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Teknoloji Emeğin Geleceğini Değiştirecek

İş ve ça lış ma dün ya sı, bü yük de ği şim den ge çi yor. Tek no lo jik
ge liş me ler bir yan dan ye ni iş alan la rı açar ken di ğer yan dan
da be ce ri le ri ar tık işe ya ra ma yan in san la ra olan ih ti ya cı or -

ta dan kal dı rı yor. Ulus la ra ra sı Ça lış ma Ör gü tü’nün Ça lış ma nın
Ge le ce ği Kü re sel Ko mis yo nu ta ra fın dan ya yın la nan ye ni bir
araş tır ma ya gö re iş ve ça lış ma dün ya sı nı şim di den de rin den et -
ki le me ye baş la yan bu ye ni ger çek lik, bir çok be lir siz li ği de be ra -
be rin de ge ti ri yor. Ulus la ra ra sı Ça lış ma Ör gü tü, ya pay ze ka,
oto mas yon ve ro bot tek no lo ji si nin is tih dam kay bı na ne den ola-
 ca ğı, ba zı be ce ri le rin se ar tık ta ri he ka rı şa ca ğı ger çe ği ni ka bul
edi yor. An cak ör güt, ye ni tek no lo ji le rin ve özel lik le eko no mi le -
rin çev rey le da ha uyum lu ol ma sı için baş la tı lan gi ri şim le rin mil -
yon lar ca ki şi ye ye ni iş alan la rı aça ca ğı tah mi nin de bu lu nu yor.

De ği şim ya rın dan da ya kın

Ulus la ra ra sı Ça lış ma Ör gü tü’nün Ça lış ma nın Ge le ce ği Kü re sel
Ko mis yo nu Eş baş ka nı, Gü ney Af ri ka Cum hur baş ka nı Cyril Ra map -
ho sa, tek no lo jik ge liş me le rin bir çok fır sa tı da be ra be rin de ge tir di ği
gö rü şün de. An cak Ra map ho sa, in san la rın ye ni tek no lo ji le ri ça lış ma
dün ya sı için kul lan ma sı, tek no lo ji nin ça lış ma dün ya sı nın ge le cek te ki
şek li ni be lir le me si ne izin ver me me si ge rek ti ği ni vur gu lu yor.

Gü ney Af ri ka Cum hur baş ka nı, ”20’in ci yüz yıl da eme ğin em -
tia ol ma dı ğı nı ka bul et tik. 21’in ci yüz yıl day sa eme ğin ro bot ol -
ma dı ğı nı ka bul et me miz ge re ki yor. Eme ğin kon tro lü nün in san -
lar da ol du ğu bir yak la şı mı be nim se me li yiz. Tek no lo ji in san
fak tö rü nü azalt mak ye ri ne ça lış ma şart la rı nı ge liş tir me ye
odak lan ma lı,” di yor. Hız lı tek no lo jik ge liş me ler le bir lik te de ği -
şi min ka çı nıl maz ol du ğu na işa ret eden Cyril Ra map ho sa, in san -
lar is te se de is te me se de de ği şi min ger çek le şe ce ği nin al tı nı çi -
zi yor ve ”De ği şi min ar ka sın da ol mak tan sa önün de iler le me yi
ter cih et me li yiz. Bi ze ön der lik ede cek ge liş me le ri ya kın dan ta -

kip ede lim ki ça lış ma or tam la rı nı ken di is te di ği miz bi çim de şe -
kil len di re lim,” şek lin de ko nu şu yor. Ulus la ra ra sı Ça lış ma Ör gü -
tü’nün kur du ğu 27 üye li ko mis yon, in san mer kez li bir yak la şı -
mın iş dün ya sı nın oda ğın da yer al ma sı ge rek ti ği ni sa vu nu yor.
Ör gü tün ge nel di rek tö rü Guy Ryder, da ha ön ce eşi ben ze ri
gö rül me miş bir hız la de ği şen dün ya da de ği şim tar tış ma la rı nın
mer ke zi ne in san öğe si ni ko num lan dır ma nın, eme ğin ge le ce ği
açı sın dan ha ya ti önem ta şı dı ğı nı kay de di yor.

Ryder bu ko nu da, ”Dün ya nın dört bir ya nın da in san lar, ai le -
ler ve ül ke ler, eme ğin do ğa sı nı de ğiş ti ren ge liş me le rin be ra be -
rin de ge tir di ği zor luk lar la na sıl ba şa çı ka cak la rı nı ve do ğan ye -
ni fır sat la rı na sıl de ğer len dir me le ri ge rek ti ği ni an la ma ya
ça lı şı yor,” di yor. Ko mis yon, tek no lo jik ge liş me le re uyum sağ la -
ma ko nu sun da yü rüt tü ğü 15 ay lık ça lış ma lar so nu cun da eme -
ğin sür dü rü le bi lir li ği ni ga ran ti al tı na al mak için on tav si ye de
bu lu nu yor. İşçi hak la rı nı ko ru mak, em ni yet li iş or tam la rı ya rat -
mak ve iş çi le re ya şam la rı nı ra hat ça sür dü re bi le cek le ri oran da
ma aş ver mek, bu tav si ye ler den ba zı la rı.

Ko mis yon ay rı ca do ğum dan yaş lı lı ğa ka dar uza nan sos yal gü -
ven ce prog ram la rı oluş tu rul ma sı nı öne ri yor. Ça lış ma dün ya sın -
da cin si yet ay rım cı lı ğıy la mü ca de le de öne ri ler ara sın da yer alı -
yor. Mes le ki eği ti min ha yat bo yu de vam et me si ve ça lış ma
ha ya tı bo yun ca iş be ce le ri le ri nin sık sık gün cel len me si de tek -
no lo jik de ği şi me kar şı da ya nık lı lık ka zan ma nın yol la rın dan bi ri.

Guy Ryder, ge le cek te ki is tih dam oran la rı nın sa de ce tek no lo -
jik ge liş me le rin hı zı na bağ lı ola rak be lir len me ye ce ği ne, dev let
po li ti ka la rı nın ve si ya set çi le rin ya pa cak la rı ter cih le rin de bun da
bü yük rol oy na ya ca ğı na dik kat çe ki yor. Ko mis yo nun bul gu la rı na
gö re tek no lo ji nin ça lış ma dün ya sın da uy gu lan ma sı ko nu sun da
diz gin ler in san la rın elin de ol du ğu sü re ce in san la rın ve ro bot la -
rın ahenk için de bir ara da ya şa yıp ça lış ma la rı müm kün ola cak.
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a L e S S a n d r a C o r r ê a

Hall,olağanüstüoperasyonlarla,ajanlarıhapistenkaçırıyor,sab-
otajlaryapıyor,köprülerpatlatıyorveAlmankonvoylarınasaldırı-
lardüzenliyordu.Üstelikbütünbunlarıyakalanmadanyapıyordu.

Vir gi nia Hall, üç yıl bo yun ca Na zi güç le ri nin bur nu nun di bin de sa vaş sır la -
rı nı ça la rak, ca sus ağ la rı nı ku ra rak, Fran sa'da ii. dün ya Sa va şı sı ra sın da
ce za evin den ka çan mah kum la ra yar dım cı ola rak, Müt te fik dev let le rin

düş man la rı için bü yük bir teh li ke arz et ti. 3 ki lo dan da ha ağır tah ta bir pro tez ba -
ca ğı ol ma sı na rağ men sü rek li gö rü nüm ve ima jı nı de ğiş tir me yi ba şa ran Vir gi nia
Hall'ın kim li ği ay nı cep he de sa vaş tık la rı için de sır dı.tüm sı ra dı şı ma ce ra la rı na
rağ men, ha ya tı nı kay bet ti ği 1980'le re ka dar hak kın da çok az şey bi li ni yor du. Son
za man lar da bi yog ra fik bir ki tap la is mi nin gün de me gel me si nin ar dın dan, son
ola rak Vir gi nia Hall'un ha ya tı si ne ma ek ra nı na da ta şı nı yor. Hall'u bu ya pım da,
Yıl dız Sa vaş la rı'nın son üç le me sin den ta nı nan oyun cu da isy rid ley can lan dı ra -
cak. bbC'den Ales san dra Corrêa, Vir gi nia Hall'un ha ya tı nı der le di.

Av sı ra sın da ba ca ğın dan vu rul du... Abd'nin Mary land eya le tin de, 1906 yı lın -
da zen gin bir ai le de do ğan Hall'un as lın da en bü yük ha ya li dip lo mat ol mak tı.
Ana di li İngi liz ce'nin ya nı sı ra Fran sız ca, İtal yan ca ve Al man ca'yı akı cı bir şe kil -
de ko nu şu yor du. 20 ya şın da Av ru pa'ya oku lu nu bi tir me ye gel di. Ar dın dan Var -
şo va, Ve ne dik ve İzmir'de bu lu nan Ame ri kan mis yon la rın da me mur ola rak ça lış -
tı. An cak dip lo mat ola rak ara dı ğı yük se li şi bir tür lü ger çek leş ti re me di. Hall'un
ha yat hi ka ye si ni ko nu alan "Öne mi ol ma yan ka dın" (A wo man of No im por -
tan ce) ad lı bi yog ra fi yi ka le me alan So nia Pur nell, ka dın ol du ğu için sü rek li
red de dil di ği ni ve o za man lar da Ame ri ka'da hiç bir ka dı nın bü yü kel çi ola rak
atan ma dı ğı nı söy lü yor. Hall'un ka ri yer ha yal le ri 27 ya şın da av sı ra sınd, yan lış -
lık la sol ba ca ğın dan vu ru lun ca su ya düş tü. ba ca ğı kan gre ne dö nün ce, dok tor -
lar, ba ca ğı nı diz al tın dan am pü te et mek zo run da kal dı. bbC'ye ko nu şan ya zar
Pur nell, Hall için, "Spor yap ma yı, ata bin me yi ve av lan ma yı se ven ma ce ra cı
bi riy di. Sa kat lan dık tan son ra bir ka dın ola rak hiç bir öne mi kal ma mış gi bi dav -
ra nıl dı ama as lın da çok da ha önem li bir ka dın ol du" di yor. devamısayfa24’te

“w o o d w i d e w e b”

Ağaçların ‘Sosyal Ağlarının’ 
Haritası Çıkarıldı

da ne ka dar önem li ol du ğu nu ve ik lim de ği şik li ği nin et ki le ri ne
kar şı ne ka dar bü yük teh dit al tın da ol duk la rı nı da gös ter di.

Pro fe sör Crowt her "MR çek me nin bi ze bey nin na sıl ça lış tı ğı nı
gör me mi ze yar dım cı ol ma sı gi bi, top ra ğın al tın da ki bu man tar la rın
kü re sel ha ri ta sı, kü re sel eko sis tem le rin na sıl ça lış tı ğı nı gös te ri -
yor." de di. Crowt her şöy le de vam et ti: "Bel li tip te ki mik ro or ga -
niz ma la rın dün ya nın be lir li yer le rin de ya şa dı ğı nı tes pit et tik ve bu -
nu an la ya rak bel li tür de ki mik ro or ga niz ma la rı na sıl ye ni den in şa
ede bi le ce ği mi zi ve ik li min na sıl de ğiş ti ği ni an la ya bi li riz. Bu ağın bü -
yük kı sım la rı nı kay be di yor ol ma mız, sı cak lı la rın ve kar bon sa lı mı -
nın art tı ğı kı sır dön gü yü bü yü te bi lir, ik lim de ği şik li ği ni ar tı ra bi lir."

Mi ko ri zal man tar lar, bit ki ler le sim bi yo tik (or tak ya şar) bir
iliş ki ge liş ti ri yor. İki ana grup mi ko ri zal man tar var: Ev sa hi bi -
nin kök le ri ne nü fuz eden ar büs kü ler mi ko ri zal man tar lar (AM)
ve nü fuz et me den ağaç kö kü nü kap la yan ek to mi ko ri zal (EM)
man tar lar. Ge nel de ku zey de ki ılı man alan lar da bu lu nan EM
man tar at mos fer de da ha çok kar bon de po lan ma sı na yar dım cı
olu yor ve bu tür man tar lar ik lim de ği şik li ği nin et ki le ri ne kar şı
da ha du yar lı. Ge nel de tro pik böl ge ler de bu lu nan AM man tar
ise hız lı kar bon ge ri dö nü şü mü ne yar dım cı olu yor.

Araş tır ma ya gö re ağaç la rın yüz de 60'ın da EM man tar var,
an cak sı cak lık lar art tık ça bu man tar lar ve bağ lı bu lun duk la rı
ağa tür le ri aza la cak ve ye ri ni AM man tar ala cak. Crowt her
"Top rak ta dev mik tar lar da kar bon de po lan ma sı na des tek olan
bu man tar tür le ri kay bo lu yor ve yer le ri ne at mos fe re kar bon
püs kür ten man tar lar ge li yor." de di. (BBC, 16 Mayıs 2019)

Araş tır ma cı lar her or man ve ya ko ru nun al tın da, ağaç la rın
ve bit ki le ri bir biy le bağ la yan kök ler den, man tar lar dan
bak te ri ler den olu şan kar ma şık bir ağ ol du ğu nu tes pit

et ti. Yak la şık 500 mil yon yıl lık bu ağ in ter net için kul la nı lan
"world wi de web - dün ya ça pın da ağ" te ri mi ne atıf la "wo od
wi de web" di ye ad lan dı rı lı yor du. Şim di de ulus la ra ra sı bir ça lış -
may la, bu bi lin me yen dün ya ya ha kim olan "mi ko ri zal man tar
ağı nın" ilk kü re sel ha ri ta sı çı kar tıl dı.

Na tu re der gi sin de ya yım la nan araş tır ma İsviç re'nin Zü rih
ken tin de ki Crowt her La bo ra tu va rı ve ABD'de ki Stan ford Üni -
ver si te si ta ra fın dan ya pıl dı. Ça lış ma da, Kü re sel Or man İni si ya -
ti fi'nin 70'den faz la ül ke de ki 1,2 mil yon or man, 28 bin tü rü
kap sa yan ve ri ta ba nı kul la nıl dı. Mil yon lar ca doğ ru dan or man
göz le mi ve yer de ki sim bi yo tik bağ la rı nı kul la nan araş tır ma cı lar,
ilk kez bu man tar ağ la rı nı aşa ğı dan yu ka rı gör sel leş ti re bi len
mo del le me ler yap tı. Araş tır ma cı lar dan Prof. Tho mas Crowt -
her BBC'ye yap tığ açık la ma da "İlk kez ayak la rı mı zın al tın da ki
dün ya ya da ir kü re sel öl çek te bir ba kış el de et tik" de di. Araş -
tır ma, mi ko ri zal ağ la rın ik lim de ği şik li ği nin et ki le ri ni kı sıt la ma -

Araştırmacılar her orman veya korunun altında,
ağaçların vebitkileri birbiylebağlayanköklerden,
mantarlardanbakterilerdenoluşankarmaşıkbirağ
olduğunu tespit etti. Bu mantar ağı, küresel ısın-
mayla mücadelede büyük rol oynuyor. Araştırma,
mikorizalağlarınabağlıolarakdünyanınneresine
ne tür ağaçlar dikilmesi gerektiğine yardımcı ola-
rakağaçlandırmaçalışmalarınayardımcıolabilir.
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T Ü R K H A L K KÜ LT Ü RÜ N Ü N D E R i N L i K v E M i TO LO J i K B OY U T U

bölge türklüğünde İran bir Kaldıraçkolu mu?
İranTürklüğündemillîkültürelkimliğihalkkültürütemsileder.İran’daTürk-
çenin beslenme ve varlığını sürdürebilmesinde, yegâne kaynak da İran Türk
halkkültürüdür.Bukültür,göçebeveyarıgöçebeTürktoplumlarıyerleşikya-
şamageçirildiğinispette,resmîFarskültürüiçerisindeerimektedir.

y a ş a r k a L a f a t *

Millî sı nır lar içe ri sin de ki et no-sos yal ya pı nı -
zı bil me niz ka dar ge nel türk kül tür coğ -
raf ya sı ve özel lik le bi rin ci ku şak ül ke ler

iti ba riy le de bu ya pı yı bil mek du ru mun da sı nız. bu
za ru ri ih ti yaç, si zin millî be ka nız için ge rek li iken,
em per ya liz min oyun ku ru cu lu ğu kar şı sın da oyu na
gel me me niz için de ay nı de re ce de önem li dir.

Millî sı nır lar içe ri sin de bir lik te ya şa nı lan halk lar
hak kın da ge rek li bil gi edi ni le me di ği için oyun ku -
ru cu olu na ma mış, bu halk lar dan em per ya liz min sa -
fın da yer ala bi len ler tür ki ye için böl ge sel so run
ko nu mu na ge ti ril miş ler dir. bu tes pit, bu de ne yim,
göz ar dı edil di ği sü re ce, top yekûn millî gü cün et no-
sos yal avan taj la rı, de za van ta ja dö nüş me ye yüz tut-
 mak la kal maz, do mi no te ori si nin do ğal bir so nu cu
ola rak, türk kül tür coğ raf ya sı nı ih ti laf lı halk la rın
coğ raf ya sı na dö nüş tü re bi lir. bu nok ta da em per ya -
liz min uy gu la ya gel di ği yön tem le rin ya kın dan in -
ce len me si za ru re ti var dır. tür ki ye’de son çey rek
asır da fa ali yet gös ter mek te olan stra te ji mer kez le ri -
nin öne mi bi ze gö re art mak ta dır. Üni ver si te çev re -
le ri ile stra te ji mer kez le ri nin da ya nış ma sı bu nok ta -
da fev ka la de önem arz et mek te dir. (1)

İran türk lü ğü, bil has sa kır sal ke sim ve es naf
çev re sin de ken di si ni ön ce lik li ola rak Şiî-Ca ferî
İslâm’a men sup bir Müs lü man top lum ola rak gö rür.
bu tes pit İran par la men to su ve üst se vi ye li bü rok ra -
tik ke sim de ki türk ler için de ge çer li dir. 

bu ke sim ler de İran lı lı ğa men su bi yet de ge liş miş -
tir. İran kül tür ve me de ni yet coğ raf ya sı na men sup
ol mak, men su bi ye ti va tan dan ha re ket le be lir le me
ter ci hi, or tak kim li ği oluş tu ran hu sus lar dan bi ri si -
dir. Fars ol mak ise top lu mun millî kim li ği nin de rin -
li ği ne otur tul muş tur. bu sü reç ne za man baş la mış -
tır, Fars ol mak ve İran’lı lık ne za man
ay nı laş tı rıl mış, İranî ol mak ile İran lı ol ma nın fark-
 lı lı ğı, si yasî İran coğ raf ya sı ve Şeh na me’de ki İran
coğ raf ya sı bağ lan tı sı gi bi hu sus lar İran’da kim lik
ko nu su nun an la şıl ma sın da önem arz eder ler.

İran, te rim le ri ni ken di si yasî he de fi is ti ka me tin de
oluş tur muş, ge liş tir miş tir. İran mil le ti ile Fars ol -
mak kas te di lir ol muş tur. İran türk et nik ke sim le -
rin de, türk ol duk la rı nın far kın da lı ğı; türk men,
Ka ra pa pak, Kaş ka yi, Ha laç (uy gur-oğuz), Şah se -
ven ler/el se ven ler (bir boy ol mak tan zi ya de bir dö -
ne me mah sus si yasî olu şum), bi çar ve qor ve ler,
Av şar lar, bı çak cı, Sun gur (ehl-i Hak) gi bi türk ke -
sim le rin kim li ği ne men sup ol mak tan da ha son ra
ge lir. or tak türk millî kim li ği ni pay laş mış ol mak,
da ha zi ya de bir kı sım ay dın lar ve üni ver si te genç li -
ğin de var dır. İran türk ke sim le ri ara sın da türk
kim li ği ko nu sun da du yar lı lık ay nı de ğil dir. Ha laç
türk ke sim de Fars lı laş ma da ha yo ğun olup, türk -
çe nin unu tul ma ya baş lan dı ğı şek lin de tes pit ler var -
dır. Gü ney Azer bay can’da türk çe ile il gi li ya pı lan
ça lış ma lar da da ha has sas dav ra nıl mak ta dır. Kir man -
şah ve He me dan’da bu ko nu da fark lı bir bu na lım ya -
şan dı ğı ifa de edi lir. Yer yer “Asıl türk ler”, “biz
türk ler” an la yı şı ile kar şı la şı lır. İran-irak sa va şın da
çok be del öde yen türk ke sim le rin kim li ğin de ge çi ci
de ol sa et ki len me ol muş tur. teb riz ve er de bil ara sın -
da ki tür ki ye türk çe si ne ge çiş ko nu sun da ki ih ti la fı
yö ne ti min tah rik et ti ği ka na ati yay gın dır. 

İran Azer bay can’ı böl ge sin de “Azerî” ol ma de -
ğil, “türk” ol ma övünç ve men su bi yet ifa de si dir.
bu ta nım la Azer bay can’da, İran türk böl ge le rin de
ve tür ki ye’de onay gör me me si ne rağ men ta raf la rın
res mi söy lem le rin de de yer ala bil mek te dir. İran
türk lü ğü ne da ir ve ri len bir kı sım bil gi le rin ise ya -
nılt ma mak sat lı ol du ğu ka na ati yay gın dır.

