir şekli de bayram ve düğünlerde
kurulurdu. Seymenler o gece ‘Sin Sin’ denilen bir
ateş oyunu oynarlardı. O gece bir dağ yamacında veyahut bir tepede büyük bir ateş yakarlar. Maşalama
denilen demirden yapılmış büyük bir çanak vardır.
Bunun içine yağlı çıra koyarlar. Bu ateşin etrafında
davul ve zurna çalarak zeybek oynarlar. Bu ateşin
üstünden atlayarak, bir nevi tura oyunu oynayarak
sabahı ederler. Bazen bu ateşe koç atarlardı. Sin Sin
oyunu eski Türk kavimlerinde mevcuttu. Bir nevi
ibadet şeklidir. Seymen düzülmeyi, yalnız Ankara
an’ane olarak saklamıştır. Çünkü bütün Ankara
civarı köyleri Oğuz boylarıyla doludur.’’ [7]
Enver Behnan Şapolyo’nun aktardığına göre,
Seymen düzüleceği zaman Efeler kahvesi önüne
sancak dikilir. Bu bayrak Seymen Alayının kurulmasına işarettir. Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya
geleceği günün sabahında da sancak dikilmiş ve
Seymen Alayı kurulmuştur.
Kurban kesmeden ve dua okunmadan alay hareket etmez. Bu sebeple Ulucanlardan yola çıkan
Seymenler, Hacı bayram Camii önünde toplanırlar.
Burada Seymen duası, Hacı Bayram Şeyhi ve
İmamı tarafından yapılmaz. Kayyum dedeler tarafından dua yapılır. Ve Hacı Bayram Veli türbesi
önünde geyik boynuzu asılı kapı önünde kurban
kesilir.
Kenarları sırmalı Seymen Alayı bayrağı bu caminin avlusuna dikilir ve dua okunup, kurban kesildikten sonra da Seymen Alayı başlar.
Şamana benzeyen Kızılbaş Abdallarından
oluşan davulcular, zurna sesleriyle birlikte
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davullarını havaya kaldırırlar ve döne döne davul
çalmaya başlarlar.
Bu sahne, ata ruhlarından güç ve yardım isteme
ritüeli gibi düşünülebilir.
Bunların arkasında en iri yapılı bir efe, Seymen
Alayı’nın bayrağını taşır. Bayrağın her iki yanında
da namlı efelerden ikisi, ellerinde teke pala denilen
palalarla yürürler.
Davulcularla efe sancağının arasında gür sakallı
ve iri Seymen Baltacıları omuzlarında baltalar ile
ilerlerler. Çocuklar da milli kıyafetleri ve ellerinde
som saplı bıçaklarla alaya eşlik ederler.
Bütün Seymenlerin elinde teke palalar bulunur.
‘‘Enver Behnan Şapolyo: Alaya iştirak eden Seymenler sağlı ve sollu iki dizi teşkil ederlerdi. Seymenler birer adım ara ile birinci ve ikinci diziyi meydana
getirirlerdi. Bütün Seymenlerin elinde teke palalar
bulunmakta idi. Seymen başı, bu dizinin bıraktığı
boşluk arasında yürür, yanında iki Efe vardır. Bunların elinde birer Osmanlı kılıcı bulunmaktadır. Altın
kakmalı ve üzerinde bir takım ayetler yazılıdır. Bu kılıç yalnız Efelerin evinde asılı durur. Seymen başı ara
sıra bu kılıcı havaya kaldırır: Doh, doh! Diye bağırır.
Bu defa bütün Seymenler gür ve kalın bir sesle: Doh,
doh! Diyerek caddeleri inletirler. Bir ağızdan çıkan
bu sesler, duyulmaya değer, heyecanlı bir sahnedir.
Bu alay pek ağır yürür. Doh, doh’dan sonra davul
ve zurna zeybek çalar. Bu zaman Efeler kılıçlarıyla
zeybek oynayarak ilerlerler. Bunlar pek heybetli bir
manzara arz eder. İnsana dehşet ve korku saçarlardı.’’ [8]
Atatürk o gün için şöyle der:
‘‘Efendiler, beni gerçekten içten, parlak ve güven verici duygularla karşılamış olan saygıdeğer
Ankara halkıyla daha yakından tanışmak ve onlarla
görüşmek bir görevdi. Onun için görüşmek üzere
davet ettiğimiz milletvekillerinin Ankara’ya ulaşmasını beklediğimiz günlerde, toplanan saygıdeğer
Ankaralılara bir konferans vermiştim… Her şeyden
önce manevi gücün, kalp ve vicdan gücünün yüksek
tutulması şarttır [9]. Ben, Mebuslar Meclisi’nin
İstanbul’da saldırıya uğrayacağını, dağılacağını kesin olarak bekliyordum. Bu durumda, alınacak önlemi de kararlaştırmıştım. Hazırlığımız ve düzenleme-

M. Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal Paşa:

Mustafa Kemal Paşa’yı Dikmen’in ilerisinde karşılayan heyetin başında Vali Vekili Yahya Galip Bey
vardır. Yahya Galip Bey, Atatürk’ün Ankara’ya gelişini yıllar sonra gazetelere verdiği röportajlarda şu
sözlerle anlatır:

– Merhaba Efeler!

‘‘Ankaralılara, bütün memlekette o tarihi günün hatıralarını nakletmek hepimizin vazifesidir.
Ankara’yı siz o gün 27 Aralık 1919 günü görmeliydiniz. Sokaklar adam almıyordu. Herkes paşayı karşılamaya koşuyordu ve inanın herkesin yüzünde o gün
işin sebebi keşfedilemeyen ilahi bir sevinç izi vardı.
Nihayet o an geldi. Bir ferdi millet olarak iş başına
geçtiğini ilan ettiği için resmi üniforma giymemiş,
büyük kalabalık karşısında çok etkilenmişti. Niye buralara kadar zahmet ettiniz, halkın hep bir ağızdan
seni görmeye geldik paşam, vatan uğruna ölmeye
geldik paşam diye bağırdığını hatırlıyorum.’’ [11]

Efeler hep bir ağızdan:
– Sağ ol Paşa hazretleri…
Mustafa Kemal Paşa:
– Arkadaşlar buraya niçin geldiniz?
Efeler hep bir ağızdan:
– Millet yolunda kanımızı akıtmaya geldik!
Mustafa Kemal Paşa:
– Fikrinizde sabit misiniz?
Seymen Efeler:
– And olsun!
Mustafa Kemal Paşa gözleri yaşararak:
– Var olun yiğitler! Var olun! [12]
Karşısında, yedi yüz yaya Seymen, üç bin atlı
Zeybek kıyafetli Seymen [13] ve binlerce Ankaralının: ‘‘Seninleyiz Paşam, and olsun!’’ sözlerinden
sonra Mustafa Kemal Paşa çok duygulanmış ve
daha sonra zeybek oyunları oynayan efelere teşekkür etmiştir.

Arşiv: Ankara Kulübü Derneği

Ankara’da o gün hakikaten tarihi bir gün yaşanmıştır. Ve o günün etkisi, oradaki milli ruh,
milli şuur ve milli enerji dalda dalga her yere yayılmıştır.
Neredeyse tamamen çökmüş bir imparatorluk içerisinde, Ege’de Aydın Sancağı efeleri işgale
karşı zeybek bayrağı açmıştır ve işgal neticesinde
endişeye kapılarak bazı bölgelerde umudunu kaybetmiş insanların olduğu bir memlekette, Atatürk
ile Seymen efelerin ilk karşılaşma anlarındaki, o
unutulmaz ve o muhteşem tarihi sahne:

“Mustafa Kemal Paşa: Ankara’ya ilk kabul olunduğum gün, ben sadece bir vatandaş, milletin bir
bireyi idim. Hiçbir sıfatım, yetkim ve unvanım yoktu. Böyle olmakla birlikte Ankara ve çevresi hep birden, çocuklarıyla, kadınlarıyla, yaşlılarıyla Ankara
şehrinden Dikmen tepesine kadar bütün ovayı doldurmuş ve beni karşılamıştır. İstasyondan hükümet
dairesine kadar uzayan caddenin iki tarafı eski Türk
kıyafetini giymiş, bıçakları ve tabancaları ellerinde
Ankara gençleriyle dolmuştu. Bu gençler ve onlarla
birlikte bütün halk: “Vatanı ve milleti düşmandan
kurtarmak için hepimiz ölmeye hazırız, emrinizi
bekliyoruz” diyerek bağırıyorlardı. O zaman Ankara
istasyonu yabancı subay ve askerlerinin işgali altında bulunuyordu. O güne kadar Ankaralıları ölü ve
Ankara’yı bir harabe sanan bu yabancılar, bu yüce
tezahürat karşısında ilk kaygılarını göstermekten
kendilerini alamamışlardır.” [14]
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lerimiz de başlamıştı. Ankara’da toplanmak.’’ [10]
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ATATÜRK’ÜN ANKARA’YA GELİŞİ VE SEYMENLER