İran türk lü ğün de millî kül tü rel kim li ği halk kül -
tü rü tem sil eder. İran’da türk çe nin bes len me ve
var lı ğı nı sür dü re bil me sin de, yegâne kay nak da İran
türk halk kül tü rü dür. bu kül tür, gö çe be ve ya rı gö -
çe be türk top lum la rı yer le şik ya şa ma ge çi ril di ği
nis pet te, resmî Fars kül tü rü içe ri sin de eri mek te dir.
İran türk lü ğü dinî kim lik ola rak bü yük ço ğun lu ğu
ile Şiî-Ca ferî İslâm’a men sup ol mak la be ra ber,
Sün ni İslâm’a men sup olan ke sim ve ay rı ca Kı zıl -
baş ola rak bi li nen Sa fevî Şia’sı na men sup olan ke s-
im ler de var dır. İran sa nat ta ri hi, İran mi ma ri si, İran
ar ke olo ji si, hat ta İran mi to lo ji si ça lı şıl ma dan İran’ı
aka de mik an lam da ta nı ya bil mek çok zor olur. İran
ede bi ya tı da bi li ne bil me li dir. İran türk ede bi ya tı -
nın ko nu mu o tak dir de da ha net gö rü le bi le cek tir.
bu ilmî di sip lin ler iti ba riy le İran’ın tür ki ye’yi ye -
te rin ce ta nı dı ğı nı söy le mek zor de ğil dir.

İran türk ede bi ya tı nın te me li ni ve is ke le ti ni, söz -
lü kül tür, halk ede bi ya tı teş kil eder. bu ku ral çok
ke re ge nel bir özel lik iken, kül tü rel bas kı al tın da tu -
tu lan top lum lar da bu sü reç uzar ve de rin le şir. Saz
şa ir li ği, des tan ge le ne ği ve di ğer halk ede bi ya tı
alan la rın da emek le me dö ne min de olan bu ede bi yat

gi de rek ro man, hikâye, şi ir, tü rü eser ler de ver me ye
baş la mış tır. Var lık der gi si ve onun et ra fın da oluş-
 muş dil ve ede bi yat ça lış ma la rı da ya pıl mak ta dır.
İran tür ko lo ji’si nin aka de mik ça lış ma lar iti ba riy le
de ğer len di ril me si he nüz ya pı la ma mış tır.

bu ko nu da, İran türk lü ğü nün Azer bay can ve
tür ki ye ile olan sı nır lı ve yü zey sel da ya nış ma sı bir
dö nem için ge çer li ol muş, İran’dan, di ğer ül ke ler de
ya pı lan bu alan da ki et kin lik le re ka tıl ma ko nu sun da
ko yu lan ka tı sı nır la ma lar dan son ra bu sı nır lı da ya -
nış ma bir hay li düş müş tür. Son dö nem ler de,
İran’da va tan daş lık tan çı kan ve çı ka rı lan türk le rin,
Av ru pa ül ke le ri ve tür ki ye’de ya yın ha yat la rı nı
sür dür me ye ça lış tık la rı da gö rül mek te dir.

İran türk lü ğü için edebî ça lış ma la rın ya yı na dö -
nüş tü rül me imkânı ol duk ça sı nır lı dır. Za man za man
Fars ça, Fars ça-türk çe be lir li ti raj lı, kı sa ömür lü
der gi ve ga ze te ler şahsî imkânlar la çı ka rı la bil mek -
te dir. Halk ede bi ya tı ala nın da ye rel der le me ler ya -
pıl ma ya baş lan mış tır; ma sal, nin ni, ata sö zü gi bi
fark lı halk ede bi ya tı tür le rin den alın mış ör nek ler -
den olu şan an to lo ji le rin sa yı sı, mev cut şart lar dik -
ka te alın dı ğın da, kü çüm sen me ye cek nis pet te art-
 mış tır. (2) Halk ede bi ya tı alan ça lış ma la rı nın
aka de mik bir içe rik ka zan ma la rı ko nu sun da kü çük
çap lı da ol sa, olum lu ge liş me ler de var dır.

Azer bay can’da ve tür ki ye’de İran lı türk genç le -
rin ede bi yat ala nın da al dık la rı aka de mik eği tim; bir
aka de mik pla na bağ lı, sü rek li lik arz ede bi len, ge le -
ce ğe yö ne lik ge liş me le ri nin ta kip edi le bil di ği dü -
zey de ol du ğu söy le ne mez. İran tür ko lo ji ça lış ma -
la rı nın fa ali yet sı nır la rı be lir le nir ken, si yasî
or yan ta liz min yak la şım ve yön tem le ri iyi bi li ne bil -
me li dir. Ka na ati miz ce; bü tün kül tür ler ya şa ma hak -
kı na sa hip ol ma lı, bir lik te ya şa yan halk la rın kül tür
stra te ji le ri kar şı lık lı de mok ra tik say gı ya da ya na bil -
me li dir. uy gu la ma da, em per ya list kül tür stra te ji le ri
yön tem ola rak iz len mek su re tiy le, em per ya liz min
kül tür stra te ji le rin den güç alı na rak, an ti em per ya list
kül tür stra te ji le ri ge liş ti ri le mez.

bi ze gö re, ay nı za man da, bir lik te ya şa yan halk la -
rın kül tür ha ya tı nın ya şam bul ma sı hak kı ka dar, or -
tak böl ge sel kül tü rel kim lik de say gın dır. bir lik te
ya şa yan halk la rın kül tü rel ha yat la rı ne de re ce güç lü
ya şa ma şan sı bu lur lar ise, halk la rın kül tü rel ha yat -
la rın da, o de re ce ya kın ta nış ma ve da ya nış ma or ta -
mı do ğar. böl ge halk la rı, kül tür kim lik le ri ni ya şat -
ma imkânı bu lur lar. So nuç ta ay dı nın hal kı nı ön
şart sız ta nı ma or ta mı olu şur. bu sur, em per ya liz min
aşa ma ya ca ğı en bü yük en gel ler den dir. bu an ti em -
per ya list su run pa ten ti millîdir. Ge li şe bil me si için,
em per ya liz min tek nik do na nı mı na, pa ten ti ne, ser m-
e ye des te ği ne, pro je ona yı na muh taç de ğil dir.

bu, sos yal bi lim ler içe rik li millî sa na yi de; halk
oza nı sa yı sın ca pro je mü hen di si, ağıt söy le yen sa -
yı sın ca üre tim mer ke zi var dır. Her acıy la bir des tan
ya zı lır ve her des tan la halk ke sim le rin de ke net len -
me güç ka za nır. Halk lar, halk kül tür de ğer le ri ni
millî vah det le ri is ti ka me tin de kul la na ma dık la rı sü -
re ce, bu var ol ma ve ko run ma si la hı, za man içe ri -
sin de halk la rın ih ti laf ve im ha la rı na yön len di ri lir.
Fars ve türk kül tü rel geç miş le ri, kar şı lık lı kül tü rel
et ki le şim ler so nu cu, or tak me de ni yet hav za sı oluş-
 tur muş tur. em per ya liz min böl ge halk la rı ara sı na
so ka ca ğı ih ti laf to hum la rı na kar şı, böl ge halk la rı
an ti em per ya list cep he oluş tu ra rak, böl ge sel kül tü rel
mi ra sa sa hip çık mak la kül tü rel kim lik le ri ne, gi de -
rek or tak millî kim li ğe sa hip çık mış olur lar.

böl ge ulus dev le ri ara sın da ta ri hin de rin lik le rin -
den ge len bir kül tür köp rü sü var dır. böl ge dı şı em -
per ya list güç ler, bu köp rü le ri yı ka bil mek için, böl -
ge halk la rı ara sın da ki mev zii kül tür fark la rın dan
ha re ket le ih ti laf un sur la rı ge liş ti rir ler. Kül tür hav -
za la rı nın, em per ya list çı kar lar kar şı sın da it ti fa kı nın
önü nü kes mek tar zın da ki bir uy gu la ma, ara la rın da
it ti fak ku ra ma mış halk la rın an ti em per ya list gü cü nü
ve di ren ci ni yok eder. irak’ta yağ ma la nan, im ha
edi len böl ge sel kül tü rel mi ra sa, şim di ler de Su ri ye
paf ta sı da ek len mek is ten mek te dir. böy le si bir teh -
dit kar şı sın da İran ve tür ki ye’nin me de ni yet va ris -
le ri eşit de re ce de me su li yet sa hi bi dir ler. 

Ma dal ya nın di ğer yü zü ne ge lin ce; Ana do lu türk
ay dı nı, İran lı türk’ün kül tü rel ge le ce ği ne de mok ra -
si çer çe ve sin de il gi gös te rir ken, bu ko nu da si yasî
sı nır öte si po li ti ka sı ile ül ke sin de bir lik te ya şa dı ğı
halk la ra kar şı uy gu la dı ğı po li ti ka ara sın da, ger çek çi
bir tu tum ta kın mak du ru mun da dır. bir lik te yur ti -
çin de ya şa nı lan halk la ra uy gu la nan stra te ji ile yurt-
 dı şın da ya şa mak ta olan soy daş la rı na yö ne lik ta kın -
dı ğı ta vır çe liş ki içer me me li dir. tür ki ye’de “ak ra ba
top lu luk lar” ve “soy daş top lu luk lar” gi bi ta nım la ra
da hi ye te rin ce açık lık ka zan dı rı la ma dı ğı ha tır lan -
ma lı dır. bu hu su sa bağ lı ola rak, şu nok ta nın da
açık lan ma sı ge re ke cek tir. tür ki ye’nin, İran et no-
sos yal ya pı sı nın bir par ça sı olan soy daş la rın dan
türk le re yö ne lik kül tür stra te ji le ri, İran’da ki Pers

ve türk ol ma yan Lur lar, Arap lar, Gi la ki ler, ta ba ri -
ler, be lu ci ler, ta liş ler gi bi et nik ke sim le ri yok sa ya -
rak uy gu la ma ya ge çir mek, ger çek çi bir dav ra nış ol -
ma ya cak tır, ola maz. Halk la rın, halk lar ara sı it ti fa kı,
halk la rın halk lar ara sı ih ti la fı, bu ih ti laf ve it ti fak la -
rın dev le tin ya nın da ve ya kar şı sın da ol ma sı, halk-
 lar-em per ya lizm bağ lan tı lı denk le min ana un sur la -
rı dır. Özet le, ge liş ti ri le cek kül tür stra te ji le ri,
ül ke ni zin ve il gi li ül ke nin dil, din vs. ba kım lar dan
sos yo-kül tü rel ya pı sı ko nu sun da ye ter li bil gi yi ge -
rek ti rir. Stra te ji ge liş tir me den ev vel, çok zen gin ve
sü rek li ye ni le bi lir bir bil gi ban ka sı nın oluş tu rul ma -
sı na ih ti yaç var dır. bu ne den le de do na nım lı stra te ji
mer ke zi sa yı la rı ar tı rıl ma lı dır.

bu ko nu da bir di ğer önem li hu sus; İran’a, “da ha
güç lü bir İran Ka pı sı”nın açı la bil me si nin or tak yön-
 tem le ri nin öne ril me si dir. İran ül ke si nin ikin ci bü yük
ço ğun lu ğu nu teş kil eden türk le re, ana dil le ri ile eği -
tim ve ya yın di li hak kı ko nu sun da ka pı ara la mak la,
böl ge de ki gü cü nü bir kaç ka tı na çı ka ra cak, böl ge sel
güç ol ma sı nı, ken di si ne yap ma sı öne ri len kül tür dev -
ri mi nin te mel le ri üze ri ne at mış ol ma sın da bu la bi le -
cek tir. tür ki ye’de Fars ça eği tim ala bil me, yük sek
eği tim müf re da tın da yer ala bi lir ken; “İran türk kül -
tü rü nün, İran eği tim sis te min de ha yat bul ma sı nın,
İran için teh dit oluş tur ma dı ğı” şek lin de ki yak la şım
tar zı, ge liş ti ri le cek stra te ji nin mer ke zin de yer ala bil -
me li dir. bir baş ka hu sus ise; tür ki ye’nin İran türk-
 lü ğü ne yö ne lik stra te ji le ri, do ğal ola rak ge nel türk
kül tür coğ raf ya sı halk la rın dan ta ma men ba ğım sız
dü şü nü le mez. Özel lik le İran türk lü ğü ko nu sun da
atı la cak adım lar, Azer bay can ve türk me nis tan kül -
tür stra te ji le ri ile ko or di ne yi ve İran türk lü ğü ne da ir
bu iki ül ke nin stra te ji le ri nin bi lin me si ni ge rek ti rir.

İran türk leh çe le ri tür ki ye dil bi lim ci le ri ta ra fın -
dan in ce len me ye baş lan mış tır. biz, dil bi li mi-halk -
bi li mi bağ lan tı lı bir iki nok ta ya de ğin mek is ti yo ruz. 

or tak İran türk çe söz lü ğü il kin tür ki ye’de ha -
zır la na bil me li. bu nok ta da ilk de ne me ler “or tak
türk Halk kül tü rü Söz lü ğü” ola bi lir. bu ne vi den
söz lük ler gi de rek ge liş ti ri le bi lir. İran türk ke sim le -
rin de in san is mi söz lük le ri ya pıl ma ya baş la nıl mış -
tır. (3) biz, türk kül tür coğ raf ya sı Av şar halk kül -
tü rü söz lü ğü nü de ner ken (4) ça lış ma mız da do ğal
ola rak İran Av şar la rı nı da kap sa mı na al ma ya ça lış -
tık. or tak türk halk kül tü rü söz lü ğü ça lış ma sı na
ön ce lik ta nın ma sı şek lin de ki gö rü şü mü zün se be bi,
türk lü ğe men su bi yet ro man tik dö ne mi ni üni ver si te
genç li ğin de ya şa mak ta ol ma sı na rağ men, İran
türk çe si, İran türk ke sim le rin de, ha len halk di li
ola rak var lı ğı nı gös ter me sin den dir.

İran tür ko lo ji uz ma nı ye tiş ti re bil me ko nu sun da, il -
kin tür ko lo ji’nin kap sa mı na gi ren ilmî di sip lin le rin
tes pi ti ge re ke cek tir. tür ki ye’de il gi li ke si min bü yük
ço ğun lu ğu ha la tür ko lo ji’nin ala nı nı ta rih-dil ve
ede bi yat la sı nır lı tut mak ta dır. bi ze gö re, tür ko lo -
ji’nin kap sa mı na sos yal bi lim le rin bü tün dal la rı ön ce -
lik li ol mak üze re, tüm bi lim dal la rı il gi le ri nis pe tin de
dâhil edi le bil me li dir. tür ko lo ji ta nı mı nın sa de ce üni -
ver si te le rin be lir li fa kül te le ri ne mah sus bir söz cük ol -
ma dı ğı nok ta sın da an laş ma ya va rı la bil me li dir. İlmî
tür ko lo ji’nin ya nı sı ra, türk lük bil gi si, her se vi ye ve
ke sim de bir men su bi yet ifa de ede bil me li dir.

Se vin di ri ci bir ge liş me dir ki, kül tü rün ve türk lük
bi li min ay rı ay rı ve o de re ce önem li stra te jik ob je -
ler ol du ğu an la şıl ma ya baş lan mış tır. bu nok ta da,
tür ko lo ji sa de ce dar an lam da mu ay yen ilim dal la -
rı nın araş tı rı lıp be lir li eği tim müf re dat la rın da yer
al mak la kal ma yıp, dip lo ma si den top lum sağ lı ğı na
va rın ca ya ka dar, alan la rı nın il gi si nis pe tin de kap-
 sam la rın da yer ala bil me li dir. Ke za da ha ev vel
türk lü ğün bir ırk ve ya ka vim ol ma an la mın dan ön -
ce, onun bir kül tür, bir me de ni yet ta nım la ma sı ol -
du ğu nok ta sın da an laş ma ya va rıl mış ol ma sı ge re -
kir. bu ger çek kav ra nıl ma dı ğı sü re ce, açık ka pı
po li ti ka sı nın ül ke ye ge ti ri si-gö tü rü sü, türk lük bi li -
mi nin ala nı dı şı na itil miş ola cak tır. Kom şu la rı ile
sı fır so ru nu ol du ğu sa vu nu su nun türk ve tür ko lo ji
ta nı mı açık lık ka za na ma mış tır. Sı fır so run sü rek li
kar şı lık sız ödün ver mek le de ğil, böl ge dı şı oyun
ku ru cu la ra oyun ala nı oluş tur ma mak la sağ la na bi lir.
bi ze gö re ül ke le re ve dö nem le re gö re tür ko lo ji de -
ğil, millî po li ti ka la rın be lir le yi ci özel li ği ne sa hip bir

tür ko lo ji ta nı mın da bir le şi le bil me li dir. Ya tay ve di -
key tür ko lo ji de türk mil let ha ya tın da o tak dir de
an lam ka zan mış olur. bu nok ta da türk lük bi li mi, sa -
de ce türk çe yi de ğil, bir lik te ya şa nı lan halk la rın dil-
 le ri ni de araş tır ma ala nı kap sa mı na ala cak tır. Ke za
bir lik te ya şa yan halk lar, tür ko lo ji kap sa mın da halk-
 la rın kül tür le ri ni, bir lik te, içe ri sin den ye tiş tik le ri
halk lar adı na, mil le tin tüm ke sim le ri ni in ce le miş ola-
 cak lar dır. Kül tü rel fark lı lık la rı ve ay nı lık la rı ile or tak
va ri si ol duk la rı kül tür le ri ne sa hip çı ka bi le cek ler dir.
bir lik te ya şa yan halk lar kül tür le ri nin araş tı rı lıp ya şa -
tı la bil me imkânla rı nı, tür ko lo ji kap sa mın da ara ma
du ru mu na gi re cek tir. o nok ta da türk lü ğü oluş tu ran
ak ra ba top lu luk la rı ara sın da, ih ti laf çı kar ma ko nu -
mun da olan em per ya lizm, kül tür ak ra ba sı halk la rın
it ti fa kı ile kar şı laş mış ve kar şı lan mış ola cak tır.

türk halk kül tü rü Ana do lu’da sa de ce uy gu la nan
bir ta kım dinî pra tik ler den oluş ma mış tır. bu uy gu la -
ma nın so fis tik bir bo yu tu da var dır. bu bo yut türk
el le ri halk kül tü rü ne de rin lik, mi to lo jik bo yut ka -
zan dı rır, harç özel li ği üst le nir. bu har cın ka rı şı mın -
da, İran türk kül tür coğ raf ya sın da fark lı lık da arz
ede bi len kat kı lar var dır. Ana do lu’da, ana dil le ri
fark lı da ola bi len ke sim de, kim lik ko nu sun da bu
uyum sağ la na bil se idi, em per ya liz min si lah lan dı rıp,
kar şı lık lı sa va şa it tik le ri böl ge halk la rı nın nam lu su,
em per ya liz me dön müş olur du. bu uy gu la ma ade ta,
“Hat tı mü da faa yok tur, sat hı mü da faa var dır. bu sa -
tıh tüm va tan top ra ğı dır” an la yı şı nın türk kül tür
coğ raf ya sı na yö ne lik kül tür stra te ji si ne yan sı tıl ma -
sı dır. bu sa tıh, böl ge halk la rı adı na sür dü rü len an ti -
em per ya list stra te ji ler de tüm böl ge yi an la tır. 

bu stra te jik yak la şım da, millî ira de, mil le tin ira -
de si, gü cü nü mil let ten alır, an la yı şı nın kül tür ha ya -
tı na, kül tü rel kim lik an la yı şı na uyar lan ma sı dır. Ka -
na ati miz ce, kim lik içe rik li an ti em per ya list böl ge sel
mü ca de le de, millî ira de ye böl ge halk la rı nın it ti fa -
kın dan ya na olan, sos yal bi lim ler ala nı ön ce lik li her
branş tan ay dın lar ön cü lük ya pa bi lir ler.

Millî stra te ji le re ilmî bo yut ka zan dı ran aka de mik
muh te va dır. İran türk lü ğü nü aka de mik bir ze min de
ele ala bil mek, İran tür ko lo ji’si nin oluş tu rul ma sı ile
müm kün dür. türk lük ve tür ko lo ji ko nu sun da ki
açık la ma la rı mız esas alı na rak İran tür ko lo ji’si oluş-
 tu rup ik mal edi le bi lir. İran bil gi ve ri ta ba nı, İran bil -
gi ban ka sı gi bi hu sus lar da, ge rek li ik mal ya pı la bil -
miş ol ma lı dır. böy le ce İran ile il gi li du yu lan bil gi
ek sik li ği or ta ya çı ka rıl mış ola cak tır. Gi de rek, muh te -
me len bil gi ik mal ka nal la rı nın oluş tu rul ma sı ci he ti ne
gi di le cek tir. İran tük halk bi li mi ça lış ma la rı nın ya yı -
na dö nüş tü rül me le ri imkânı, fev ka la de sı nır lı dır. te -
le viz yon ve rad yo, ti yat ro imkânla rı yok tur, ça nak
an ten kul la nı mı imkânla rı da cid di kon trol al tın da -
dır.trt Avaz İran türk halk kül tü rü ne, dün ya türk-
 lü ğü nün kül tür coğ raf ya sı kap sa mın da, tür ki ye İran
Kül tür An laş ma la rın dan ha re ket le yer ve re bil me li -
dir. Ke za tür ki ye’de ki aka de mik ya yın ha ya tı ka pı -
la rı nı İran’da ki mes lek taş la rı na da aça bil me li. bu sa -
ha da in ter net imkânla rı na iş ler lik ka zan dı ra
 bil me li dir. tÜrK SoY ve ya il gi li ku ru luş lar ta ra fın -
dan ben ze ri ül ke ler le il gi li ola rak ya pı la bil di ği gi bi
İran tür ko lo ji’si ki ta bı yap tı rı la bi lir. Ge nel stra te jik
il ke ler de be lir til di ği gi bi, bu ve ben ze ri et kin lik ler,
or tak böl ge kül tü rü nün inkârı, im ha sı an la mı ta şı ma -
ma lı, böl ge dı şı ül ke le rin, böl ge ye yö ne lik ege men -
lik ala nı oluş tur ma la rı na alet edi le me me li dir.

1- 02-04 Ma yıs 2019 ta rih le ri ara sın da, Nev şe -
hir’de Nev şe hir Ha cı bek taş Ve li Üni ver si te si ve
İran Araş tır ma la rı Mer ke zi ta ra fın dan dü zen le nen
İran Araş tır ma la rı Ça lış ta yı, il gi li aka de mis yen le ri
ve kül tür stra te jist le ri ni bir ara ya ge ti re rek bi ze gö -
re ve rim li bir ça lış ma ör ne ği ver miş tir.

2- Ya şar Ka la fat, “İran tür ko lo ji’sin de Halk bi li -
mi Ça lış ma la rı ve Ge nel tür ko lo ji İçe ri sin de ki Ye -
ri”, iV. ulus la ra ra sı Halk Kül tü rü Sem poz yu mu (29
ey lül-01 ekim 2016, An ka ra).

3- Ab dul la hoğ lu Fer hat Ca va di, türk çe İnsan
Ad la rı 1-2, ur mi ye 2003.

4- Y. Ka la fat-A. bal ka ya, “Ke li me der le me Kay-
 na ğı ola rak Halk Kül tü rü Ve ri le ri: Av şar lar Ör ne ği”*dr., Halk bi li mi Araş tır ma la rı Kül tür ve Stra te ji Mer kezi
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Üre ti ci nin üret mek ten kaç ma sı nın en bü yük ne de ni ta rım dan pa ra ka za na ma ma sı.
Pi ya sa lar da ki den ge siz lik, hü kü me tin fi ya tı ar tan ürün le ri it hal et me po li ti ka sı çift çi -
yi en di şe len di ri yor. Genç nü fus bir otel de gar son ol ma yı köy de üre tim yap ma ya
ter cih edi yor. So run la rın kö ke nin de ta rım sal gir di le rin dı şa rı dan it hal edil me si var.

14 Ma yıs, Ulus la ra ra sı Ta rım Üre ti ci le ri Fe de -
ras yo nu’nun ka ra rıy la 1984 yı lın dan bu ya na
Çift çi ler Gü nü ola rak kut la nı yor. An cak bir za -

man lar ta rım da ken di ken di ne ye ten az sa yı da ül ke -
den bi ri ol mak la övü nen Tür ki ye’de ta rım sal üre tim
gi de rek ge ri li yor. Tür ki ye İsta tis tik Ku ru mu’nun
(TÜİK) ve ri le ri ne gö re 2018 yı lın da Tür ki ye eko no -
mi si top lam da yüz de 2,6 bü yür ken ay nı yıl ta rım
sek tö rün de ki bü yü me ora nı yüz de 1,3’te kal dı. Yü -
ne TÜİK ve ri le ri ne gö re 2017 yı lın da Tür ki ye’nin
ge nel bü yü me ora nı yüz de 7,4 iken ta rım sek tö rün -
de ki bü yü me yüz de 4,7 ol du.

“Ta rım da it ha lat po li ti ka sı üre ti ci yi en di şe len di ri yor”

“Ta rım Dün ya sı” in ter net si te si nin ya yın yö net -
me ni ve Dün ya ga ze te si ya za rı Ali Ek ber Yıl dı rım,
son yıl lar da Tür ki ye’de hem ta rım alan la rı nın azal dı -
ğı nı hem de ta rım la uğ ra şan la rın sa yı sı nın düş tü ğü -
nü söy le di. vOA Türk çe’nin so ru la rı nı ce vap la yan
Yıl dı rım “Ta rım ve Or man Ba kan lı ğı ve ri le ri ne gö re
2003 yı lın da Çift çi Ka yıt Sis te mi’nde 2 mil yon 700
bin den faz la çift çi var dı. Şim di bu ra kam 2 mil yon
200 bi nin al tı na düş tü. 2002 yı lın da ekim alan la rı 26
mil yon hek ta rın üs tün dey di. 2018’de 23,2 mil yon
hek ta ra ge ri le di” di ye ko nuş tu.

Yıl dı rım’a gö re üre ti ci nin üret mek ten kaç ma sı nın
en bü yük ne de ni ta rım dan pa ra ka za na ma ma sı. “Pi -
ya sa lar da ki den ge siz lik, hü kü me tin fi ya tı ar tan
ürün le ri it hal et me po li ti ka sı çift çi yi en di şe len di ri -
yor. Genç nü fus bir otel de gar son ol ma yı köy de
üre tim yap ma ya ter cih edi yor. Köy de ka lan da ara -
zi si ni iş le mek ye ri ne ki ra ya ver me yi ter cih edi yor”
di yen Yıl dı rım, so run la rın kö ke nin de ta rım sal gir di -
le rin dı şa rı dan it hal edil me si ol du ğu nu vur gu la dı.

Yıl dı rım şun la rı söy le di: “Te mel gir di le re bak tı ğı -
mız da ma zo tu dı şa rı dan alı yo ruz. Bir de üs tü ne
yük sek ver gi ler ko yu yo ruz. Güb re ham mad de si nin
yüz de 90’ı it hal edi li yor. Zi rai ilaç ta yi ne dı şa ba ğım -
lı yız. Hay van cı lık ta yem ham mad de sin de bü yük
oran da dı şa ba ğım lı yız. Bir de it ha la tı so pa gi bi kul-
 la na rak, üre ti ci yi it ha lat la ter bi ye et me po li ti ka sı
uy gu lan dı ğın da Tür ki ye üre tim den ko pu yor”.

“Ya pa bi le cek olan var sa gel sin yap sın”

Tür ki ye’nin en önem li ki raz üre tim mer kez le rin -
den olan İzmir’in Ke mal pa şa il çe si ne bağ lı Bağ yur du
kö yün de de üre ti ci ler gir di ma li yet le ri nin yük sek li -
ğin den şi ka yet edi yor. Bah çe ler de ki raz ha sa dı bü -
tün hı zıy la sü rü yor. 1963 yı lın dan be ri çift çi lik le uğ -
ra şan Su at Ut ku “Ge çen yıl 100 li ra ya al dı ğım ila cı
bu se ne 250 li ra ya al dım. Ge çen yıl 85 li ra ya al dı ğım
ay nı güb re için bu yıl 240 li ra öde dim. Ki ra zın fi ya tı
ge çen yıl se kiz li ray dı, bu yıl da se kiz li ra. Bir ev la dım
var, oku tu yo rum. İçkim yok, si ga ram yok, yet ti re mi -
yo rum” ifa de si ni kul lan dı. “Pe ki bu işin so nu ne re ye
va ra cak?” so ru su na Ut ku, “Bu bah çe ler de kök le ne -
cek. Ya pıl ma ya cak. Ben ken dim ara zi le ri mi sat tım.
Ya pa bi le cek olan var sa, gel sin yap sın” ce va bı nı ver di.

Dal lar dan tek tek top la nıp ko va la ra dol du ru lan
ki raz lar, yi ne bah çe ler de ilk ayık la ma dan ge çi yor.

Boy la rı na, renk le ri ne, ka li te le ri ne gö re fark lı ka sa la ra
ko nu yor. Son ra hiç bek le til me den mo to sik let ler le
köy mer ke zin de ki alım yer le ri ne gö tü rü lü yor. Ürü -
nün ka li te si ne gö re fi yat lar da alı cı lar da de ği şi yor. En
ucuz ürün le ri pa zar cı lar alı yor. En pa ha lı lar ise sü per -
mar ket zin cir le ri ne ya da ih ra ca ta ça lı şan tüc car lar
ta ra fın dan alı nı yor. Pa zar lık lar mo to sik let üze rin den
ya pı lı yor. Eğer alı cı ile sa tı cı an la şır sa, mo to sik let ler
bo şa lan ka sa lar la tek rar bah çe le re dö nü yor.

“Bu ha liy le üre tim sür dü rü le bi lir de ğil”

vOA Türk çe’nin so ru la rı nı ce vap lan dı ran İbra him
Yıl dı rım 1965’te as ker den gel di ğin den bu ya na ki raz
üret ti ği ni söy le di. Yıl dı rım “Be nim se kiz, on dö nüm

ma yan za rar la rın mev cut yön tem ler le dur du ru la ma -
ya cak ol ma sı na da ir en di şe ler gös te ri li yor.

Ala nın da bir ilk olan bu ini si ya tif, kar bon emis yo -
nun da dra ma tik aza lış la ra yol aça bi lir. Pro je, İngi liz
hü kü me ti nin es ki bi lim da nış ma nı Prof. Sir Da vid
King ta ra fın dan ko or di ne edi li yor. BBC News'e ko -
nu şan King, "Önü müz de ki 10 yıl da ya pa cak la rı mız,
son ra ki 10 bin yıl da in san lı ğın ge le ce ği ni be lir le ye -
cek. Dün ya da bu ko nu ya odak la nan bü yük bir mer -
kez yok" di yor. Sir Da vid ta ra fın dan ge liş ti ri len yak-
 la şım lar dan ba zı la rı je omü hen dis lik ola rak
ta nım la nı yor. Cam brid ge Üni ver si te si'nden Dr.
Emily Shuck burgh ise ye ni mer ke zin mis yo nu nun
"ik lim prob le mi ni çöz mek" ola ca ğı nı söy lü yor ve
ek li yor: "Bu nun ya pıl ma sı la zım. Ba şa rı sız ol ma şan-
 sı mız yok. Bu ça ğı mı zın en önem li gö rev le rin den bi -
ri ve bu nu ger çek leş tir mek için bü tün gü cü müz le
uğ raş mak ge rek ti ği ni bi li yo ruz."

Üni ver si te nin Kar bon Nötr Ge le cek ler İni si ya ti -
fi'nin bir par ça sı olan İklim Ta mir Mer ke zi'ni yö ne -
ten Shuck burgh, bu mer ke zin bi lim in san la rı, mü -
hen dis ler ve sos yal bi lim ci le ri bir ara ya ge ti re ce ği ni
söy lü yor. Ku tup la rı don dur mak için en faz la umut
va de den fi kir ler den bi ri üst le rin de ki bu lut la rı da ha
par lak kıl mak. İnsan sız ge mi ler le de niz den çe ki le cek
su la rın, uzun ba ca la rın ucun da ki in ce püs kürt me
me me le rin den bu lut la ra pom pa lan ma sı yo luy la bu -
nun müm kün ola bi le ce ği dü şü nü lü yor. Bu iş lem le
bu lut la ra ta şı na cak olan kü çük de niz tu zu ta ne cik -
le ri, ya yı la cak la rı bu lut la rın gü neş ışık la rı nı uza ya
da ha faz la ge ri yan sıt ma sı nı ve böy le ce al tın da ki
böl ge le ri da ha faz la so ğut ma sı nı sağ la ya cak.

Kar bon di ok si ti ge ri dö nüş tür mek

Gün dem de ki bir di ğer yön tem de at mos fer de ki
kar bo nu çek mek. Bu yön tem le kö mür san tral le ri ve -
ya çe lik fab ri ka la rı nın sal dı ğı kar bon di ok sit ga zı nın
çe ki le rek ye ral tın da de po lan ma sı he def le ni yor. Shef -
fi eld Üni ver si te si'nden Prof. Pe ter Styring, kar bon di -
ok si ti ge ri dö nüş tü re bi le cek bir yön tem için Ta ta
Ste el çe lik şir ke ti ile bir pi lot prog ram yü rü tü yor.  Pi -
lot prog ram da fab ri ka nın sal dı ğı kar bon, fab ri ka nın ısı -
sı nı kul la na rak ya kı ta dö nüş tü rü le cek. Prof. Styring
"Hid ro jen kay na ğı mız var, kar bon di ok sit kay na ğı mız
var, ısı kay na ğı mız var ve fab ri ka da ye ni le ne bi lir bir
ener ji kay na ğı mız var" di yor ve ek li yor: "Bü tün bun la rı
bir ara ya ge ti re rek sen te tik ya kıt ya pa ca ğız."

Di ğer fi kir le rin ara sın da da ha faz la kar bon di ok si ti
ok si je ne çe vi re bil me le ri için ok ya nus la rı da ha faz la
ye şil len dir me fik ri de var. Bu yön tem le ok ya nus la ra
bı ra kı la cak de mir tuz la rı ile plank ton sa yı sı nın ar tı -
rıl ma sı plan la nı yor. Ön ce ki de ne me ler de bu şe kil de
ye te rin ce CO2 çe ki le me di ği gö rül müş ve bu nun
çev re ye de za rar ve re bi le ce ği ve ma li ye ti ni çı ka ra -
ma dı ğı so nu cu na va rıl mış tı. Fa kat York Üni ver si te -
si'nden Prof. Cal lum Ro berts'a gö re bu gü ne ka dar
ka bul edi le mez gö rü len fi kir le ri de ğer len dir mek ve
müm kün se ha ya ta ge çir mek şart.

Bu nun ne de ni ise ik lim de ği şik li ği nin ve re ce ği po -
tan si yel za ra rın bo yu tu nun, ik lim de ği şik li ğiy le mü -
ca de le edi lir ken ve ri le cek di ğer za rar lar dan çok da -
ha bü yük ol ma sı. Prof. Ro berts "Ka ri ye ri min
baş la rın da in san lar mer can re sif le ri ni kur tar mak
için eko sis te me mü da ha le ci yak la şım la ra kor kuy la
ba kı yor du. Ama şim di yüz yı lın so nun da eko sis te min
yok ol ma sı na da ir en di şe nin ya rat tı ğı ça re siz lik ne -
de niy le tüm se çe nek ler ma sa da" di yor.

Bu se çe nek ler ara sın da ge ne tik de ği şik lik ler le ısı -
ya da ya nık lı mer can re sif le ri ya rat mak ve ya de niz le -
rin asit de re ce si ni dü şür mek için de ni ze kim ya sal lar
dök mek de var. "Şu an da ik lim de ği şik li ğiy le mü ca -
de le için do ğa yı kul lan ma fik ri nin da ha doğ ru ol du -
ğu nu dü şü nü yo rum. Ay nı za man da da ha iyi bir ge le -
ce ğe yö nel mek için da ha ra di kal se çe nek le ri
in ce le me nin meş ru iye ti ni de gö rü yo rum."

Dü şü nü le me ye ni ha yal et mek

Bu tür yön tem le rin po tan si yel yan et ki le ri ola bi lir
ve ya ola nak sız bu lu na bi lir. Fa kat Cam brid ge Üni ver si -
te si'nden ok ya nus fi zik çi si Prof. Pe ter Wad hams, bu
pro je le rin yan et ki le ri nin bo yu tu nun düz gün bir şe kil -
de he sap lan ma sı ge rek ti ği ni, CO2 sa lı mı nı azalt ma nın
tek ba şı na ye ter li ol ma ya ca ğı nı söy lü yor: "Kar bon sa -
lı mı nı azalt mak, kü re sel sı cak lık la rı da ha ya vaş bir şe -
kil de ar tır mak an la mı na ge li yor. Bu da iyi de ğil çün kü
ha li ha zır da çok ısın dık ve at mos fer de faz la sıy la CO2
bi rik ti bi le. "Bu tür yön tem ler at mos fer den kar-
 bon di ok si ti ala bi lir. Bu nun ar dın dan sı cak lı ğı ön ce
gü nü müz se vi ye le ri ne, son ra da kü re sel ısın ma ön -
ce si se vi ye le re çe ke bi li riz." (bbc, 6-14 Mayıs 2019)

ki raz lık ye rim var. Bu işin mas ra fı çok. Bah çe de ça -
lı şan la rın yev mi ye si 100 li ra. 10 ki şi ça lı şı yor. Sa bah -
tan be ri beş ka sa ki raz top lan dı. Bir ki şi gün de iki
ka sa top la ya mı yor. İla ca 15-20 bin li ra ver dim. Sa -
de ce ilaç pa ra sı. İla cın atıl ma sı bu na da hil de ğil.
Güb rey le, di ğer har ca ma lar la 30 bin li ra yı bu lu yor.
Eli me ge çen 60 bin li ra. Yev mi ye ci le ri de düş tü ğün -
de elim de 20 bin li ra ka lı yor. Al dı ğım emek li ma aşı -
nı ma zo ta, ben zi ne ya tı rı yo rum. 150 ko van arım
var. On lar dan al dı ğım bal pa ra sıy la ki ra zın ma li yet -
le ri ni kar şı la ma ya ça lı şı yo rum” di ye ko nuş tu. 125
or tak lı İzmir Ke mal pa şa Bağ yur du Yaş Mey ve Seb ze
Pa zar la ma Ko ope ra ti fi Baş ka nı Şe ref Er gun da dı şa -
rı dan ki ra zın yük sek ge lir ge ti ren bir ürün ola rak al -
gı lan dı ğı nı be lirt ti. An cak Er gun söz le ri ni şöy le sür -
dür dü: “As lın da du rum öy le de ğil. Sa de ce iş çi lik
ma li yet şu an yüz de 40’a gel miş du rum da. Da ha bu -
nun ilaç la ma, güb re le me, su la ma, bu da ma gi bi di ğer
ma li yet le ri var. Ma li yet le rin yük sek li ği bi zi ger çek ten
zor lu yor. Gir di ler de yüz de 200’ü bu lan bir ar tış var.
Ki raz fi yat la rı ise ge çen yıl la ba şa baş gi di yor. Bu ha -
liy le üre tim sür dü rü le bi lir de ğil. Üre ti ci le rin ço ğu
emek li. Ki raz ha sa dın dan al dık la rı pa ra iki ay da bi ti -
yor, yi ne emek li ma aşı na dö nü yor lar”.

Ali Ek ber Yıl dı rım ta rım da ki bu olum suz gi di şin
ter si ne çev ri le bil me si için ön ce lik le it ha lat po li ti ka -
sın dan vaz ge çil me si ve yer li üre ti min des tek len me si
ge rek ti ği ni söy le di. Yıl dı rım, “Her se ne yer li ve mil li
kay nak la rı kul la na ca ğız di ye bir ge nel ge ya yın la nır.
Ama bu ge nel ge ka ğıt üs tün de ka lır. Oy sa yer li ve
mil li kay nak la rı ger çek ten ha re ke te ge çi re bi li riz.
Me se la hay van cı lık ta yem ham mad de si it hal et mek
ye ri ne yem bit ki si üre ti mi ni des tek le ye bi li riz. Böy le
bir des tek ve ri lir se bun lar ra hat lık la iç pi ya sa dan
kar şı la na bi lir” di ye ko nuş tu. (voa, 14 Mayıs 2019)

Bir leş miş Mil let ler, 1 mil yon can lı tü rü nün yok 
ol ma teh li ke siy le kar şı kar şı ya ol du ğu nu açık la dı

Bir leş miş Mil let ler, in san la rın do ğa üs tün de ki yı kı -
cı et ki le ri ni, bu gü ne ka dar ki en kap sam lı ra por lar dan
bi ri ile or ta ya koy du. Ra po ra gö re, 1 mil yon hay van
ve bit ki tü rü yok ol ma te di diy le kar şı kar şı ya. 

Do ğa her yer de da ha ön ce gö rül me miş bir hız da
kö tü le şir ken, gı da ve ener ji ih ti ya cı da bu nu kö rük -
lü yor. BM ra po run da bu gi di şa tın de ğiş ti re bi le ce ği
be lir ti li yor. An cak ra por da in san la rın do ğay la et ki -
le şim le rin de "dö nüş tü rü cü bir de ği şi me" ih ti yaç du -
yul du ğu vur gu la nı yor. Bi yo çe şit li lik ve Eko sis tem
Ser vis le ri üs tü ne Hü kü met le ra ra sı Bi lim-Po li ti ka
Plat for mu ta ra fın dan 15 bin ay rı re fe rans ma ter yal -
le rin den top la nan ra po run ta ma mı 1800 say fa.

Bu gün ya yım la nan 40 say fa lık özet, in san la rın ya -
şa dık la rı tek yer le il gi li güç lü id di alar içe ri yor. Yer -
kü re nin her za man in san la rın ey lem le ri ne de niy le
za rar gör dü ğü be lir ti len ra por da son 50 yıl da ki ge -
liş me le rin bü yük iz ler bı rak tı ğı kay de di li yor.

1970'ten bu ya na dün ya nü fu su iki ye kat lan dı,
Kü re sel eko no mi dört kat bü yü dü, ulus la ra ra sı ti ca -
ret ise 10 kat art tı. Bu ka dar hız lı ge li şen dün ya yı
bes le mek, giy dir mek ve ener ji sağ la mak için ina nıl -
maz sü rat te özel lik le de tro pi kal böl ge ler de or man -
lar yok edil di. 1980 ile 2000 yıl la rı ara sın da Gü ney
Ame ri ka'da ve Gü ney Do ğu As ya'da 100 mil yon
hek tar or man yok ol du. Su lak alan la rın ise 1700'li yıl-
 lar dan bu ya na sa de ce yüz de 13'ü 2000 yı lı na ka dar
ula şa bil di. 1992 yı lın dan bu ya na şe hir ler bü yük bir
hız da ge niş le di ve kent le rin kap la dı alan iki ka tı na çık -
tı. Bu dü zey de in san fa ali ye ti, hay van la rı ve bit ki le ri
da ha ön ce hiç ol ma dı ğı ka dar faz la oran da öl dü rü yor.