Ressam Mehmet Saip Tuna (1904-1974), Mustafa Kemâl Paşa’nın Ankara’da Seymenler Tarafından Karşılanışı
(1919), Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM Binası)
‘‘Enver Behnan Şapolyo: Halkta yaşa sesleriyle her
tarafı inletiyordu. Mustafa Kemal yürüyor, otomobili
de kendisini takip ediyordu. Dil ve Tarih Fakültesinin
bulunduğu yerde Ankara Uleması toplanmıştı. En
başta Müftü Hoca Rifat Efendi bulunuyordu. Mustafa
Kemal Ulemayı görünce yanlarına yaklaştı.
Hoca Rifat Efendi:
– Hoş geldiniz, safa geldiniz. Kademler getirdiniz.
Memleketimizi aydınlattınız. Canla başla sizinle beraberiz!
Mustafa Kemal Paşa:
– Çok teşekkür ederim! diyerek ilerledi. Fakat
Mustafa Kemal’in yolunu istasyona doğru çevirdiler,
bu defa da tekrar otomobiline binerek, istasyona
doğru ilerlediler. Atatürk’e bugüne ait intibalarını
sorduğum zaman bana demişti ki:
– Ankaralılar beni misli görülmemiş bir heyecanla
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karşıladılar. Delikanlılar, milli elbiselerini giymişlerdi.
Beni Yenişehir’in bulunduğu yerden istasyona doğru
götürdüler. O zamanlar Ankara’yı işgal eden İngiliz
kumandanı, istasyon da oturuyormuş. Onlara milletin galeyanını göstermek için merasim tertibatını bu
şekilde yapmışlar.’’ [15]
Atatürk’ün, Seymen Alayı ile Ankara’da karşılanışı, Enver Behnan Şapolyo’nun ifadesi ile: Türk tarihinde ‘‘KIZILCA GÜN’’ denilen günlerdendir. Yani,
devlet zora, millet dara düşmüştür. Ve Türk milleti
birlik olup, bu ‘‘Kızılca Gün’’ ya da ‘‘Ergenekon’’ denilebilecek bir halden kurtulabilmek için kendisine
bir lider seçmiştir.
Mustafa Kemal Paşa’nın, Ankara’da karşılanışı
milli tarihimiz, milli enerjimiz ve milli ruhumuz kadar ayrıca milli kültürümüz için de çok önemlidir.
Dikkatle okunup, dersler çıkarılmalıdır…
Zira o tarihi an, Anadolu’daki Türk milletinin ruhunun bir yansımasıdır… O ruh iyi tanınmalıdır…
Çünkü o ruh ile bütünleşmeden milletin kalbinde

M. Kemal ATATÜRK

taht kurmak bence mümkün değildir…

Kaynakça:

Atatürk, “Efendiler, Anadolu’yu dinlediniz mi?”
diye boşuna sormamıştır. Atatürk, Anadolu’yu dinlemeyi ve ruhunu okumayı bilmiştir… Bu sebeple
de arkadaşları ile birlikte Anadolu’da direnişi başlatmış, daha sonra da yurdun dört bir tarafından
gelen temsilciler ile birlikte Ankara’dan, yedi düvele
efelenmiş, milletimizin fedakârlıkları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Türk ordusun üstün hizmetleri neticesinde zafere ulaşarak, milletimizi işgalden
kurtarmıştır.
27 Aralık 1919 tarihinde, Ankaralıların ve Seymen
Efelerin Atatürk ve silah arkadaşlarını muhteşem
bir şekilde karşılamaları, işgal ile birlikte umutsuzluğa düşen milletimizin milli ruhunu besleyen unutulmaz bir hadisedir.

[1] Prof. Dr. Mustafa Turan:
http://www.mustafaturan.gen.
tr/?pnum=17&pt=%E2%80%9C27%20Aral%C4%B1k%20
1919-Atat%C3%BCrk%E2%80%99%C3%BCn%20
Ankara%E2%80%99ya%20Geli%C5%9Fi%E2%80%9D%20
[2] Dr. Metin Özaslan-Ankara Kulübü Derneği Genel
Başkanı:
http://www.addizmir.com/haberdetay/Ataturk-unAnkara-ya-Gelisi-27-Aralik-1919/430
[3] Yrd. Doç. Dr. Edip Semih Yalçın, Atatürk’ün
Ankara’ya Gelişi:
http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-29/ataturkun-ankaraya-gelisi-2
[4] Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul, 1953.
[5] Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, (İş Bankası
Kültür Yayını) S, 224.
[6] Enver Behnan Şapolyo, Atatürk ve Seymen Alayı.
[7] Şapolyo, a.g.e.
[8] Şapolyo, a.g.e.
[9] Atatürk, a.g.e. S, 240.
[10] Atatürk, a.g.e. S, 244.
[11] Eyüp Belediyesi Kültür Sanat Dergisi, Eyübüm, 14
Aralık 2014, s, 50-51.

Enver Behnan Şapolyo bu durumu şöyle ifade
etmiştir:

[12] Şapolyo, a.g.e.

‘‘Bir millet tarihin karanlıklarına gömülerek yok
olurken, tekrar ne suretle doğuyor ve toplum vicdanı ne suretle galeyana gelerek, sinesinden bir önder
yaratıyor, onu bugün görmek mümkündü. Bu yazdıklarımı okuyanlar, bilmeyenlere öğretsinler. Türkoğlu
nedir? Oğuz töresince neler yaratmışlardır? Kendilerine bırakılan vatanın ne müşkül anlarda ve ne gibi
büyük galeyanlarla meydana geldiğini okuyup anlasınlar. Ona göre millet yolunda böyle çalışsınlar diye
gece durmadım, gece uyumadım, sizlere tarihi vakaları yeniden canlandırmaya, milli enerjimizi yükseltmeye çalıştım. Milli mücadelenin bütün bu safhaları
mazlum milletlere örnektir. Onlar da dikkatle okuyup
uyansınlar!’’ [17]

[14] Prof. Dr. Cihan Dura, Ataname:

[13] Şapolyo, a.g.e.
http://www.cihandura.com/tr/makale/ATATURK_ANKARADA
[15] Şapolyo, a.g.e.
[16] Kemal Arıburnu, Atatürk, Anekdotlar-Anılar, s.
232.
http://www.ata.tsk.tr/content/media/01/ANEKDOTLARLA_ATATURK.pdf
[17] Şapolyo, a.g.e.
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“Acı işgal günlerinde, önemli devlet adamlarının
da hazır bulundukları toplantıda herkes, Türkiye’nin
düştüğü acıklı duruma kendisine göre bir çare arıyor;
Amerikan, İngiliz himayesinden dem vuruluyordu.
Bir aralık, Mustafa Kemal Paşaya da ne düşündüğünü
sordular. Atatürk, şu kısa yanıtı verdi: “Efendiler, hepiniz konuştunuz, arzularınızı beyan ettiniz ve birbirinize sordunuz, hepinizi dinledik. Fakat Anadolu’ya
bir şey sordunuz mu? Anadolu’yu dinlediniz mi? Ona
da soralım, bir de onu dinleyelim efendiler!” [16]

Anka Enstitüsü

2018 DEĞERLENDİRMESİ VE
2019 PROJEKSİYONU–BİREYSEL
DEĞERLENDİRME
Yeni bir yıla başladık, belki bu yıl potansiyelinizi
en üst seviyeye çıkarmaya ve olabilecek en iyi halinizi oluşturmaya karar verdiniz. Eğer öyle ise bu
yazının size bir tür rehberlik edebileceğini düşünüyorum.
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Mert ÇUHADAROĞLU

Yılbaşında herkes birbirine hediyeler alıp verirken kendinize verebileceğiniz en güzel yeni yıl
hediyesinin ne olabileceğini hiç düşündünüz mü?
Bence bir insanın kendisine verebileceği en güzel
hediye kendisi ve hedefleri için zaman yaratmak-

Daha sonra ilk adımların neler olabileceğini bulmak geliyor. Çoğu insan aslında yeni yıl ile birlikte
yapmak istedikleri değişim konusunda bir adım
atıyor fakat devamını getiremiyor.

Günü kurtarmak ve günü kurtaran pansuman
tedbirler yerine gerçek bir değişimi başlatmak istediğinizi varsayıyorum. O halde gelin başlayalım.
Önerdiğim çalışmayı yazarak yapmanızı tavsiye
ediyorum, etkisi çok daha fazla olabilecektir.