Ra po ra gö re hay van ve bit ki le rin or ta la ma yüz de 
25'i teh dit al tın da.

Bu da bir mil yo na ya kın tü rün on yıl lar için de yok
ola bi le ce ği an la mı na ge li yor. Bu oran son 10 mil yon
yıl da ya şa nan yı kı mın on lar ca ya da yüz ler ce ka tı.
Ra po ru ka lem alan Min ne so ta Üni ver si te si'nden Dr
Ka te Bra uman, "Bi yo çe şit li lik ve do ğa da ki eşisz yı kı -
mı bel ge le dik. Bu, oran ve sü rat an la mın da da ha ön -
ce in san lik ta ri hin de gör dük le ri miz den çok fark lı"
di yor. Ra por da ay rı ca top rak la rın da hiç gö rül me di -
ği öl çü de ço rak laş tı ğı na da dik kat çe ki li yor.

Dün ya da ki top rak la rın ve rim li li ği yüz de 23 ora -
nın da azal dı. Bir tür lü tat min ol ma yan iş ta hı mız dağ -
lar ca çöp üre ti yor. 1980 yı lın dan be ri plas tik kir li li ği

on kat art tı. Her yıl yer yü zün de ki su la ra 300-400
mil yon ton hac min de ağır me tal, çö zü cü mad de ler,
ze hir li tor tu lar ve di ğer atık la rı atı yo ruz.

Kri zin ne den le ri ne ler?

Uz man lar tüm bun la rı doğ ru dan et ki le yen bir kaç
un sur ol du ğu nu söy lü yor. Bun la rın ba zı la rı; top rak
kul la nı mın da ki de ği şim, or man lık alan la rın bü yük
çift lik le re dö nüş tü rül me si ve ekim için or man la rın
ke sil me si. Bu na ben zer bir hi ka ye de niz ler için de
ge çer li. 2014 yı lın dan bu ya na de niz le rin sa de ce
yüz de 3'ün de in san la rın bas kı sı yok.

Da ha ön ce hiç ol ma dı ğı ka dar ba lık tü ke ti li yor.
2015 yı lın da ba lık stok la rı nın yüz de 33'ü sür dü rü le -
bi lir ol ma yan dü zey de tü ke til di. Fran sız po li ti ka
araş tır ma la rı ens ti tü sü iD DRi'dan Yann Lau rans,
"Bi yo lo jik çe şit li li ğin çö kü şün de top rak kul la nı mı nın
et ki si var. Ta rı mın yüz de 70'si et üre ti mi ne bağ lı.
Di yet le ri miz de en düs tri yel et ve süt ürün le ri nin
ora nı nı dü şün me nin za ma nı gel di" di yor.

Sa yı lar la çö küş

Tür le rin yok ol ma ris ki: İnce le nen grup lar da bü -
tün hay van ve bit ki tür le ri nin yüz de 25'i teh dit al -
tın da Do ğal eko sis tem ler: Do ğal eko sis tem ler or ta -
la ma yüz de 47 ora nın da azal dı. Bi yo küt le ve tür le rin
bol lu ğu: vah şi me me li ler de kü re sel bi yo küt le yüz de
82 ora nın da azal dı. Yer li ler için do ğal or tam: Ye rel
top lu luk la rın ya şa ma sı için önem li do ğal gös ter ge le -
rin yüz de 72'si kö tü leş me ye işa ret edi yor

Dö nü şüm sel de ği şim ne de mek?

Ra por hü kü met le re ne yap ma la rı ge rek ti ği ni söy -
le mi yor an cak güç lü ipuç la rı ve ri yor. Bun lar dan

bi ri, dün ya yı "sı nır lı eko no mik bü yü me pa ra dig ma -
sın dan" kur tar mak. Uz man lar eko no mik zen gin lik
öl çü tü ola rak gay ri sa fi yur ti çi ha sı la dan uzak la şıl ma -
sı ge rek ti ği ni, ha yat ka li te si ni ve uzun va de li et ki le ri -
ni kap sa yan da ha bü tün sel yak la şım la rın yer leş me si ni
öne ri yor. Ge le nek sel "iyi ka li te de ha yat" an la yı şı nın
her dü zey de tü ke ti mi art tır dı ğı ve bu nun de ğiş me si
ge rek ti ği be lir ti li yor. Ay rı ca bi yo çe şit li li ğe za rar ve -
ren ma li teş vik ler ko nu sun da da zih ni ye tin de ği şim
ge rek ti ği kay de di li yor. Ulus la ra ra sı Çev re ve Kal kın -
ma Di rek tö rü An drew Nor ton, "Hü kü met ler özel-
 lik le fo sil ya kıt la rı, en düs tri yel ba lık çı lık ve ta rım için
za rar ve ri ci fon la ra son ver me li" de di.

İklim de ği şik li ği dün ya ça pın da yı kı ma ne den olan
önem li fak tör ler den bi ri. 1980'den bu ya na se ra ga -
zı sa lım la rı iki ka tı na çık tı, ısı da 0,7 de re ce art tı.
Ra po ra gö re tür le rin eğer ısı 2 de re ce ar tar sa yüz -
de 5'i, 4,3 C de re ce ar tar sa da yüz de 16'sı yok ol -
ma ris kiy le yüz yü ze. Bi rey ler ne ya pa bi lir?

Dö nü şüm sel ey lem sa de ce hü kü met ler ya da ye -
rel yö ne tim le re ait de ğil. Bi rey ler de fark ya ra ta bi -
lir. Bra uman, "Bu gün in san la rın ye me alış kan lık la rı nı
hem ken di le ri hem de ge ze gen için za rar lı ol du ğu nu
bi li yo ruz. Da ha çok seb ze ve da ha çe şit li gı da lar
ala rak da ha sağ lık lı ola bi lir ve ge ze ge ni mi zi de sağ -
lık lı ha le ge ti re bi li riz" di yor. Tü ke tim ve ha yat tar zı -
nın ya nı sı ra uz man lar po li ti ka lar la da fark ya ra tı la -
bi le ce ği ni dü şü nü yor. Mas sac hu setts eya le tin de
Wor ces ter Üni ver si te si'nden Dr. Rin ku Roy
Chowd hury, "Top lum için kö mür ye ri ne ye ni le bi lir
ener ji ye ya tı rım yap mak da ha önem li ola bi lir. Bu nu
na sıl ya par sı nız? Bi rey sel dav ra nış lar la ve oy san dı -
ğın da. Sa de ce ışık la rı sön dü re rek de ğil, si ya si ey -
lem le de fark ya ra ta bi lir si niz" di ye ko nu şu yor.

İklim de ği şik li ği: Bi lim in san la rı ra di kal yön tem ler 
de ne ye cek

İngil te re'de bi lim in san la rı Dün ya'nın at mos fe ri ne
ve ri len ha sa rı ona ra bil mek için ye ni yön tem le rin
test edi le ce ği bir araş tır ma mer ke zi kur ma yı plan lı -
yor. Cam brid ge'de ku ru la cak bu mer kez de Dün -
ya'nın ku tup la rı nı don dur mak ve at mos fer den kar-
 bon di ok sit (CO2) çek mek gi bi ra di kal yön tem ler
de ne ne cek. Mer ke zin ku rul ma ge rek çe si ola rak, ge -
ze ge ne ve ril mek te olan teh li ke li ve ge ri dö nü şü ol -

tÜrKiYe... KALiCi GidA KriZiNe doğru Mu?

Tarımda Hem Üretici
Sayısı Azalıyor Hem de
Üretim Alanı

a M e r ı k a n ı n S e S ı

“Ma zo tu dı şa rı dan alı yo ruz. Bir de üs -
tü ne yük sek ver gi ler ko yu yo ruz. Güb re
ham mad de si nin yüz de 90’ı it hal edi li yor.
Zi rai ilaç ta yi ne dı şa ba ğım lı yız.”

Her se ne yer li ve mil li kay nak la rı kul la -
na ca ğız di ye bir ge nel ge ya yın la nır. Ama
bu ka ğıt üs tün de ka lır. Oy sa yer li ve
mil li kay nak la r ha re ke te ge çi rile bi li r.
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“TERÖRiST”LER OLMA SA ABD

Afganistan: unutulmuş
Dünya Savaşları’nın döngüsünün sona ermesiyle birlikte
ABD açısından yerel paramiliterlerin, terör gruplarının
ve/veya komprador rejimlerin silahlı güçlerinin ABD’nin
sermaye çıkarları tarafından hedefe alınan uluslara karşı
mücadelede kullanılması giderek daha yaygın hale geldi.
Pekivekilgüçkullanımıneden?W.Webb’intarifettiğigibi,
“ABD’nin ülke dışında jeopolitik iradesine dair projeksi-
yondabulunmanınsiyasiolarakgüvenlibiraracıydılar”.

J a n e L L a V e L ı n a *  -  1 .  B ö L ü M

3tem muz 2019, Abd’nin CiA des tek li Mü ca hit ler le Af ga nis tan’a
yö ne lik ilk as ke ri sal dı rı sı nın baş la ma sı nın 40.yıl dö nü mü. Gü nü -
müz de ya şa nan ça tış ma yı, Abd’nin 1979’da Af ga nis tan’da o sı -

ra da hü kü met te bu lu nan Halk la rın de mok ra tik Par ti si’ne kar şı baş lat -
tı ğı mü da ha le sin den ay rı ele al mak ha ta lı ola cak tır. Af ga nis tan her
za man –şu an da ol du ğu gi bi- sa vaş lord la rı nın yö ne ti min de ki kao tik,
“ba şa rı sız” bir dev let ola rak gö rül mü yor du. bu fe no men, Abd ön cü -
lü ğün de ki re jim de ği şik li ği ope ras yo nu nun bir ürü nüy dü. Aşa ğı da ki
ma ka le, So ğuk Sa vaş sı ra sın da ve son ra sın da ya şa nan olay la rı özet le -
mek te ve ana liz et mek te dir; ke za bu yıl lar Af ga nis tan’a kar şı uzun sü -
re li sa va şın ge nel lik le yan lış an la şı lan bo yu tuy la ala ka lı dır. 

Sa va şın pen çe sin de ki Af ga nis tan ve Abd ve onun NA to müt te fik -
le ri nin oy na dı ğı rol söz ko nu su ol du ğun da, ak la ço ğun luk la ge len Ge -
or ge w. bush’un 2001 yı lın da -9/11 sal dı rı la rın dan he men son ra- baş -
lat tı ğı “te rör le Mü ca de le” se fer ber li ği dir. Ve an la şı lır şe kil de, Abd
ve müt te fik le ri ay nı se ne ül ke de doğ ru dan bir as ke ri var lık te sis et ti -
ler. bu nun ya nı sı ra, bush-Che ney yıl la rın da, Abd med ya ku ru luş la -
rı ta ra fın dan sal dır gan bir pro pa gan da kam pan ya sı yü rü tül dü ve iş ga -
lin sür dü rül me si nin ba ha ne le rin den bi ri ola rak “ka dın hak la rı”
gös te ril di. An cak bu nun gü lünç ya nı; Af ga nis tan’da ki ça tış ma nın, Su ri -
ye’de ki du ru ma ben zer şe kil de, So ğuk Sa vaş dö ne mi ne dek uzan dı ğı -
nın –özel lik le de ül ke nin is tik ra rı nın bo zul ma sı ve Af gan ka dın la rı nın
öz gür leş me si de (Af ga nis tan Halk la rın de mok ra tik Par ti si PdPA tam
da bu nun için mü ca de le edi yor du) da hil ol mak üze re mo dern leş ti ri ci,
ile ri ci ni te lik te ki eko no mik ve sos yal ka za nım la rın Mü ca hit ler ta ra fın -
dan el le rin den alın ma sı sü re cin de Abd’nin des tek ver di ği nin- göz ar dı
edil me siy di. Sov yet ler le bağ lan tı lı ba ğım sız PdPA hü kü me ti nin dev ril -
me siy le bir lik te, ta li ban, Mü ca hit le rin güç lü bir hiz bi ola rak or ta ya çı -
kın ca, Abd, 1995 yı lın da ta li ban’la et kin bir iliş ki ge liş ti re cek ti. bu
iliş ki ise hiç bir za man ger çek an lam da ka dın hak la rı ve ya di ğer in san cıl
en di şe ler le ala ka lı ol ma ya cak tı. Step hen Go wans şöy le açık lar:

“was hing ton’un ül ke dı şın da ki ka dın la rın hak la rı ko nu sun da ki ka -
yıt sız lı ğı na da ir da ha faz la ka nıt, Af ga nis tan’da ka dın la rı ge le nek sel
İslam’ın ka dın-kar şı tı uy gu la ma la rı nın pen çe sin den kur tar ma yı amaç -
la yan ile ri ci bir hü kü me tin al tı nı oy ma da oy na dı ğı rol de ken di ni gös ter -
di. 1980’li yıl lar da Ka bil “koz mo po lit bir kent ti. Sa nat çı lar ve hip pi ler
baş ken te akın eder ler di. Ka dın lar ken tin üni ver si te sin de ta rım, mü hen -
dis lik ve iş let me okur lar dı. Af gan ka dın lar hü kü met te gö rev alır dı.”
Mec lis te ka dın par la men ter ler var dı; ka dın lar ara ba sü rer ler di, se ya hat
eder ler di, baş ka bir er ke ğin ona yı nı al mak sı zın er kek ler le gez me ye çı -
kar lar dı. bu nun ar tık ge çer li ol ma ma sı nın te mel se be bi ise, dö ne min
Abd dev let baş ka nı Jimmy Car ter ile onun ulu sal gü ven lik da nış ma nı
Zbig ni ew brze zins ki’nin “rus la rı Af gan tu za ğı na çek mek” ve Af ga nis -
tan’ı if las et ti re rek ve Ka bil’de Af ga nis tan Halk la rın de mok ra tik Par ti si
ön cü lü ğün de ki ye ni bir hü kü met le mü ca de le et mek üze re İsla mi kök ten -
ci te rö rist le ri ör güt le mek su re tiy le “SSCb’ye ken di Vi et nam Sa va şı”nı
ya şat mak üze re 1979 yı lı yaz dö ne min de al dık la rı giz li bir ka rar ol du. 

PdPA’nın he de fi, Af ga nis tan’ı ge ri kal mış lı ğın dan kur tar mak tı.
1970’li yıl lar da ye tiş kin le rin sa de ce yüz de 12’si okur ya zar dı. or ta la -
ma ömür bek len ti si 42 yıl dır ve dün ya ça pın da en yük sek ço cuk ölüm
oran la rı bu ra da gö rü lü yor du. Nü fu sun ya rı sı tü ber kü loz, dört te bi ri de
sıt ma dan mus ta rip ti.” 

da ha sı, Af ga nis tan’da ki ça tış ma nın 2001 yı lın da baş la dı ğı na da ir
yay gın gö rü şün ak si ne, sa va şın 1979 yı lın da baş la dı ğı nı söy le mek da ha
doğ ru ola cak tır. Şu ra sı bir ger çek ki, Car ter yö ne ti mi nin 1979 yı lın da
al dı ğı PdPA’yı de vir me ve Af ga nis tan’da is tik ra rı boz ma yö nün de ki
ka rar, ül ke nin bu gün ha len için de bu lun du ğu du ru mun kö ken le ri ni or ta -
ya koy mak ta dır. Mü ca hit le rin şid det li sal dı rı sı nın ol du ğu 1979-1989
dö ne mi ay nı za man da “Sov yet-Af gan Sa va şı” ola rak bi li nir; ke za Sov -
yet or du su yo ğun bir şe kil de mü da hil ol muş tur. Her ne ka dar yo ğun bir
şe kil de mü da hil oluş la rı bi lin se de, bu ta ma men doğ ru bir ta nım la ma
de ğil dir, çün kü sa va şın as lın da Abd ta ra fın dan ta sar la yıp, baş la tıl dı ğı
ve li der lik edil di ği ger çe ği ni gö zar dı et mek te dir. 

de mok ra tik Af ga nis tan Cum hu ri ye ti ola rak bi li nen ül ke de, 1978-
1992 yıl la rı ara sı Sov yet ta ri hiy le ya kın dan bağ lan tı lı dır. bu nun se be -
bi ise, Abd’nin em per ya list pro pa gan da sı nın inan ma mı zı is te di ği nin
ak si ne, Af ga nis tan’ın Sov yet “iş ga li” al tın da ol ma sı ve ba tı’nın bu nu
dur dur mak için mü da ha le et mek zo run da kal ma sı de ğil dir. Car ter yö ne -
ti mi da ha şim di den 1978 yı lın da Mü ca hit ler için plan la ma, is tih dam ve
eği ti me baş la mış tır ve Sov yet or du su 1979 yı lı so nu na doğ ru as ke ri ola -
rak mü da ha le et me den ay lar ön ce Af ga nis tan’a sal dır mış tır. Ay nı za -
man da, “Af gan tu za ğı” tek ba şı na Sov yet ler bir li ği’nin da ğıl ma sı na yol
aç ma mış ol sa da, onun la bağ lan tı lı dır. bu nun la bir lik te, Af ga nis tan’ın
yı kı mı, Sov yet ler bir li ği’ne vu ru lan son dar be ol du ve Sov yet ler bir li -
ği’nin 1991 yı lın da da ğıl ma sı, Abd ta ra fın dan “ka pi ta liz min ko mü -
nizm kar şı sın da ki za fe ri” ola rak kut lan dı. Af ga nis tan’da ki ça tış ma yı
an la ma ya baş la mak için han gi bağ lam da baş la dı ğı nı in ce le mek önem li -
dir: So ğuk Sa vaş. 

1900’le rin ba şın da Vla di mir Le nin, ka pi ta liz min kü re sel ci aşa ma sı -
na gir di ği ni ve em per ya lizm ça ğı nın baş la dı ğı nı göz lem le di. bu nun
da an la mı; ka pi ta liz min ulu sal sı nır lar öte si ne geç me si ge rek ti ğiy di.
Ay rı ca, im pa ra tor luk in şa sı ve em per ya list sal dır gan lık sa vaş la rı nın
da ar dın da bir iç sel man tık bu lun mak tay dı. 

Le nin, em per ya liz mi şu şe kil de ta nım lar: “Üre tim ve ser ma ye nin yo -
ğun laş ma sı o den li üst bir aşa ma da ge liş miş tir ki, eko no mik ya şan tı da
be lir le yi ci bir rol oy na yan te kel ler ku rul muş tur; (2) ban ka ser ma ye si en -

düs tri yel ser ma yey le bir leş miş tir ve “bu “fi nans ser ma ye si” te me lin de
fi nan sal bir oli gar şi ku rul muş tur; (3) ser ma ye ih ra ca tı, sı ra dı şı bir önem
ka zan mış tır; (4) ulus la ra ra sı te kel ci ser ma ye ci bir lik ler ku rul muş tur ve
bun lar dün ya yı ken di ara la rın da pay laş mış tır; ve (5) tüm dün ya nın en
bü yük ka pi ta list güç ler ara sın da ki top rak pay la şı mı ta mam lan mış tır. 

em per ya lizm, bu ge li şim aşa ma sın da ki ka pi ta lizm dir ve te kel le rin
ve fi nans ser ma ye si nin ege men li ği te sis edil miş tir. bu çer çe ve de, ser-
 ma ye ih ra ca tı son de re ce bü yük bir önem ka zan mış tır ve dün ya nın
ulus la ra ra sı tröst ler ara sın da bö lün me sü re ci baş la mış tır. bu na gö re,
dün ya nın tüm top rak la rı nın, en bü yük ka pi ta list güç ler ara sın da bö -
lün me si ta mam lan mış tır. em per ya liz min sa de ce dün ya nın ge ri ka la nı -
na ken di ira de si ni em po ze et mek ol ma dı ğı net bir şe kil de gö rül me li -
dir. da ha da net ol mak ge re kir se, bu, ser ma ye bi ri ki mi nin bir
so nu cu dur ve im pa ra tor luk in şa sı ve ba kı mı sü re ci dir. be ra be rin de
ise, dün ya ça pın da kal kın ma sü re ci ge ri plan da tu tu lur, dün ya ça pın da
kit le ler yok sul laş tı rı lır. bu, eko no mik çı kar la rın reh ber li ğin de bir
ulus la ra ra sı ege men lik uy gu la ma sı dır. do la yı sıy la, em per ya lizm, kül -
tü rel bir fe no men ol mak tan zi ya de eko no mik bir ol gu dur. 