Devamını getirmek dediğimiz konu aslında motivasyon ve daha çok içsel motivasyon ile ilgilidir.
Bu nedenle içsel motivasyon kaynaklarının keşfedilmesi önem arz eder. İçsel motivasyon kaynaklarının başında da nedenler gelir, bir şeyi neden
başarmaya çalıştığınız çok önemlidir. Belirlediğiniz
beş konu ile ilgili olarak neden başarmak istediğinize dair nedenlerinizi yazmanızı istiyorum, ne kadar çok neden bulabilirseniz o kadar iyi olacaktır,
bunları yazdığınız kâğıda da lütfen yanınızda taşıyın ve arada bir çıkarıp okuyun.

Öncelikle bir geçmiş yıl değerlendirmesi
yapalım; ama bunu geri bildirim şeklinde değil
de ileri bildirim modeli ile uygulayalım ve bundan
sonrası için de bir alışkanlık haline getirip mümkün
olursa üç ayda bir yenileyelim.
Beş tane konu belirleyerek başlıyoruz; bu sayının özel bir anlamı yok, eğer beş tane konu bulamıyorsanız üç tane de olabilir. Bu konular sizin
için gerçekten bir anlam ifade eden ve yeni yılda
üzerinde çalışıp iyi sonuçlar almak istediğiniz alanlar olsun.
Daha sonra bu beş konu özelinde tek tek şu
sorulara yanıt arayalım, mevcut durum nasıl gözüküyor, ben aslında ne istiyorum, bugünden itibaren neleri farklı yaparsam istediğim sonuçlara
ulaşabilirim?
Geçmişle ilgili herhangi bir değerlendirme içermiyor, diğer yandan ben mutlaka geçmişe dair
bazı bulgulardan yararlanmak istiyorum derseniz
şöyle bir soru ilave edebilirsiniz, 2018 yılında bu konularda çıkardığım dersler nelerdi?

Son olarak da şunu söylemek istiyorum; eğer
değişim konusunda istekli iseniz mutlaka kendinize günde yarım saat zaman ayırıp bu konular
üzerinde düşünün, yazıp çizin, okuyun ve izleyin,
yardım alın, her şeyi tek başımıza yapmak durumunda değiliz, birlikte çok daha kolay başarabiliriz.
Güzel bir söz var, aklımda kaldığı kadarı ile paylaşmak istiyorum, hızlı gitmek istiyorsan yalnız git,
uzağa gitmek istiyorsan birlikte git şeklinde. Dolayısı ile sizinle benzer konular üzerinde çalışmak
isteyen kişilerle iki veya üç kişilik gruplar kurarak
değişimi birlikte gerçekleştirmeyi de düşünebilirsiniz.
Sevgi ile kalın.

Şimdi üzerinde çalışabileceğimiz beş konu
belirlemiş durumdayız, bunların her biri ile ilgili
olarak ayrı ayrı bir vizyonlama çalışması yapmanızı
rica ediyorum, yine mümkünse yazın lütfen, olabilecek en iyi durumu hayal edin ve kendinizi orada
görün, neler hissediyorsunuz? 2019 yılı bitmiş ve
siz bu konularda elde ettiğiniz başarıları mutlulukla çevrenize duyuruyorsunuz, kimlere neyi nasıl anlatmak isterdiniz?
Hayal kurmak, iyimser olmak, pozitif olmak elbette önemli, bu nedenle vizyon çalışmasını yaptık, diğer yandan fiziksel bir dünyada yaşıyoruz
ve eylem adımları da gerçekleşme açısından çok
önemli. Bu nedenle eylem adımlarınızı da konular
itibarıyla farklı olacak şekilde yazmanızı ve bunlar
için bir takvim belirlemenizi rica ediyorum.
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tır. Dolayısı ile yeni yılda mümkün olursa her gün
kendinize yarım saat ayırmanız bu yılı diğerlerinden daha farklı bir noktaya yerleştirmenizi sağlayacak ilk adım olacaktır.

Anka Enstitüsü

ETKİNLİKLER

Enstitümüzün organize ettiği ANKAra Düşün-Seli etkinliklerinden
ilki olan “Küreselleşme, Çatışmalar ve Aktörler” konulu
panel 22 Aralık 2018 günü Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilmiştir.
Panelin moderatörlüğünü Engin Öktem üstlenirken diğer
panelistler ise Prof. Dr. Anıl Çeçen, Dr. Çetin Kartal ve Murat
Sururi Özbülbül oldu.

19 Ocak 2019 tarihinde yeni konu ve
konuşmacıların olacağı 2. ANKAra Düşün-Seli ’ne
bekleriz.

“KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ”
Moderatör: Alp KIRIKKANAT
Konuşmacılar:
E. Tüma. Deniz Ali KUTLUK,
Dr. Ahmet Zeki BULUNÇ,

(Kıbrıs Türk Kültür Derneği Gn. Bşk.)

Dr. Volkan ÖZDEMİR,
Doç. Dr. Behçet ÖZNACAR

(KKTC Başbakan Danışmanı,
Yakın Doğu Üniversitesi Öğr. Üyesi)

“JEOPOLİTİK VE DÜNYA HÂKİMİYET TEORİLERİ”

III

Rafet ASLANTAŞ 			
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN
Prof. Dr. Sencer İMER
Dr. Haldun SOLMAZTÜRK
Sayfa 78

16 Şubat 2019		

ANKA AİLESİNE KATILANLAR

Alp KIRIKKANAT
İstihbarat ve Güvenlik, Deniz ve Deniz Güvenliği

Ülkü SANCAR
Uluslararası İlişkiler, Ortadoğu, Avrasya Jeopolitiği, Davranış Bilimleri, Düşünce
PR’lığı, Akıl oyunları, Felsefe

Dr. İlhami B. DEĞİRMENCİOĞLU
Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Örgütler, Jeopolitik, Savunma Planlaması, Yönetimi,
İstihbarat, Terörizm, Kriz ve Risk Yönetimi

Prof. Dr. Uğur ÖZGÖKER
Avrupa Birliği, Rekabet Hukuku ve Politikası, AB Ortak Dış ve Savunma
Politikası, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Dış Ticaret ve Gümrük Birliği,

Mustafa SOLAK
Cumhuriyet Tarihi, Atatürk, Eğitim, Laiklik

Ali Aslan DODURGA
Kişisel Gelişim (DKD), Ezoterizm, Anıt Eserler, Komplo Teorileri, Savunma,
Bilgisayar, Eğitim, Medikal

E. Tuğg. EROL UĞUR
Askeri Tarih ve Askeri Sosyoloji

Tahir CEYHAN
İstihbarat ve İKK, Güvenlik (Koruyucu Güvenlik Ve Terörizm) ve Askeri Konular,
Uluslararası İlişkiler,

Buğrahan NAMDAR
Enerji Poltikaları, Uluslarası Örgütler, Bilimsel Teknolojik Gelişmeler, Toplumsal
Teknolojik Gelişmeler, Sürdürülebilir Kalkınma, Bölgesel İlişkiler, Yeni Medya,
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İzmir’in kurtuluşundan bir gün sonra, 10 Eylül 1922 günkü Davul’da yayımlanan “Senindir” başlıklı

Anka
şiirdeEnstitüsü
A. Alp (Mehmet Ali Akıncı), Mustafa Kemal’e şöyle sesleniyor:

SENİNDİR
Mukaddestir senin adın dillerde
Kemal Paşa! Ey muhteşem kumandan!
Olmasaydın, pek yabancı ellerde,
Harabolup gidecekti bu vatan.
Sen dedin ki: Ey kardaşlar cesaret
Türk milleti çekmeyecek esaret
Şanlı say ü sebatında yürüdün
“Hak” sözünü düşmanlara tanıttın
Bir nur oldun ufukları bürüdün
Zulmet saçan bulutları dağıttın
Hep dağıldı o sehâb-ı pür-melâl
Ufuklardan yükseliyor bak hilâl
İnkirazdan kurtararak devleti
Türk evladı tarih yazdı al kandan
Esaretten kurtardın bu milleti
Binler yaşa, sen ey büyük kumandan!
Mazlûm vatan, kanlı toprak senindir
Tarihteki şanlı yaprak senindir.
M. Alp (Mehmet Ali Akıncı)
Davul, 10 Eylül 1922
Sayı: 10

“Efendiler, Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece bu
bölgenin ikmal yolları tıkanmıştır. Kıbrıs’a dikkat ediniz.
Bu Ada bizim için çok önemlidir.”

M. Kemal ATATÜRK

Sayfa 80

www.ankaenstitusu.com