Le nin ay nı za man da em per ya lizm ve dün ya Sa vaş la rı dön gü sü nün,
ile ri ulus lar ara sın da ra kip ulu sal baş kent le rin ürün le ri ol ma sı nı da
ku ram sal laş tır mış tır. “em per ya lizm, Ka pi ta liz min en Yük sek Aşa ma -
sı” ad lı ki tap ta yaz dı ğı gi bi, bi rin ci dün ya Sa va şı, bü yük em per ya list
güç ler – ör ne ğin bü yük bri tan ya ve Al man ya’nın ra kip baş kent le ri-
ara sın da sö mür ge le rin de ne ti mi ne da ir re ka bet le ala ka lı dır. do la yı sıy -
la, fi nans ser ma ye si, bas kı al tın da ki ulus la rın sö mür ge leş ti ril me si ve
sö mü rül me si nin ar dın da ki te mel güç tür. bu kar şıt lık lar, kuş ku suz, Le -
nin’in de ön gör dü ğü gi bi bir di zi dün ya sa va şı na yol aça cak tır. 

bi rin ci dün ya Sa va şı sı ra sın da, iki em per ya list güç blo ğu nun he de-
f le ri; ken di ulu sal eko no mi le ri açı sın dan bü yük önem ta şı yan ve stra -
te jik öne mi olan nok ta lar ola rak ka bul edi len top rak la rın el de edil me -
si, ko run ma sı ve yay gın laş tı rıl ma sı idi. Ve bü yük buh ran sı ra sın da,
bri tan ya, Abd, Fran sa ta ra fın dan yük se len en düs tri yel ulus la rın –Al -
man ya, İtal ya ve Ja pon ya- da ha faz la sö mür ge ve top ra ğa eri şim den
kı sıt lan ma sı için ko ru ma cı ön lem ler alın dı. do la yı sıy la, on la rın İkin ci
dün ya Sa va şı’na gi den sü reç te ham mad de le re ve pi ya sa la ra eri şim le -
ri kı sıt lan mış ol du. Özel lik le Al man ya ve Ja pon ya gi bi iki ile ri ka pi -
ta list – en düs tri yel leş miş güç, ye ni top rak lar el de et me ça ba la rın da,
bri tan ya, Abd ve Fran sa’nın eko no mik ala nı nı teh dit et ti ler ve zor
kul la na rak top rak la rı nı, sö mür ge le ri ni ve ya rı sö mür ge le ri ni al ma teh -
di din de bu lun du lar. Al man ya, Av ru pa’nın bü yük kıs mın da, Ja pon ya
ise As ya’da bir di zi sal dır gan lık ta bu lun du. 

İkin ci dün ya Sa va şı bir çok açı dan İngi liz-Fran sız blo ğu ile Al man
blo ğu ara sın da ki em per ya list re ka be tin ye ni den fi til len me si ol du; an -
cak bu kez mo dern si lah lar ve ha va dan sal dı rı lar la bu nu ger çek leş tir -
di ler. bu, ay nı za man da ko mü nizm kar şı sın da bir tep ki ola rak fa şiz -
min yük se li şi ne ta nık lık edi len ka pi ta liz min kri zi nin ikin ci
aşa ma sıy dı. ek sen dev let ler, dün ya ya ege men olan bir fa şist re jim
kur ma teh di din de bu lun du lar. Şu an için İkin ci dün ya Sa va şı, dün ya
ça pın da gör dü ğü müz son sa vaş tı. 

İkin ci dün ya Sa va şı’nın so nun da iki ra kip kü re sel güç or ta ya çık tı:
Abd ve Sov yet ler bir li ği. So ğuk Sa vaş, on la rın ide olo jik ça tış ma sı nın
bir te za hü rü idi. So ğuk Sa vaş dö ne mi, ulus la ra ra sı ser ma ye için ye ni bir
aşa ma idi; ke za nük le er si lah la rın yük se li şi ne ve ve ka let sa va şı aşa ma -
la rı nın baş lan gı cı na ta nık lık et ti. bu dö nem de em per ya list ulus lar, İkin -
ci dün ya Sa va şı sı ra sın da han gi saf ta yer al dık la rın dan ba ğım sız ola -
rak, Ko mü niz min ya yıl ma sı nı dur dur ma da ve Sov yet ler bir li ği’nin
yı kı mı nı is te me de or tak bir çı kar bul du lar. bu na bağ lı ola rak, bu an ti-
ko mü nist sal dı rı la rın he de fi, Sov yet ler le müt te fik ulus lar ola cak tır. 

böy le lik le, Abd çı kar la rı doğ rul tu sun da ha re ket eden kuk la hü kü -
met le re sa hip olan, bir yan dan da Sov yet ler bir li ği’ni izo le et mek gi bi
ni hai bir amaç doğ rul tu sun da NA to blo ğu na ka tıl mak is te yen müş te ri
dev let le rin sa yı sı ar ta cak. Şu nu da be lirt mek te fay da var: İkin ci dün ya
Sa va şı’nın so nu, ra kip ulu sal baş kent le rin de so nu an la mı na gel di. Öy le
ki şu an da fi nan sal ser ma ye kü re sel dü zey de var ve bir an da yer de ğiş -
ti re bi li yor. was hing ton ise, kü re sel pi ya sa lar üze rin de bir te ke li olan,
dün ya yı yö ne ten bir güç ko nu mun da. Abd im pa ra tor lu ğu na kar şı ak tif
şe kil de di re nen ve ül ke le ri ne Abd ser ma ye si ni ka bul et me yen bu ül ke -

ler, yap tı rım lar ve as ke ri mü da ha le nin teh di di al tın da – ör ne ğin bu gün
ba ğım sız ege men ulus lar olan Su ri ye ve Ku zey Ko re, bu za ma na de ğin
Abd he ge mon ya sı na kar şı mey dan oku yor du. Af ga nis tan, PdPA yö ne -
ti mi al tın da, Abd em per ya liz mi ne kar şı ko yan ve do la yı sıy la re jim de -
ği şik li ği için bir he def ha li ne ge len ül ke ler den bi riy di. 

Ara zi, ka dın hak la rı ve eşit lik çi ve ko lek ti vist eko no mi po li ti ka la rı
ala nın da re form lar uy gu lan ma sı nın ya nı sı ra, PdPA ay nı za man da af -
yon ye tiş ti ril me si ne son ver me ye ça lış tı. bri tan ya im pa ra tor lu ğu,
1800’lü yıl lar da ül ke ha len feo dal top rak sis te mi nin et ki si al tın day ken
Af ga nis tan’da ilk af yon ara zi le ri nin eki mi ni ger çek leş tir miş ti. Kra lın
1973 yı lın da dev ril di ği za ma na dek af yon ti ca re ti kar lı bir iş ola rak
kal dı ve Af ga nis tan’da ki af yon ara zi le rin de, dün ya nın ero in te da ri ki
için ge re ken af yo nun yüz de 70’in den faz la sı üre til di. 1978 yı lın da ki
bu re form lar, ka çı nıl maz bir şe kil de, Abd’nin mu ha le fe ti ni çek ti.
Abd, bir çok sö mür ge-son ra sı ile ri ci hü kü me te kar şı mü ca de le ye gi ri -
şen tep ki sel güç le re des tek ver mek su re tiy le ko mü nist-kar şı tı bir
kam pan ya ya gi riş miş ti ve bu güç le rin bir ço ğu “Sov yet blo ğu nun”
par ça sıy dı – ör ne ğin Ni ka ra gua’da ki sağ cı Kon tra lar, San di nis ta hü -
kü me ti ne kar şı şid det li bir mu ha le fet baş lat tı. 

Af ga nis tan, ken di ça ba sıy la ba ğım sız lık ka zan mış ol ma sı na rağ-
 men, PdPA al tın da –tıp kı Kü ba, Ni ka ra gua, Su ri ye, Lib ya ve Ku zey
Ko re gi bi di ğer Sov yet müt te fi ki, sö mür ge-son ra sı ba şa rı lar da ol du ğu
gi bi- sö mür ge ci ege men li ği ne ge ri dön dü rül me si ge re ken ve em ti ala rı
Abd’nin mün ha sır de ne ti mi ve ai di ye ti ne ve ril me si ge re ken bir “Sov -
yet uy du su” ola rak gö rül dü. Ay rı ca, Sov yet ler bir li ği’ni çev re le mek
üze re kul la nı la bi len stra te jik bir çı kar nok ta sı ola rak ka bul edil di. 

o dö nem de ye ni ku rul muş olan ve hal kın da des te ği ni alan PdPA
hü kü me ti nin al tı nı oy mak ama cıy la Car ter yö ne ti mi ve CiA, kır sal
alan lar da ki okul la ra ve öğ ret men le re kar şı te rö rizm fa ali yet le ri ger -
çek leş tir me ye baş la yan Sün ni aşı rı cı la ra (Mü ca hit le re) eği tim, ma li
des tek ve si lah sağ la mak su re tiy le em per ya list mü da ha le ye baş la dı lar.
Su udi ve Pa kis tan lı or du la rın des te ğiy le CiA, Af ga nis tan’da is tik ra rı
boz mak üze re bir koa lis yon kur mak için dev rik feo dal top rak lord la rı -
nı, tep ki sel aşi ret re is le ri ni, mez hep çi Sün ni din adam la rı nı ve kar tel
uyuş tu ru cu ba ron la rı nı bir ara ya ge tir di. 1979 yı lı ey lül ayın da
PdPA’nın ilk li de ri ve Af ga nis tan de mok ra tik Cum hu ri ye ti baş ka nı
No or Mo ham med ta ra ki, CiA des tek li dar be sı ra sın da öl dü rül dü. dar -
be, der hal Af gan or du su ta ra fın dan bas tı rıl dı. bu nun la bir lik te, 1979 yı -
lı so nu iti ba riy le PdPA, Abd’li ve kil güç ler –ya ban cı pa ra lı as ker ler ve
Af gan es ki re jim sem pa ti zan la rı- ta ra fın dan ge çiş çap lı as ke ri mü da -
ha le nin et ki si al tı na gir di. böy le lik le, des tek için bir as ke ri bir lik ko nuş-
 lan dır mak üze re SSCb’den ta lep te bu lun ma ya ka rar ver di ler.

Sov yet mü da ha le si, PdPA güç le ri için çok ih ti yaç du yu lan ra hat la -
ma yı sağ la dı. Abd ve Su udi Ara bis tan, sa va şa yak la şık 40 mil yar do lar
pa ra akıt tı lar ve 100.000 ka dar da ha faz la ya ban cı pa ra lı as ke ri is tih dam
edip si lah lan dır dı lar. 1989 yı lın da Mik ha il Gor ba çov, Sov yet bir lik le -
rin den ge ri çe kil me le ri çağ rı sın da bu lun du. PdPA da 1992 yı lı Ni san
ayın da Ka bil’in düş me siy le bir lik te mağ lup edil di. top rak el de et me
ya rı şı na gi ren ra kip hi zip le rin ku rul ma sıy la bir lik te mü ca hit ler de sa va -
şa tu tuş tu lar ve or ta ya bir ka os çık tı, kent le re çok za rar ve ril di, yağ ma -
la ma lar ya pıl dı, si vil ler te rö ri ze edil di, fut bol stad yum la rın da kit le sel
in faz lar ya pıl dı, Paş tun ol ma yan azın lık lar et nik ola rak te miz len di, Af -
gan ka dın la ra ve kız la ra yö ne lik kit le sel te ca vüz ler de bu lu nul du. 1995
yı lın dan son ra, sa va şan hi zip ler den bi ri olan ta li ban, Abd, Su udi Ara-
 bis tan ve Pa kis tan’ın des te ği ni ala rak gü cü nü kon so li de et ti. 28 ey lül
1996 ta ri hin de, PdPA’nın son li de ri Mo ham mad Na ji bul lah, ken di si ne
sı ğın ma hak kı ve ren bM’nin böl ge de ki yer leş ke sin den ka çı rı la rak iş -
ken ce gör dü ve ta li ban as ker le ri ta ra fın dan vah şi ce öl dü rül dü. Ken di si -
nin par ça lan mış ce se di, hal kın gö re ce ği şe kil de mey da na asıl dı. 

1992 yı lın da Ka bil’in düş me si nin ar dın dan, ama ta li ban’ın gö re ve
gel me sin den bir sü re ön ce, tep ki sel aşi ret re is le ri Af gan kır sa lı nı ele
ge çir di ler ve çift çi le re haş haş eki mi ne baş la ma em ri ver di ler. bu, ta -
ra ki hü kü me ti ta ra fın dan za ma nın da ya sak lan mış tı. da ha ön ce sin de
ise, Pa kis tan’ın is tih ba rat ajan sı iSi, CiA’in ıs rar lı is te ği üze ri ne yüz -
ler ce ero in la bo ra tu va rı kur du. böy le lik le, 1981 yı lı iti ba riy le Pa kis -
tan-Af ga nis tan sı nı rı, dün ya nın en bü yük ero in üre ti ci si ha li ne gel di. 

Al fred McCoy, “Nar ko tik ti ca re tin de CiA’in Kırk Yıl lık Suç or -

*JanelleVelina,Toronto’dayaşayansiyasibiranalist,yazar,editör
veNew-Power.orgveLLCO.org’asıksıkyazıyazanbirkişidir.Aynı
zamandaşöylebirbloğuvardır:geopoliticaloutlook.blogspot.com
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NE YAPAR?

Vekalet Savaşı
tak lı ğı” ad lı ça lış ma sın da bu nu te yit eder: “ero in, Pa kis tan’ın ku zey ba -
tı sı nı rın da ki bu la bo ra tu var lar dan çık tı ğı an da, Si cil ya Maf ya sı, bu
uyuş tu ru cu yu Abd’ye it hal et ti ve or da da Abd ero in pi ya sa sı nın yüz -
de alt mı şı nı kı sa sü re içe ri sin de ele ge çir di. Ya ni, Abd’de ki ero in te da -
ri ki nin yüz de alt mı şı do lay lı ola rak bir CiA ope ras yo nun dan gel di. bu
ope ras yo nun ger çek leş ti ği on yıl bo yun ca -1980’li yıl lar- İsla ma bat’ta -
ki uyuş tu ru cuy la Mü ca de le da ire si her han gi bir tu tuk la ma yap ma dı lar
ve hiç bir şe kil de uyuş tu ru cu bas kın la rı na ka tıl ma dı lar, sen di ka la rın fi ili
ola rak ero in ih ra ca tın da el le ri nin ser best ol ma sı na göz yum du lar.” 

Şu ra sı açık ça gö rü lü yor ki af yon ye tiş ti ril me si ne son ver mek ve ül -
ke nin kay nak la rı nı ken di hal kı nı mo der ni ze edip ge liş tir mek üze re
kul lan mak su re tiy le, PdPA’nın ba ğım sız mil li yet çi hü kü me ti,
Abd’nin çı kar la rı kar şı sın da or ta dan kal dı rıl ma sı ge re ken bir teh dit
ola rak gö rü lü yor du. Af ga nis tan kar şı sın da Abd ön cü lü ğün de ki Mü c-
a hit le rin te mel he def le rin den bi ri, her za man için af yon ti ca re ti ni te sis
edip gü ven ce al tı na al mak ol du. Her ha lü kar da, 1970’li yıl lar da uyuş-
 tu ru cu ti ca re ti CiA’in an ti-em per ya list hü kü met ler ve Kü re sel Gü -
ney’de ki öz gür leş me ha re ket le ri ne kar şı pa ra mi li ter güç ler için baş lı -
ca fi nans man kay na ğı ol du. Ay rı ca, CiA’in ulus la ra ra sı uyuş tu ru cu
ti ca re ti bağ lan tı la rı 1949 yı lı na dek uzan mak ta dır. o se ne, was hing -
ton’un Ko re ya rı ma da sın da ki uzun sa va şı baş la mış tı. PdPA’nın af yon
ha sa dı nı or ta dan kal dır ma ve uyuş tu ru cu kar tel le ri nin yap tı ğı sö mü rü -
ye son ver me yö nün de ki adı mı, Abd’li em per ya list ler ta ra fın dan
“aşı rı ya kaç mak” ola rak yo rum lan dı. Haş haş üre ti min de önem li bir
ka yıp ya şan ma sı, wall Stre et ve bü yük ulus la ra ra sı ban ka la rın kar la -
rın da da de va sa bir ka yıp an la mı na ge le cek ti. As lın da, iMF, dün ya
eko no mi si nin GSYİH’sın da ka ra pa ra ak la ma nın yüz de 2-5 ara lı ğın da
bir pa ya sa hip ol du ğu nu ve yıl lık ka ra pa ra ak la ma ora nı nın 590 mil-
 yar ila 1,5 tril yon do lar ara sın da ol du ğu nu, bu nun da uyuş tu ru cu ti ca -
re tiy le doğ ru dan bağ lan tı lı ol du ğu nu kay det miş ti. uyuş tu ru cu ti ca re -
tin den el de edi len kar lar, ge nel lik le Ame ri ka ve bri tan ya’nın
de ne ti min de ki de ni za şı rı ban ka la ra ya tı rı lı yor. 

PdPA’nın af yon ha sa dı nı or ta dan kal dır ma se fer ber li ği nin ar dın da -
ki man tık sa de ce pra tik sağ lık se bep le ri ni de ğil ay nı za man da As -
ya’da sö mür ge ci lik ta ri hin de nar ko ti ğin oy na dı ğı ro lü de te mel alı yor -
du. ta rih sel ola rak ba kıl dı ğın da uyuş tu ru cu lord la rı kar te li,
em per ya list ulus la ra yar dım cı ol du, bur ju va zi nin çı kar la rı na hiz met
et ti ve ucuz ve sö mü rül müş esir iş gü cü kul lan dı. Ge nel lik le bu haş haş
tar la la rın da uğ ra şıp di di nen köy lü ler, ölü mü ne ça lış ma ya ek ola rak bu
ero ine ba ğım lı ha le ge li yor lar. Kar tel ler, or tak la rın sa tış ko şul la rı ve
öde me bi çim le ri ko nu sun da uz laş tık la rı ve fi yat la rı ve üre ti le cek mal-
 la rın mik ta rı nı sa bit le mek su re tiy le pi ya sa la rı ken di ara la rın da böl -
dük le ri te kel ci it ti fak lar ola rak an la şıl mak ta dır. Ha li ha zır da, “son aşa -
ma ka pi ta lizm de ki” kar tel le rin ro lü ne iliş kin ola rak Le nin şöy le
yaz mış tı: “te kel ci ka pi ta list bir lik ler, kar tel ler, sen di ka lar ve tröst ler
ilk ola rak ül ke için de ki pi ya sa yı ken di ara la rın da böl dü ler ve ken di
ül ke le ri nin en düs tri si ni az çok ele ge çir di ler. An cak ka pi ta lizm al tın da
ev sa hi bi ül ke nin pi ya sa sı ka çı nıl maz bir şe kil de ya ban cı pi ya sa ya ba -
ğım lı ha le ge li yor. Ka pi ta lizm uzun sü re ön ce bir dün ya pi ya sa sı ya -
rat tı. Ser ma ye ih ra ca tı art tı ğı ve ya ban cı ve sö mür ge ci bağ lan tı lar ile
bü yük te kel ci bir lik le rin “nü fuz alan la rı” her açı dan ge niş le di ği için,
bu bir lik ler ara sın da “do ğal” ola rak ulus la ra ra sı bir uz la şı doğ du ve
ulus la ra ra sı kar tel le rin ku rul ma sı na yö ne lik bir eği lim baş la dı. 

“bu, dün ya ça pın da ser ma ye ve üre ti min yo ğun laş ma sı nın ye ni bir
aşa ma sı dır ve ön ce ki aşa ma lar la kı yas la na ma ya cak dek yük sek tir.” 

ulus la ra ra sı kar tel ler – özel lik le de uyuş tu ru cu kar tel le ri- ser ma ye -
nin dün ya ça pın da na sıl yay gın laş tı ğı nın ve dün ya nın top rak bö lün -
me le ri, sö mür ge le re yö ne lik ka pış ma ve “nü fuz alan la rı na da ir mü ca -
de le” te me lin de kü re sel bir re fah ya rat mak üze re uyar lan dı ğı nın
gös ter ge le ri dir. da ha spe si fik ol mak ge re kir se, ulus la ra ra sı kar tel ler,
bas kı al tın da ki ve ya sö mür ge leş miş ulus la rın yağ ma lan ma sın da em -
per ya list ulus lar için ve kil harç lık yap mak ta dır. Sa de ce PdPA yö ne ti -
min de Af ga nis tan’da de ğil, ay nı za man da 1949 yı lın da dev rim ci
Çin’de ve di ğer an ti-em per ya list ha re ket ler ta ra fın dan da uy gu la nan
uyuş tu ru cu ta cir le ri ne yö ne lik bas kı ve uyuş tu ru cu ba ğım lı lı ğı nın
son lan ma sı na yar dım cı ol ma ya dö nük kit le sel se fer ber lik kam pan ya -
la rı da bu nun la ala ka lı dır. el bet te af yon ta cir le ri ve on la rın Af ga nis -
tan’da ki or ga ni ze suç or tak la rı, af yon ye tiş ti ril me si ne kar şı kam pan -
ya yı bir ha ka ret gi bi gör dü ler ve bu du rum on la rı Mü ca hit ler için
ide al bi rer dev şir me ha li ne ge tir di. 

Pe ki, Abd ile ta li ban ara sın da ki iliş ki ne den 2000’li yıl lar dan son -
ra “kop tu”? Şu nu bir kez da ha akıl da tu tun ta li ban üye le ri, Abd ile
or tak lık la rı 1970’li yıl la rın so nu na dek uza nan Mü ca hit ler den olu şan
bir çok hi zip ara sın da yer alı yor du ve Abd İsla mi kök ten ci ler le bir lik -
te ça lış tı ğı nı bal gi bi bi li yor du. ta li ban’ın ik ti dar day ken iş le di ği in san
hak la rı ih lal le ri, Abd’yle iliş ki le ri nin bo zul ma ya baş la dı ğı 2000’li
yıl lar dan ön ce ol duk ça iyi bel ge len miş ti. bu iliş ki le rin bo zul ma sı na

yol açan ise, ta li ban’ın af yon üre ti mi ni çar pı cı bi çim de dü zelt me ye
ka rar ver me si ol du böy le lik le Abd 2001 yı lın da Af ga nis tan’a doğ ru -
dan as ke ri bir mü da ha le de bu lun du, ar dın dan da ta li ban’ı de vir di.
Abd, her ne ka dar ta li ban’ın bu işe ka rış tı ğı na ve usa ma bin La din
ile bu sü re zar fın da te mas ha lin de ol du ğu na da ir bir ka nı ta sa hip ol -
ma sa da, dün ya ti ca ret Mer ke zi ve Pen ta gon’a yö ne lik sal dı rı la rı bir
ba ha ne ola rak kul lan dı. Abd kı sa sü re son ra ta li ban’ın ye ri ne, em -
per ya list le rin be lir le di ği ku ral la ra da ha çok ria yet eden baş ka bir Mü -
ca hit hiz bi yer leş ti re cek ti. bir di ğer de yiş le, ta li ban, Abd’nin he ge -
mon ya sı na PdPA’nın yap tı ğı gi bi cid di bir mey dan oku ma do ğur du ğu
ve ya ka dın la ra yö ne lik tu tu mun dan do la yı dev ril me di; var lık tan da ha
çok en gel ha li ne gel di ği için dev ril di. İmpa ra tor luk, da ha ön ce ol du ğu
gi bi bir kez da ha ar tık fay da la rı kal ma dı ğı ve ya “ku ral la rı doğ ru bir
şe kil de ta kip ede me di ği” için kuk la la rı nı ıs kar ta ya çı kar dı. tıp kı
Abd’nin vak tin de Ame ri kan yan lı sı Ma nu el No ri ega isim li as ke ri
dik ta tö rü or ta dan kal dır ma sı gi bi. Ke za ken di si, CiA’in dost var lı ğı
ve meş hur uyuş tu ru cu kar te li ba ro nu Pab lo es co bar ile bir lik te, CiA’e
uyuş tu ru cu sat mış ve or ta Ame ri ka’da ko mü nizm kar şı tı bir kam pan -
ya nın fi nans ma nı na yar dım cı ol muş tu. 

2002 yı lı iti ba riy le, ve 2001 yı lın da ki mü da ha le nin de bir so nu cu
ola rak, kar lı haş haş üre ti min de bir kez da ha bü yük bir pat la ma ya şan -
dı. 2014 yı lın da Af ga nis tan’da haş haş üre ti mi, dün ya da ki ero in ar zı -
nın yüz de 90’ını oluş tur du ve af yon fi yat la rın da bir azal ma ya yol aç -
tı. bir leş miş Mil let ler uyuş tu ru cu ve Suç la Mü ca de le ofi si’nin
(uNodC) bir ra po ru na gö re, Af ga nis tan’da ki af yon üre ti mi, 2016 yı -
lın da yüz de 43 ora nın da ar ta rak 4800 met re to na yük sel di. 

Her ne ka dar Abd her da im dün ya nın en bü yük üre ti ci le rin den bi ri
ol sa da, Af ga nis tan’da Abd’nin ka lı cı bir as ke ri var lık te sis et me si -
nin se bep le rin den bi ri, Abd’nin 9/11 ön ce sin de bil di ği de va sa ve el
değ me miş pet rol re zerv le ri üze rin de kon trol el de et mek ti. Pet rol bir
di ğer kar ge ti ren em ti adır ve Af ga nis tan’ın ta lep le ri ne bo yun eğen uy -
sal bir hü kü me te sa hip ol ma sı nı sağ la mak Abd açı sın dan da önem-
 liy di. do ğal ola rak, PdPA’nın mil li yet çi hü kü me ti, ay nı za man da
Abd’li pet rol şir ket le ri nin kar el de et me çı kar la rı nın önün de bir teh -
dit ola rak gö rü lü yor du ve ba ğım sız bir pet rol üre ti ci si olan her ül ke
(ve ya Af ga nis tan’ın du ru mun da, po tan si yel ola rak ba ğım sız bir pet rol
üre ti ci si), Abd açı sın dan can sı kı cı bir ra kip ola rak ka bul edi li yor du. 

bu nun la bir lik te, Af ga nis tan, 2013 yı lı na ka dar ilk ti ca ri pet rol üre-
 ti mi ne baş la ma ya cak ve bu nun kıs men se be bi, sü re gi den je opo li tik is -
tik rar sız lık, ama ay nı za man da haş haş üre ti mi eko no mi ye ege men ol -
ma yı sür dür mek tey di. Öte yan dan, ne mo nar şi nin ne de PdPA’nın, bu
den li faz la ve keş fe dil me miş pet rol re zer vi ol du ğu nu fark et me si pek
müm kün de ğil di; ke za 1957-1989 yıl la rı ara sın da sı nır lı mik tar da pet -
rol var dı (yük sek mik tar da do ğal ga zın ak si ne) ve Sov yet bir lik le ri gi -

Hin dis tan'ın La dakh böl ge sin de ıs sız bir va di de Ar yan lar adıy la
bi li nen bir ka bi le ya şı yor. Bu ka bi le nin üye le ri yer yü zün de "saf
kan" de ne bi le cek, gen le ri hiç ka rış ma mış son ku şak ola bi lir.

Ço ğu ki şi için 'Ar yan' ke li me si olum suz an lam içe rir. Ke li me nin kö ke ni
Sans krit çe'de "soy lu ki şi" an la mı na ge len "ar ya" söz cü ğü ne da ya nı yor.
Ay rı ca Or ta As ya'dan Hin dis tan'a ve İran'a göç et miş in san la rın ko -
nuş tu ğu Hint-Bu gün Hin dis tan ve Pa kis tan top rak la rı için de yer alan
İndus Neh ri va di sin de ya şa mış in san top lu luk la rı da bu isim le bi li ni yor.
İşte bu gün La dakh böl ge sin de ya şa yan kü çük bir grup olan Ar yan lar da
bu ka bi le le rin to run la rı…

La dakh'ta ki Dha-Ha nu va di si, Hin dis tan'ın ku ze yin de, Pa kis tan sı nı -
rı na ya kın. Ka ra ku rum Dağ la rı iler İndus Neh ri ara sın da ki bu va di, böl -
ge hal kı ta ra fın dan Ar yan va di si ola rak bi li ni yor. Bu ra da ki beş Ar yan
kö yün de 2-4 bin ka dar in san ya şı yor. Brog pa adıy la da bi li nen bu in san-
 lar bi raz fi zik sel ko şul lar, bi raz da Keş mir so ru nu yü zün den Hin dis tan
ile Pa kis tan ara sın da ki ça tış ma lar ne de niy le bin ler ce yıl dır dış dün ya -
dan ya lı tıl mış hal de ya şı yor. Bu izo le ya şam, on la rın gen ha vu zu nun hiç
de ğiş me den kal ma sı na ne den ol du. An cak mo dern ya şa mın bu ra ya ka -
dar gir me ye baş la ma sı, bu du ru mu de ğiş ti re bi lir. Brog pa in san la rı nın
kö ke ni ko nu sun da fark lı te ori ler var. An cak bun la rın hiç bi ri ka nıt lan -
mış de ğil. Al man dil bi lim ci ve Or yan ta list Fri ed rich Max Mül ler, Ar -
yan la rın, fe tih ler le Av ru pa'ya ka dar ge lip yer le şen açık ten li Or ta
As ya lı la rın to run la rı ol du ğu na ina nı yor du. Da ha son ra Na zi ler bu

te ori yi kul la na rak dün ya yı ele ge çi re cek gü ce sa hip ari ırk pro pa -
gan da sı nı ge liş tir di ler. Bir di ğer te ori ye gö re ise Brog pa hal kı, As -
ya'yı fet he çı kan Bü yük İsken der ve as ker le ri nin to run la rı. Pa kis -
tan'da ki Ka laş ka bi le si için de ay nı te ori ile ri sü rül müş, an cak DNA
test le rin den so nuç alı na ma mış tı. Üçün cü te ori, Brog pa'nın 7. yüz yıl -
da Ka ra ku rum Dağ la rı'nın etek le rin de ki va di le re göç edip yer le şen
ilk in san lar ol du ğu nu ile ri sü rü yor.

Ar yan la rın fi zik sel özel lik le ri, La dakh'ta ya şa yan Ti bet-Mo ğol kö ken -
li ler den zi ya de Av ru pa lı la ra da ha çok ben zer lik gös te ri yor. Brog pa ge -
le nek le ri ne gö re, ka bi le dı şı ve ya kast lar ara sı ev li lik ya sak. Ko nuş tuk -
la rı Brok sat di li ise hiç de ğiş me miş. Gi yim-ku şam ve ta kı la rın da da
ge le nek le ri ni ya şat ma ya özen gös te ri yor lar. An cak son 10 yıl dır yol la -
rın ve in ter ne tin ge li şiy le ge le nek le ri ko ru mak da ha da zor laş tı. Genç
Ar yan lar dı şa rı dan ev le ni yor, şe hir le re ta şı nı yor, Ba tı tar zı gi yi ni yor.
Ani mist olan Ar yan lar ara sın da Bu dist inanç gi de rek ar tı yor, va di de
her yıl ye ni ma nas tır lar ya pı lı yor.  Mo dern de ği şik lik ler bir yan dan Ar -
yan kül tü rü nü teh dit et se de öte yan dan da ha iyi sağ lık, eği tim ve iş
imkânla rı sağ lı yor. Böl ge ye ya ban cı la rın gir me si ne yö ne lik sı nır la ma la -
rın beş yıl ön ce kalk ma sı tu rist ve pa ra akı şı nı hız lan dır dı. Beş köy, iki
yıl dır dü zen le di ği fes ti val ler le dış dün ya ya ken di kül tür le ri ni ta nı tı yor.
Brog pa kül tü rü nün ko run ma sın da ka dın lar ve ge le nek sel giy si le ri bü yük
önem ta şı yor. Fes ti val ler de ge le nek sel ev li lik tö ren le ri de ser gi le ni -
yor. Ge lin ler yüz le ri ni kâğıt tan çi çek ler le kap lı yor. (bbc, 4 Mayıs 2019)

Aryanlar: Gen Havuzu Karışmamış Son Kabile mi?

der git mez bu pet rol üre ti mi de so na er miş ti. da ha son ra ki aşa ma da,
1990’lı yıl lar da ye ni den de ğer len dir me ler ya pıl dı ve Abd’nin keş fe -
dil me miş pet rol po tan si ye li ni “keş fet me si” baş la dı. An cak, mer ke zi
Abd’de bu lu nan pet rol şir ke ti uno cal ile ta li ban’ın ara sın da ki yo ğun
mü za ke re ler, bir bo ru hat tı an laş ma sı na da ir an laş maz lık tan do la yı
1998 yı lın da çö zül me miş du rum da kal dı ve bu du rum Abd ile ta li -
ban ara sın da ge ri li min art ma sı na yol aça bi lir. An laş maz lı ğın se be bi
ise, uno cal’in Af ga nis tan’la Pa kis tan ara sın da bu lu nan ve Hint ok ya -
nu su’ndan ge çen bo ru hat tı üze rin de de ne tim sağ la mak is te me diy di.
bu nok ta dan iti ba ren Abd, ta li ban’ı, or ta ve ba tı As ya’da ki si ya si ve
eko no mik ege men li ği ni te sis et me ay rı ca lı ğın da bir en gel ola rak gör me -
ye baş la dı. Her iki du rum da da, pet rol ve di ğer “stra te jik” ham mad de -
ler – ör ne ğin af yon- Abd’nin kü re sel dü zey de te kel ci bir gü cü sür dür -
me si için as li önem arz et mek te dir. İşte tam da bu nok ta da im pa ra tor luk
in şa sı nın eko no mik kö ken le ri nin te za hür et ti ği ni gör mek te yiz.

usa ma bin La din ve Zbig ni ew brze zins ki’nin ro lü 

bu yazının ba şın da, em per ya liz min eko no mik kö ken le ri ve So ğuk
Sa vaş’ın ta rih sel bağ la mı in ce len di. bu çer çe ve de, Mü ca hit le rin ko nu -
mu be lir len di. Ar dın dan, ve kil sa vaş la rı ve med ya nın de zen for mas yon
kam pan ya sı nın ana to mi si mer cek al tı na alın dı; ke za bu un sur lar Af ga -
nis tan’ın is tik ra rı nın bo zul ma sü re ci nin mer ke zin de yer alı yor du.
bun lar ay nı za man da Mü ca hit le re yö ne lik ola rak “ba tı’da ki sol cu ke -
sim ler den” ni ye çok az ve ya hiç mu ha le fet ol ma sı nın da kıs men se be -
biy di. Öte yan dan, bu ke si min sü re gi den iş lev siz li ği, Zbig ni ew brze -
zins ki’den söz et mek si zin an la şı la maz. Öte yan dan, bu bö lüm de
Sov yet ler bir li ği’nin da ğıl ma sı na se bep olan ko şul la ra ve bu du ru mun
es ki Af ga nis tan de mok ra tik Cum hu ri ye ti’ni ve dün ya nın di ğer kı sım -
la rı nı na sıl et ki le di ği ni in ce le ye ce ğiz. Abd, Af ga nis tan’la kırk yıl dır
sa vaş ta ve bu sa vaş 3 tem muz 2019 ta ri hin de 40.yı lı na gi re cek. 

ori ji nal “ılım lı asi” 

Af ga nis tan’a kar şı Sov yet-kar şı tı, Abd ön der li ğin de ki re jim de ği -
şik li ği pro je nin baş lı ca ki lit oyun cu la rın dan bi ri, Su udi Ara bis tan do -
ğum lu mil yo ner usa ma bin La din idi. Ken di si, Su udi bir in şa at fir ma -
sı na sa hip mü ref feh ve güç lü bir ai le den ge li yor du ve Su udi kra li yet
ai le siy le ya kın bağ la rı var dı. Ame ri ka’nın “öcü sü” ola rak bi lin me den
ön ce, usa ma bin La din, Mü ca hit is yan cı la ra fon sağ la mak tan, bir çok
yar dım fa ali ye ti yü rü tüp va kıf kur mak tan ve Su udi is tih ba ra tıy la iş bir -
li ği içe ri sin de ça lış mak tan (sa vaş çı lar ile CiA ara sın da bağ lan tı kur-
 muş tu) so rum lu tu tul muş tu. Ga ze te ci ro bert Fisk bi le, 1993 yı lın da
the in de pen dent’a bin La din’e da ir yaz dı ğı bir in ce le me ya zı sın da
onu “ba rış sa vaş çı sı” ve “ha yır se ver” bi ri ola rak ta nım la mış tı. bin La -
din ay nı za man da Mü ca hit le re ele man bul muş tu ve ay nı za man da
CiA’den gü ven lik eği ti mi al dı ğı na ina nı lı yor. 1989 yı lın da, ya ni Sov -
yet bir lik le ri nin çe kil di ği se ne, el Ka ide isim li te rör ör gü tü nü, Mü ca -
hit ler ara sın dan top la dı ğı sa vaş çı lar la kur du. Her ne ka dar PdPA da ha
şim di den dev ril miş ol sa da ve Sov yet ler bir li ği da ğıl mış ol sa da, ha -
len CiA ve NA to ile iliş ki le ri ni sür dür dü, on lar la 1990’lı yıl la rın or -
ta sın dan so nu na dek bir lik te ça lı şa rak, ay rı lık çı bos na lı pa ra mi li ter le -
re ve Ko so va Öz gür lük or du su’na (KLA) Yu gos lav ya’nın yı kım ve
par ça lan ma sü re cin de des tek ver di. 

Abd, 2001 yı lın da ki te rör sal dı rı la rı nın ar dın dan bin La din’i bir
gü nah ke çi si ne dön dür dü; an cak ay nı za man da ai le siy le bağ la rı nı ko -
ru du ve el Ka ide ve onun bağ lı ku ru luş la rı na (ba tı med ya sı ta ra fın dan
“mü te va zi is yan cı lar” ola rak ni te len di ri li yor lar dı) Su ri ye’ye kar şı
2011 yı lın da baş la yan re jim de ği şik li ği pro je sin de si lah, eği tim ve fon
ver di. Mü ca hit ler sa de ce el Ka ide’yi kur ma dı lar, ay nı za man da son ra -
ki yıl lar da Lib ya ve Su ri ye’de ki em per ya lizm-kar şı tı hü kü met le re kar -
şı Abd’nin re jim de ği şik li ği ope ras yon la rı için bir ön cül oluş tur du lar. 

dün ya Sa vaş la rı’nın dön gü sü nün so na er me siy le bir lik te (en azın dan
şim di lik), Abd açı sın dan ye rel pa ra mi li ter le rin, te rör grup la rı nın ve/ve -
ya kom pra dor re jim le rin si lah lı güç le ri nin Abd’nin ser ma ye çı kar la rı
ta ra fın dan he de fe alı nan ulus la ra kar şı mü ca de le de kul la nıl ma sı gi de rek
da ha yay gın ha le gel di. Pe ki ve kil güç kul la nı mı ne den? whit ney web-
b’in ta rif et ti ği gi bi, “Abd’nin ül ke dı şın da je opo li tik ira de si ne da ir
pro jek si yon da bu lun ma nın si ya si ola rak gü ven li bir ara cıy dı lar”. 

bir tür güç pro jek si yon ara cı ola rak ve kil sa vaş la rı nın kul la nıl ma sı
her şey den ön ce ma li yet-et kin dir; ke za pa ra lı ye rel as ker ler ve ya el Ka -
ide gi bi te rör grup la rı, mu ha re be ve za yi atın yü kü nü üst le ne cek ler dir.
Ör ne ğin, Abd bir lik le ri ne kı yas la, ay nı as ke ri ope ras yon la rı ger çek leş -
tir mek üze re ye rel pa ra mi li ter le re, çe te le re, suç ör güt le ri ne, te rör grup la -
rı na ve di ğer tep ki sel güç le re da ha az pa ra öde nip ma li yet dü şü rül mek -
te dir. bu na ek ola rak, nük le er si lah la rın or ta ya çık ma sıy la bir lik te,
kü re sel sü per güç le rin bir bir le riy le doğ ru dan mu ha re be ye gir me le ri çok
da ha teh li ke li bir hal al dı. (Global research, Kanada - DEVAMEDECEK)

Brze zins ki Afgan mücahitlerle...
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D Harfi Demokrasi Kisvesi Altında
sı nı fı olan Ame ri kan hal kı, De rin Dev le tin mi mar la rı ta ra fın dan göz-
 le ri nin önün de ti ran lı ğın ya pı taş la rı nın in şa edil di ği ni fark ede me di.
Şu ra sı net ki, Be yaz Sa ray’da ki min otur du ğun dan ba ğım sız ola rak
bu ra nın kar gü dü süy le ha re ket eden, se çil me miş bir bü rok ra si nin
yö net ti ği bir yer ol du ğu nu an la dı ğı nız sü re ce, ye ni / es ki pat ron ifa -
de le riy le ki mi kast et ti ği ni zin pek bir öne mi yok – De rin Dev let,
De net çi ler, fi kir ön der le ri, göl ge hü kü met, po lis dev let, ke şif dev le -
ti, as ke ri-en düs tri yel komp leks. Öz gür lük ve ha ki kat pe şin de olan-
 lar için, kim se nin ar tık sö zü nü et me di ği Ame ri kan Po lis Dev le ti’ne
da ir acı ger çek lik le ri açık la mak için A’dan Z’ye bir reh ber iş te aşa ğı -
da yer alı yor: (Çe vir men No tu: Harf ler ve ya nın da ki baş lık lar, İngi -
liz ce kar şı lık la rı na gö re dü zen len miş tir.)

A: AMERİKAN POLİS DEv LETİ. Po lis dev le ti, “bü rok ra si, giz li lik,
sü rek li sa vaş, şüp he li ler ulu su, as ke ri leş tir me, de ne tim, yay gın po lis
var lı ğı ve po lis ey lem le ri ne kar şı çok az rü cu hak kı nın ol du ğu bir va -
tan daş lık la ni te len di ril mek te dir.” 

B: Yıp ran mış HAK LAR BİLDİRGEMİZ. Ame ri ka’nın bu gün için de
bu lun du ğu po lis kül tü rün de, dö vü le bi lir, yü zü nü ze yum ruk yi ye bi lir,
vu ru la bi lir, ce sa re ti niz kı rı la bi lir, sal dı rı ya uğ ra na bi lir, üs tü nüz ara na bi -
lir, gö zü nüz kor ku tu la bi lir, ha ta lı bir şe kil de tu tuk la na bi lir ve hat ta bir
po lis me mu ru ta ra fın dan öl dü rü le bi lir si niz ve bu po lis me mu run dan,
hak la rı nı zı ih lal et ti ği için na di ren he sap so ru lur. Hak lar Bil dir ge si’nin
pek bir öne mi yok tur. 

C: SİvİL vAR LiK LA RiN HAK KAY Bi. Ame ri ka lı la rı öz gür lük le rin -
den mah rum et me ye dö nük bu hü kü met pla nı – esa sın da, mül ki yet
hak kı- si vil var lık la rın hak kay bı kis ve si al tın da ger çek le şi yor. Bu, hü kü -
met ajan la rı nın (ge nel lik le de po li sin) kri mi nal bir fa ali yet le bağ lan tı lı ola-
 bi le ce ğin den “şüp he len dik le ri” özel mül ki ye te el koy duk la rı bir hü kü met
uy gu la ma sı dır. Öte yan dan, her han gi bir su çun ger çek le şip ger çek le me di -
ğin den ba ğım sız ola rak, hü kü met, va tan da şın mül ki ye ti ne el ko yar. 

D: DRON LAR. En az 30.000 dro nun 2020 yı lı na ka dar Ame ri kan ha -
va sa ha sın da uça ca ğı tah min edi li yor. Bu, 80 mil yar do lar lık en düs tri nin
bir par ça sı. Her ne ka dar ba zı dron lar kar ama cı güt me yen he def ler için
kul la nı la cak ol sa da, iç le rin den ço ğu la zer ler, şok ta ban ca la rı ve ta ra ma
ci haz la rıy la do na tı la cak – tü mü de “biz halk la rı” he def ala cak. 

E: ELEK TRONİK TOP LA MA KAM Pi. Elek tro nik top la ma kam pın da,
bir ki şi nin ya şan tı sı nın tüm bo yut la rı, hü kü met ajan la rı ta ra fın dan

de net le ni yor ve tüm va tan daş lar şüp he li ko nu mun da; fa ali yet le ri iz le -
nip dü zen le ni yor; ha re ket le ri ta kip edi li yor; ile ti şim le ri üze rin den ca -
sus luk ya pı lı yor; öz gür lük le ri ve mut lu luk ara yış la rı, hü kü me tin iki du -
da ğı nın ara sın dan çı ka cak ka rar la ra bağ lı. 

F: FAŞİZM. Prin ce ton ve Nort hwes tern Üni ver si te si’nin ger çek leş -
tir di ği bir ça lış ma da va rı lan so nu ca gö re, ABD hü kü me ti, Ame ri kan
va tan daş la rı nın ço ğun lu ğu nu tem sil et mi yor. Onun ye ri ne, ça lış ma nın
bul gu su na gö re, hü kü met, zen gin ve güç lü ler ve ya “eko no mik elit” ta -
ra fın dan yö ne ti li yor. Da ha sı, araş tır ma cı lar, hü kü me tin elit ke si mi nin
uy gu la dı ğı po li ti ka la rın ne re dey se her za man özel çı kar lar ve lo bi gru-
p la rı nın le hi ne ol du ğu nu kay de di yor. Bir di ğer de yiş le, de mok ra si kis -
ve si al tın da bir oli gar şiy le yö ne ti li yo ruz ve muh te me len de bu sü reç
fa şiz me ev ri li yor. Bu, özel ku rum sal çı kar la rın ağır lık ta ol du ğu, pa ra nın
ko nuş tu ğu ve in san la rın sa de ce eko no mik bi rer bi rim ola rak gö rül dü -
ğü bir hü kü met şek li. 

G: BOM BA ATAR ve KÜ RE SEL POLİS. Fe de ral hü kü met, 18 mil yar
do lar de ğe rin de, sa vaş mey da nı na uy gun as ke ri si lah, araç ve dron,
tank, bom ba atar gi bi ekip man la rı ül ke ça pın da po lis teş ki lat la rı na da -
ğıt tı. So nuç iti ba riy le, ka sa ba lar da ki bir çok po lis gü cü nün ar tık her-
 han gi bir va tan daş di re ni şi ni dur du ra cak ateş li si la hı var. şim diy se bu
ka sa ba lar da ki po lis gü cü nü alın, on la rı or du ya ben ze ye cek şe kil de eği -
tin ve ar dın dan da BM’nin Güç lü Kent ler Ağı prog ra mı nın par ça sı ola-
 cak şe kil de ka yıt al tı na alın. Eli niz de sa de ce Ana ya sa’nın yet ki le ri öte -
sin de ha re ket eden ka lı cı bir or du nuz ol ma ya cak, ay nı za man da
kar şı nız da kü re sel po lis gü cü nün de par ça sı olan bir or du bu la cak sı nız. 

H: UCU DELİK MERMİ ÇEKİRDEK LERİ. Hü kü me tin ku rum la rı ve
ça lı şan la rı nı as ke ri leş tir mek ve si lah lan dır mak doğ rul tu sun da ki ça ba la -

rı de va sa bo yut la ra ula şı yor. İç Gü ven lik Ba kan lı ğı’ndan Sos yal Gü ven -
lik Ku ru mu’na dek fark lı fe de ral ajans lar, mil yon lar ca ölüm cül ni te lik -
te ki ucu de lik mer mi çe kir dek le ri ni de po lu yor lar; oy sa bu çe kir dek ler
ulus la ra ra sı hu ku ka ay kı rı. İro nik bir şe kil de, hü kü met, ge nel halk kit -
le si ne yö ne lik ola rak da ha sı kı si lah ya sa la rı için bas tır ma ya de vam
eder ken, ABD or du su nun si lah cep ha ne li ği, or ta la ma Ame ri ka lı nın ta -
ban ca sı nı Tin ker Toy’a ben ze ti yor. 

i: NES NE LERİN İNTER NETİ: Bu na gö re, İnter net’le bağ lan tı lı “nes -
ne ler” evi ni zi, sağ lı ğı nı zı, alış kan lık la rı nı zı iz le ye cek. Böy le lik le, ha ya tı nız
kon trol al tın da ola cak ve gö re ce ta sa sız ha le ge le cek. An cak bu ra da ki
ki lit ke li me “kon trol”. Bu “bağ lan tı lı” en düs tri, bi zi, eğer hü kü met bu ki -
şi le rin bir suç iş le ye bi le ce ği ni “dü şü nü yor sa”, po lis ku rum la rı nın ne re -
dey se her ke si ta kip et ti ği bir ge le ce ğe yak laş tı rı yor. Sü rü cü süz araç lar
ka ra yol la rın da do la şı yor lar ve bir ki şi nin bi yo met rik bil gi le ri sü rek li ola -
rak de net le ni yor, ha re ket le ri ta kip edi li yor ve bu bil gi ler üze rin den ken-
 di si rek lam la rın he de fi olup, sü rek li iz le me al tın da tu tu lu yor. 

J: KAR AMA CiY LA HAP SE AT MAK. Özel şir ket le rin yö ne ti min de -
ki özel ha pis ha ne le re tu tuk lu la rı gön de ren bu kar amaç lı kit le sel ce za -
lan dır ma bi çi mi, dev let ku rum la rı nın ma na sız suç lar dan do la yı çok faz -
la sa yı da Ame ri ka lı yı hap se at mak su re tiy le, özel iş le ti len
ha pis ha ne le ri tam ka pa si te tut ma ko nu sun da ki suç or tak lı ğı na bel bağ -
la yan 70 mil yar do lar lık bir özel ha pis ha ne en düs tri si ne yol aç tı. 

K: KEN TUCKY v. KiNG. 8-1 ka ra rı na gö re, Yük sek Mah ke me, po -
lis me mur la rı nın –yan lış ev bi le ol sa- ev le re ara ma ka ra rı ol mak sı zın
zor la gi re bi le ce ği ni ka bul et ti. Tek ko şul la: bu nu yap mak için bir se be-
p le ri var sa. İlgi li po lis en so nun da yan lış şüp he li yi iz le se, yan lış da ire ye
bas kın yap sa ve bi zim le po lis dev le ti ara sın da ki her bir ku ra lı ih lal et se
bi le, Mah ke me, ver di ği ka rar la ya sa uy gu la ma gü cü nün her tür lü hak
ih la li kar şı sın da Ame ri ka lı la rı çok az ko ru may la baş ba şa bı rak tı. 

L: SÜ RÜ CÜ BEL GESİ OKU YU CU LA Ri. Bun lar ise, ya sa uy gu la yı cı -
la ra ve özel ku rum la ra, araç la rın ne re de ol du ğu nu ve iç le rin de kim le -
rin bu lun du ğu nu ül ke ça pın da ta kip et me im ka nı ve ri yor. On bin ler ce
ma sum ki şi üze rin den top la nan bu ve ri ler, ay nı za man da po lis ku rum -
la rı, füz yon mer kez le ri ve özel şir ket ler ara sın da da pay la şı lı yor. Bu
du rum ise, Bü yük Bi ra der’i sü rü cü kol tu ğu na yer leş ti ri yor. 

M: ANA ÇEKİRDEK. 1980’li yıl lar dan be ri ABD hü kü me ti, her han -
gi bir mah ke me ka ra rı ve ya ara ma em ri ol mak sı zın, ül ke için teh dit
ola rak gö rü len Ame ri ka lı la rın isim le ri ve bil gi le ri nin ol du ğu bir ve ri ta -
ba nı el de et ti ve bu nu de vam et ti ri yor. Sa lon’un ha be rin de ol du ğu gi -
bi, bu ve ri ta ba nı –“Ana Çe kir dek” ola rak ad lan dı rı lı yor- ulu sal dü zey -
de acil du rum lar da ve sı kı yö ne tim ku ral la rı da hi lin de Or du ve FE MA
ta ra fın dan kul la nı la cak ve ulu sal gü ven lik için teh dit ola rak gö rü len
Ame ri ka lı la rı bir ara ya ge ti re cek. 2008 yı lı iti ba riy le Ana Çe kir dek ve -
ri ta ba nın da 8 mil yon ka dar Ame ri ka lı var. 

N: ANİ BAS KiN LAR. Ulu sun po lis güç le ri nin as ke ri leş ti ril me si sa -
ye sin de, SWAT ekip le ri, şim di ler de gi de rek ru tin po lis ko nu la rı için
ko nuş lan dı rı lı yor lar. As lın da, her yıl bu pa ra mi li ter bas kın la rın
80.000’den faz la sı ger çek leş ti ri li yor. Ya ni, her gün 200’ü aş kın SWAT
eki bi bas kı nı olu yor ve bun lar da po lis ka pı la rı zor la kı rıp içe ri gi ri yor,
özel mül ki ye te za rar ve ri yor, ye tiş kin le ri ve ço cuk la rı te rö ri ze edi yor,
ai le nin ev cil hay van la rı nı öl dü rü yor ve ya teh dit ola rak gör dü ğü her-
 han gi bi ri ni vu ru yor – ve tüm bun la rı da bir suç tan şüp he li gör dü ğü bi -
ri nin izi ni sü rer ken ya pı yor. O ki şi de ge nel lik le ber be rin de az mik tar -
da uyuş tu ru cu ta şı yan bi ri olu yor. 

O: AŞi Ri KRİMİNALİZE ET ME ve AŞi Ri DÜ ZEN LE ME. 4500’ün
üze rin de fe de ral suç ve 400.000’in üze rin de ku ral ve yö net me lik sa ye -
sin de, or ta la ma bir Ame ri ka lı nın ha li ha zır da gün de bil me den üç kez
ağır suç iş le mek te dir. Aşı rı kri mi na li ze et me nin bir so nu cu ola rak, bu
den li ab sürt “hak ih lal le ri” yü zün den tu tuk la nıp hap se atı lan Ame ri ka lı
sa yı sın da bir ar tış gö rü yo ruz – ör ne ğin ço cuk la rı nın de ne tim siz bir
park ta oy na ma sı na izin ver mek, ken di mül ki yet le ri için de yağ mur ve
kar su yu top la mak, bah çe le rin de seb ze ye tiş tir mek, otur ma ora la rın -
da İncil üze ri ne ça lış ma lar tut mak. 

P: PAT ROK RASİ ve SUÇ ÖN CESİ. Hü kü me ti miz biz le ri ma ni pü le
edi le cek, üze rin de ma nev ra ya pı la cak, ve ri top la na cak şey ler ola rak
ele al dı ğın da, po lis ta ra fın dan kö tü mu ame le gö rüp eğer çiz gi yi aş ma
ce sa re ti gös ter di ği miz de kar ama cıy la iş le ti len özel ha pis ha ne le re tı kıl -
dı ğı mız da, ar tık ana ya sal cum hu ri yet al tın da bu lun ma mış olu yo ruz. 

Ke za, bir pa tok ra si de ne yi mi ya şı yo ruz: “ba zı grup la rı ka yır mak ha -
ri cin de ken di hal kı nın çı kar la rı aley hi ne fa ali yet gös te ren” psi ko pat bir
hü kü me tin elin de ti ran lık. Bu nu, hü kü me tin ar tan suç-ön ce si prog -
ram la rıy la bir lik te dü şü nün. Söz ko nu su prog ram lar, füz yon mer kez le -
ri ni, ve ri top la ma ku rum la rı nı, dav ra nış bi li mi uz man la rı nı, şir ket le ri,
sos yal med ya yı ve top lu luk ör güt le yi ci le ri ni kul la na cak ve de ne tim ko -
nu sun da son mo da tek no lo ji ye, yüz ta nı ma sis tem le ri ne, kes ti rim sel
po lis fa ali yet le ri ne, bi yo met rik bil gi le re bel bağ la ya cak. Böy le lik le, po -
tan si yel “aşı rı lık çı lar”, mu ha lif ler ön ce den tes pit edi lip cay dı rı la cak. 

Şu nu da ak lı nız da tut ma nız da ya rar var: Hü kü me te mu ha lif gö rü len
her han gi bi ri – Sağ da, Sol da ve ya or ta da ol ma sı fark et mez- ar tık aşı -
rı lık çı bi ri ola rak gö rü lü yor. 

Q: NİTELİKLİ MU AFİYET. Ni te lik li mu afi yet, yet ki li le re, yan lış yap-
 tık la rı bir şey kar şı sın da be del öde me me im ka nı ver mek te dir. Bir po -
lis me mu ru nun gö re vi ba şın da ki yan lış bir ha re ke tin den mu af olup ol -
ma ya ca ğı na ka rar ve ren le rin tü mü ay nı sis te me ait tir; po li si
ko ru mak la ve ya şa nan la rı ört bas et mek le il gi le nir ler. 

R: YOL KE NA RiN DA ARA MA LAR vE KAN AL MA LAR. Mah ke me -
ler gi de rek hü kü met yet ki li le ri ne – özel lik le de po li se- ara ma yap ma,
kan ör ne ği al ma ve hat ta anal in ce le me ler de bu lun ma hak kı ver mek te -
dir – şüp he li ne ka dar kü çük olur sa ol sun. Geç miş te üst ara ma lar sa de -
ce sı ra dı şı du rum lar da, po li sin cid di bir su çun iş len mek te ol du ğu na emin
ol du ğu za man ya pı lır dı. An cak son yıl lar da üst ara ma lar ru tin fa ali yet
usul le ri ha li ne gel di, her kes şüp he li ola rak gö rü le bi li yor ve bir za man lar
sa de ce en cid di suç lu la ra ya pı lan mu ame le ye ta bi tu tu la bi li yor. 

S: DE NETİM DEv LETİ. Her han gi bir gün, gün lük fa ali yet le ri ne baş la -
yan or ta la ma bir Ame ri ka lı, 20’nin üze rin de fark lı şe kil de de net len mek te,
iz len mek te, hak kın da ca sus luk fa ali ye ti ya pıl mak ta dır. 

Bu nu ya pan lar da hem hü kü met hem de ku rum lar ol mak ta dır. Ya şa dı -
ğı mız bu ye ni ça ğın bir yan ürü nü ise – bir dük ka nın önün den de geç se -
niz, ara cı nı zı da sür se niz, elek tro nik pos ta la rı nı zı da kon trol et se niz, te le -
fon la ar ka daş la rı nız ve ai le niz le de ko nuş sa nız fark et mez- ba zı hü kü met
ku rum la rı nın – İç Gü ven lik Ku ru mu ve ya baş la bir ku ru mun- si zin dav ra -
nış la rı nı zı ta kip edip si zi din le dik le rin den emin ola bi lir si niz. Si zin sa tın

“Bir hal kın dik ka ti ni önem siz şey ler da ğıt tı ğın da, kül tü rel ya şan tı
sü rek li fark lı eğ len ce ler le ye ni den ta nım lan dı ğın da, halk ara sın da ki
cid di ko nuş ma lar bir tür be bek di li ha li ne gel di ğin de, kı sa ca sı bir

halk bir din le yi ci kit le si ne dö nü şüp on la rın ka mu sal iş le ri bir vod vil
ha li ni al dı ğın da, ulus ken di si ni bir risk le kar şı kar şı ya bu lur: Kül tü rün
ölü mü net bir ola sı lık tır.” 

Bu gün Ame ri kan hü kü me ti ni ni te len di ren şey, iş lev siz si ya set de ğil -
dir; ke za si ya si ti yat ro nun eğ len di ri ci, ka fa da ğı tı cı ve kur naz per de si -
nin ge ri sin de acı ma sız ca bir da nı şık lık dö vüş yü rü tü lü yor. ve bu ti yat -
ro za man za man Sha kes pe are-va ri bir hal alı yor: ses ve öf ke do lu.
An cak ni ha ye tin de hiç bir an lam ifa de et mi yor. 

Si ya si sah ne de ki bu ka fa ko me di, za man za man ya şa mın akı şı nı de -
ğiş ti re bi li yor lar ve onu da ha iyi bi len ler için bi le me rak uyan dı rı cı bir
hal ala bi li yor. Her haf ta alt me tin de ği şi yor: kah Do nald Trump’ın
twit le ri, kah or du nun so nu gel me yen sa vaş çağ rı la rı ve ya 2020 baş -
kan lık se çim le ri için gi de rek ge niş le yen aday lis te si. An cak her ye ni alt
me tin de sü rek li ola rak ay nı me lod ra ma de vam edi yor. 

Oyun cu lar ge li yor, ge çi yor; leh te ve aleyh te olan lar yer le ri ni de ğiş ti -
ri yor lar; din le yi ci kit le si hız la geç miş ha ta la rı nı unu tup bir son ra ki gös-
 te ri ye ge çi yor. Ge nel iti ba riy le, ka ran lık ar ka plan da fark lı bir dram oy -
nu yor ve ka lın per de nin, sah ne set le ri nin, renk li ışık la rın ve rol le ri ni
oy na yan ak tör le rin ge ri sin den gö rül mü yor. 

Şu nu söy le mek is ti yo rum: Si ya si sah ne nin eri şim ala nı, bu gün “say d-
am” hü kü met le ör tü şü yor. Seç men le ri nin en iyi çı kar la rı doğ rul tu sun -
da ha re ket eden se çil miş yet ki li ler sü rek li ola rak kit le ler için per for -
mans ser gi li yor lar, ka me ra la rın önün de rol le ri ni ifa edi yor lar; bir
yan dan da ül ke yi ile ri ye ta şı mak için çok faz la şey yap mı yor lar. 

Bu nun la bir lik te, şo vu ger çek an lam da yü rü ten ler, öz gür lük le ri mi ze
za rar ve ren, hü kü me ti mi zin ça lış ma la rı na kat kı da bu lun ma ça ba la rı mı -
zı ze de le yen po li ti ka la rı uy gu la ma ya ko yu yor lar. 

Bu ki tap lar da gö rü len en es ki do lan dı rı cı lık yön te mi: tam kar şı nız da
du ran bü yü cü, si zi oyu na odak lar ken, ay nı an da cüz da nı nı zı ce bi niz den
aşı ra bi li yor. Ana akım Ame ri ka, Be yaz Sa ray’dan gös te ri len dra ma-sos -
lu re ali te şo va odak la nır ken, Ame ri kan po lis dev le ti hız la atı lım lar ya -
pı yor. Hü kü me tin de ne ti mi, as ke ri leş miş po lis, SWAT eki bi bas kın la rı,
aşı rı kri mi na li ze et me, si lah lı ke şif dron la rı, tam vü cut ta ra yı cı lar, üst
ara ma ve ben ze ri uy gu la ma lar kar şı sın da, ana ya sal öz gür lük le ri miz hız -
la el le ri miz den alı nı yor, za rar gö rü yor ve ge nel lik le yok sa yı lı yor. 

Ka yıp la rı mız her ge çen gün bi raz da ha ar tı yor. 

İfa de öz gür lü ğü, pro tes to hak kı, hü kü me tin ha ta la rı na kar şı çık ma
hak kı, adil yar gı lan ma hak kı, ma su mi yet ka ri ne si, meş ru mü da faa hak -
kı, he sap ve re bi lir lik ve hü kü met te say dam lık, mah re mi yet, ba sın, ege-
 men lik, top lan ma öz gür lü ğü, tem si li hü kü met: Tüm bun lar ve da ha
faz la sı, hü kü me tin Ame ri kan hal kı na yö ne lik sa va şın da bi rer za yi at ha -
li ni al dı. Ame ri kan hal kı na düş man mu ame le si ya pıl dı; hak la rın da ca -
sus luk fa ali yet le ri yü rü tül dü, ta kip edil di ler, aran dı lar, göz le ri kor ku tul -
du, ev le ri ne bas kın lar ya pıl dı, san sür gör dü ler, sus tu rul du lar,
üzer le ri ne ateş açıl dı ve hak la rı nı ara ma la rı en gel len di. Bu teh li ke le rin
hiç bi ri or ta dan kalk ma dı. Sa de ce te le viz yon lar dan yok ol du lar. Ye ni
pat ron es ki siy le ay nı ol du ğu nu gös ter di ve Ame ri ka’nın her da im alt

Ame ri kan hal kı, ti ran lı ğın ya pı taş la rı nın in şa edil di ği -
ni fark ede me di. Be yaz Sa ray’da ki min otur du ğun dan
ba ğım sız ola rak bu ra nın kâr gü dü süy le ha re ket eden,
se çil me miş bir bü rok ra si nin yö net ti ği bir yer ol du ğu -
nu an la dı ğı nız sü re ce, ye ni / es ki pat ron ifa de le riy le
ki mi kast et ti ği ni zin pek bir öne mi yok.

J o H n w .  w H ı t e H e a d *

BugünAmerikan hükümetini nitelendiren şey, işlevsiz si-
yasetdeğildir;kezasiyasitiyatronuneğlendirici,kafada-
ğıtıcıvekurnazperdesiningerisindeacımasızcabirdanı-
şıklıkdövüşyürütülüyor.

* Ana ya sa ko nu sun da uz man avu kat ve ya zar. Rut her ford Ens ti tü sü ku -
ru cu su ve baş ka nı. “Batt le fi eld Ame ri ca: The War on the Ame ri can Pe -
op le” (Ame ri ka’nın Mu ha re be Mey da nı: Ame ri kan Hal kı na Yö ne lik Sa -
vaş) baş lık lı ye ni ki ta bı na www.ama zon.com üze rin den eri şim müm kün.
Ken di si ne, şu e-ma il ad re sin den eri şe bi lir si niz: johnw@rut her ford.org.

Ha va du ru mu tah mi nin den çift lik hay van la rı nın sağ lı ğı na
bir çok alan da, uzak tan ku man da lı ha va araç la rı ‘dro ne’la -
rın kul la nı mı, özel lik le Abd’de hız la ar tı yor. Ame ri kan

dev let Ka ra yo lu ve ta şı ma cı lık Gö rev li le ri bir li ği’nin ra po ru na
gö re dro ne’lar sa de ce ho bi amaç lı de ğil, ül ke ye hiz met için de
son yıl lar da kul la nıl ma ya baş lan dı.

ra po ra gö re 2016 yı lın da hiç bir eya le tin ulaş tır ma ku rum la rın -
da dro ne kul la nı mı bu lun maz ken, bu gün 36 eya le tin kad ro sun da
dro ne ope ra tör le ri bu lu nu yor, tüm eya let ler de de dro ne gün lük iş -
le yi şin bir par ça sı ha li ne gel di.

dro ne’lar yol ve köp rü le rin tet ki kin de kul la nı la bi li yor. Ge liş -
miş ka me ra ve ter mal tek no lo ji le ri sa ye sin de yol lar da ki ufak bir
çat la ğı ya da olu şa bi le cek çu kur la rı tes pit ede bi li yor ve er ken ta -
mi rat sağ la ya bi li yor.

İnsan lar için teh li ke li ola bi le cek iş ler de de dro ne’lar dev re de.
utah eya le ti ulaş tır ma da ire si, dağ lar da plan lı çığ ve he ye lan iş le -
ri nin iz len me si için bu ha va araç la rı nı kul lan ma ya baş la dı. eya le -
tin en ge be li ara zi le rin de kar öl çü mü ya pı la rak, kar su la rı na bağ lı
ola sı sel ve top rak kay ma la rı ta kip edi li yor, yol la rın ka pan ma sı ve

alt ya pı nın za rar gör me si ne kar şı ar tık ön lem alı na bi li yor.

utah eya le ti ay rı ca tra fik ka za la rı nın ve en ka zın in ce len me si
için 40 dro ne da ha sa tın alı yor.

North Ca ro li na eya le ti nin ulaş tır ma da ire si de dro ne’la rı tü rü
teh li ke al tın da ki hay van la rın ta ki bi ve yu va la rı nın tes pi ti için kul-
 la nı yor. da ha ön ce kul la nı lan he li kop ter ya da ara zi araç la rı nın
ak si ne dro ne’lar hem pra tik hem de hay van la ra do ğal or tam la rın -
da da ha az ra hat sız lık ve ri yor.

eya let, köp rü alt la rın da yu va ya pan ko ru ma al tın da ki ya ra sa -
la rı kon trol et me de ve is ti la cı bit ki le rin ilaç lan ma sın da dro ne’la -
ra baş vu ru yor. North Ca ro li na, dro ne ope ra tör le ri nin gö rüş le ri -
nin öte sin de, ge ce kul la nı mı ve in san la rı iz le me de, Fe de ral
Ha va cı lık da ire si ile bu araç la rı test eden üç eya let ten bi ri. Kan -
sas eya le tin de dro ne’lar hay van cı lı ğa hiz met edi yor. bü yük baş
hay van la rın vü cut ısı la rı dro ne’lar ca ta kip edi le rek ola sı has ta -
lık la rın ya yıl ma sı nın önü ne ge çi le bi li yor. bu ha va araç la rı nın
kul la nı mı nın art ma sıy la, dro ne tra fi ği nin dü zen len me si de ka çı -
nıl maz. ohio eya le ti, dro ne’lar için ha va tra fik kon trol sis te mi
üze rin de ça lış ma ya baş la dı bi le.(Amerikanın Sesi, 20 Mayıs 2019)
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be yaz Sa ray, baş kan do nald trump’ın es ki baş avu ka tı
don McGahn’dan tem sil ci ler Mec li si Ada let Ko mis -
yo nu ta ra fın dan gön de ri len celp na me ye uy ma ya rak

ko mis yon kar şı sı na çık ma ma sı ta li ma tı ver di.

Ada let Ko mis yo nu ön ce McGahn ol sun ya da ol ma sın
otu ru mu dü zen le me ka ra rı al dı ve McGahn’ın kol tu ğu boş
bı ra kı la rak top lan dı. An cak otu rum, 13’e kar şı 21 üye nin er -
te len me si yö nün de oy kul lan ma sıy la so na er di.

McGahn’ın ko mis yon da ki otu rum da rus ya’nın 2016 baş -
kan lık se çim le ri ne mü da ha le si ko nu sun da ya pı lan so ruş tur -
may la il gi li ifa de ver me si bek le ni yor du. Ada let Ko mis yo nu
baş ka nı Jerry Nad ler ko mis yo nun McGahn’ın ifa de si ni öy le
ya da böy le din le ye ce ği ni söy le di. Nad ler “Mah ke me ye git-
 me miz ge rek se de McGahn’ın ifa de si ni din le ye ce ğiz” de di.

Nad ler Pa zar te si gü nü McGahn’a yol la dı ğı mek tup ta da
ko mis yon kar şı sın da ta nık lık yap ma yı red det me si ha lin de
cid di so nuç lar la kar şı la şa ca ğı uya rı sın da bu lun muş tu.

So ruş tur ma yı yü rü ten özel yet ki li sav cı ro bert Mu el ler’ın
ra po run da McGahn, baş kan’ın ola sı ada le ti en gel le me ça ba -
sı nın en ya kın ta nı ğı ola rak gös te ri li yor du. da va ya mü da hil
ol ma yan ba zı sav cı lar ra por da trump’ın McGahn’a Mu el ler’ı
kov ma sı için bas kı ya pa rak ve da ha son ra bu ko nu da ya lan
söy le me si ni is te ye rek suç iş le di ği gö rü şün de. Ada let ba kan lı -
ğı ya sal gö rü şü nü be lir te rek McGahn’ın ko mis yon kar şı sı na
çık ma sı nın ge rek li ol ma dı ğı nı bil dir miş ti. McGahn’ın avu ka tı
wil li am burck de mü vek ki li nin be yaz Sa ray’la bir uz la şı ya
va rıl ma ma sı ha lin de ko mis yon kar şı sı na çık ma ya ca ğı nı söy -
le miş ti. trump ve Kon gre’de ki ön de ge len Cum hu ri yet çi ler
trump hak kın da ki so ruş tur ma la rı 2020 se çim le ri ön ce sin de
iti bar sız laş tır ma kam pan ya sı ola rak de ğer len di ri yor.

Son ola rak tem sil ci ler Mec li si de net le me Ko mis yo nu
trump’ın ma li ka yıt la rı nı Ma zars mu ha se be şir ke tin den ta lep
et miş ti. trump’ın ve şir ke ti nin avu kat la rı ko mis yo nun cel bi ni
bek len me dik şe kil de kar şı da va aça rak en gel le me ye ça lış mış tı.
was hing ton’da ki böl ge mah ke me si yar gı cıy sa cel bin bek le me -
ye alın ma sı ta le bin de trump’ın aley hin de ka rar al dı. de mok -
rat lar uzun sü re dir özel lik le de Ni san or ta sın da Mu el ler ra po ru -
nun açık lan ma sı sü re cin den bu ya na baş kan trump’ın
ey lem le ri ni eleş ti ri yor ve trump’ı Ana ya sa’nın Kon gre’ye ver -
di ği yet ki le ri gör mez den gel mek le suç lu yor. de mok rat tem sil -
ci ler Mec li si üye si da vid Ci cil li ne MSNbC te le viz yo nu na Pa -
zar te si gü nü yap tı ğı açık la ma da “Ar ka mı za yas la nıp baş kan’ın
hu kuk dü ze ni ni yok et me si ne se yir ci ka la ma yız. eğer McGahn
ya rın ifa de ver mez se baş ka nı azil so ruş tur ma sıy la il gi li adım
at ma mız uy gun ola cak tır” ifa de le ri ni kul lan mış tı.

Mu el ler’ın 22 ay bo yun ca saü ren so ruş tur ma sı nın so nu -
cun da ha zır la dı ğı, Ada let ba kan lı ğı’nca el den ge çi ril miş
448 say fa lık ra po run da Mos ko va’nın 2016 baş kan lık se çim -
le ri ne baş kan trump’ın le hi ne na sıl mü da ha le et ti ği or ta ya
kon muş ve trump’ın so ruş tur ma ya mü da ha le et me ça ba la rı
ay rın tı lı şe kil de ak ta rıl mış tı.

ra por da Mos ko va ve trump’ın se çim kam pan ya sı ara sın -
da suç oluş tu ra cak bir giz li an laş ma ol du ğuy la il gi li ye ter li
de lil bu lun ma dı ğı be lir til miş ti. ra por da trump’ın ada le ti
ya nılt ma ya ça lı şıp ça lış ma dı ğıy la il gi liy se ka na at ge ti ril me -
miş ti. Nad ler, baş kan’ın üst dü zey da nış man la rı nın Kon-
 gre’den ge len celp le ri bu ka dar ko lay red de de me ye cek le ri ni
söy lü yor. Ada let ba ka nı wil li am barr da 2 Ma yıs’ta Ada let
Ko mis yo nu kar şı sın da ifa de ver me yi red det miş ti.

da ha son ra ko mis yon Mu el ler’ın ra po ru nun re dak te edil -
me miş ha li ni ya yın la ma yı red det ti ği için tem sil ci ler Mec li -
si’nin barr’ın Kon gre’ye ita at siz lik le suç lan ma sı tav si ye sin -
de bu lun ma sı yö nün de oy kul lan mış tı. 

Nad ler, McGahn’ın da Kon gre’ye ita at siz lik le suç la na bi le -
ce ği uya rı sın da bu lun du. (Amerikanın Sesi, 21 Mayıs 2019)

Flynn'den rus ya So ruş tur ma sı nı en gel le me Gi ri şi mi ne 
İliş kin Ka nıt

es ki ulu sal Gü ven lik da nış ma nı Mic ha el Flynn, özel yet -
ki li sav cı ro bert Mu el ler’a, trump yö ne ti min den ba zı isim-
 le rin rus ya so ruş tur ma sı nı ön le me yi de ne dik le ri ne iliş kin
ba zı bel ge ler sun du. bu bel ge ler mah ke me ta ra fın dan Per -
şem be gü nü ka mu ya açıl dı.Söz ko nu su bel ge ler bü yük ço -
ğun lu ğu giz le ne rek ka muy la pay la şı lan Özel Sav cı Mu el -
ler’ın ra po ru nun ar dın dan or ta ya çı kan ilk bel ge ler ol du.
bel ge le rin ka mu ya açıl ma sı nı sav cı lık ma ka mı ta lep et ti.

bel ge le re gö re es ki ulu sal Gü ven lik da nış ma nı Mic ha el
Flynn, ken di siy le ya da avu ka tıy la ile ti şi me ge çen yö ne tim le
ya da Kon gre’yle bağ lan tı lı ki şi le rin, ken di si nin sav cı lık la
iş bir li ği yap ma sı nı ön le me ye yö ne lik gi ri şim ler de bu lun duk -
la rı nı an lat tı. bel ge ler de Flynn’in bu gö rüş me ler den bi ri ne
ait ses kay dı nı da iş bir li ği çer çe ve sin de özel yet ki li sav cı lı ğa
sun du ğu da be lir ti li yor.

Söz ko nu su da va ya ba kan Ame ri ka böl ge Sav cı sı em met
Sul li van bu ses ka yıt la rı na ait dö küm le rin de pay la şıl ma sı nı
ta lep et ti. Sav cı ay rı ca Mu el ler ra po ru nun Flynn’le il gi li kıs-
 mı nın da her han gi bir bö lü mü ka pa tıl mak sı zın açıl ma sı nı is -
te di. Flynn, hak kın da ki so ruş tur ma sü re cin de da ha ön ce su -
çu nu ka bul et miş ve rus ya’nın was hing ton bü yü kel çi si
Ser gei Kisl yak’la yap tı ğı gö rüş me ye iliş kin Fbi’a ya lan söy -
le di ği ni iti raf et miş ti. Flynn as len 18 Ara lık’ta suç lu bu lun -
muş an cak sav cı lık la iş bir li ği yap tı ğı ve bu iş bir li ği nin de -
vam et ti ği ge rek çe siy le yar gı la ma sı ge cik ti ril miş ti.

Özel Yet ki li Sav cı Mu el ler, iş bir li ği sü re sin ce Flynn’in ce -
za evi ne gön de ril me me si ni ta lep et miş ti.Flynn, Vir gi nia do ğu
böl ge si Sav cı lı ğı’yla es ki iş or ta ğı bi jan ra fi eki an’a kar şı da
iş bir li ği yap ma yı sür dü rü yor. Flynn ve ra fi ekan tür ki ye adı na
yap tık la rı lo bi fa ali ye ti ni il gi li ma kam la ra bil dir me mek ve be -
yan da bu lun ma mak la suç la nı yor lar. Flynn’in or ta ğı ra fi eki an
bu ko nu da üze ri ne atı lı suç la ma la rı ka bul et me di ve tem muz
ayın da bu da vay la il gi li ola rak ha kim kar şı sı na çı ka cak. (voa)

o L M A K i Ç i N Y e t e r L i

Diktatörlük Demektir

alım la rı nı zı, in ter net üze rin den yap tı ğı nız ara ma la rı, Fa ce bo ok’a yük le di ği -
niz ile ti le ri ve ya si ber alan da ya pı lan di ğer fa ali yet le ri iz le yen ku rum sal ta -
kip çi ler de ca ba sı. 

T: ŞOK TA BAN CA Si. Şok ta ban ca sı, plas tik mer mi gi bi öl dü rü cü
ol ma yan si lah lar, po lis ta ra fın dan da ha sık ve da ha de ne tim siz şe kil de
–ka dın la ra ve ço cuk la ra yö ne lik ola rak bi le- si lah ola rak kul la nıl ma ya
baş lan dı ve ba zı du rum lar da ölü me se bep ve rir ol du. 

Bu “ölüm cül ol ma yan” si lah lar ay nı za man da po li sin bir düğ me ye ba sa -
rak hü cum et me si ni, kü çük çap lı olay lar üze rin den fır tı na lar ko par ma sı nı
müm kün kı lı yor. Ör ne ğin, bir Ta ser Shock wa ve (Şok Dal ga sı ya ra tan bir
ta ban ca), bir düğ me ye ba sa rak bir in san ka la ba lı ğı na elek trik ve re bi lir. 

U: POLİS TA RA FiN DAN vU RU LAN SİLAH SiZ vA TAN DAŞ LAR.
Po li sin ilk ola rak si lah sız ki şi le ri vu rup so ru la rı nı da ha son ra ki aşa ma -
lar da yö nelt ti ği va ka lar gi de rek da ha yay gın ha le ge li yor. Bun lar da ha
zi ya de, gü ven lik le rin den du yu lan kor kuy la iliş ki len di ri li yor. Bu nun la
bir lik te, gö rev de ki dev ri ye po lis le rin ölüm oran la rı, di ğer bir çok mes -
le ğe –in şa at, ba lık çı lık, kam yon sü rü cü lü ğü ve hat ta çöp top la ma bi le-
oran la ha len çok dü şük. 

v: viPR MAN GA LA Ri. Ba şı boş do la şan viPR gö rev güç le ri ta ra fın -
dan ger çek leş ti ri len “yu mu şak he def” gü ven lik de ne tim le ri kap sa mın -
da fe de ral ha va ma re şal le ri, yü zey ta şı ma gü ven lik mü fet tiş le ri, ta şı ma
gü ven lik me mur la rı, dav ra nış tes pit me mur la rı ve pat la yı cı tes pit ekip-
 le ri yer alı yor ve hü kü met uy gun bul du ğu an da, rast ge le za man ve yer-
 ler de, özel bir teh di din ge rek çe len di ril me si ne ge rek duy mak sı zın gö -
re ve baş lı yor lar. 

W: TAM vÜ CUT TA RA Yi Ci LAR. X-ray rad yas yon ve ya rad yo dal-
 ga la rı, ta ra ma ci haz la rı ve hü kü me te ait mo bil bi rim le rin kul la nı mı, sa -
de ce kı ya fet le ri niz üze rin den “gör mek” için de ğil, ay nı za man da evi niz -
de ki mah re mi yet üze rin den ca sus luk fa ali ye ti yü rüt mek için de
kul la nı lı yor. Bu mo bil ta ra yı cı lar Ame ri kan hal kı na ge rek li gü ven lik
ted vir le ri ola rak sa tı lır ken, ha len bu tür sis tem le rin ge rek hü kü met
bü rok rat la rı, ge rek se on la rı iş let mek üze re is tih dam edi len tek nis -
yen ler ta ra fın dan su iis ti mal edi le bi le ce ği ni göz den ka çı rı yo ruz. 

X: X-KEYS CO RE. Bu, Ulu sal Gü ven lik Ku ru mu’nun ABD’de ya şa -
yan ve bil gi sa yar ve ya te le fon kul la nan her bir ki şi yi he def al dı ğı bir çok
ca sus luk prog ra mın dan bi ri dir. Bu çok-giz li prog ram, “ana list le rin,
elek tro nik pos ta, on li ne soh bet ve mil yon lar ca bi re yin in ter net ara ma
geç miş le ri ni içe ren de va sa ve ri ta ban la rı üze rin den her han gi bir ön
de ne tim ol mak sı zın ara ma yap ma la rı na” im kan ta nı mak ta dır. 

Y: SİZİN KİMLİĞİNİZ. Si zin yü zü nüz, ha re ket le ri niz, sos yal med ya kul-
 la nı mı nız ve “kim li ği ni zi” si ze kar şı kul la na rak, ne sa tın al dı ğı nız, ne re ye
git ti ği niz, hal kın için de ne yap tı ğı nız ko nu sun da ta kip edi le bi li yor su nuz. 

Yüz ta nı ma ya zı lı mı, her bir bi re yin ka mu ya açık alan lar da iz len me -
si nin ve gün lük fa ali yet le ri nin ka yıt al tı na alın ma sı nın müm kün ol du ğu
bir top lum ya rat ma yı va at et mek te dir. Bu ra da ki amaç, hü kü met gö -
rev li le ri nin in san ka la ba lı ğı nı ta ra ma sı na ve ora da ki tüm bi rey le ri anın -
da tes pit et me si ne im kan ta nı mak ta dır. Yüz ta nı ma prog ram la rı ha li -
ha zır da ül ke ça pın da tüm eya let ler de uy gu lan mak ta dır. 

Z: Si FiR HOŞ GÖ RÜ. Genç le rin –ge nel lik le de ço cuk ça bir dav ra -
nış ta bu lun duk la rı için- ya sa uy gu la yı cı lar ve okul da ki yet ki li ler ta ra fın -
dan gi de rek şüp he li ola rak gö rül dük le ri ve kri mi nal mu ame le si ne ma -
ruz kal dık la rı ye ni bir pa ra dig ma ya doğ ru ha re ket et mek te yiz. 

Ba zı yar gı alan la rın da, öğ ren ci ler, ök sü rük için pas til ta şı mak, si yah
ruj sür mek, oku la yan la rın da mek tup ma ka sı ge tir mek, Lis te ri ne ve ya
Sco pe kul lan mak gi bi tu haf “suç lar” ko nu sun da sı fır hoş gö rü po li ti ka sı
iz le yen okul lar da ce za lan dı rıl mak ta dır. En genç va tan daş la rı mı za ver di -
ği miz ders ise şu: Ame ri kan po lis dev le tin de ya mah kum su nuz, ya da
ha pis ha ne bü rok ra tı.

“Batt le fi eld Ame ri ca: The War on the Ame ri can Pe op le” (Ame ri -
ka’nın Mu ha re be Mey da nı: Ame ri kan Hal kı na Yö ne lik Sa vaş) isim li ki -
ta bım da net bir şe kil de or ta ya koy du ğum gi bi, şu ger çek le ar tık yüz -
leş me li yiz: “Bu gün ya şa dı ğı mız 9-11 son ra sı Ame ri ka’da hü kü met
is te di ği şe yi ya pa bi lir, öz gür lük le rin ca nı ce hen ne me.”  Tem si li hü kü met
ça ğı nın öte si ne geç tik ve ye ni bir ça ğa adım at tık. Bu ça ğı “oto ri ter lik ça -
ğı” ola rak ad lan dı ra bi lir si niz. ve ya fa şizm. ve ya oli gar şi. ve ya Ame ri kan
po lis dev le ti. Na sıl eti ket ler se niz eti ket le yin, so nuç hep ay nı: Ti ran lık. 

www.rut her ford.org/pub li ca ti ons_re so ur ces/john_whi te he ads_com men tary/d_is_for_dic ta tors hip_whi le_ame ri ca_fe uds_the_po li ce_sta te_shifts_in to_high_ge ar 

Ankara: Abd’nin GtS Kararı Çelişkili

Abd baş ka nı do nald trump’ın tür ki ye’ye uy gu la nan çe lik ver-
 gi si nin %50’den %25’e dü şür me si An ka ra’da olum lu kar şı la -
nır ken,tür ki ye’yi Ge nel leş ti ril miş ter cih ler Sis te mi’nden çı -

kar ma sı ha yal kı rık lı ğı ya rat tı. Sa na yi ve ti ca ret ba ka nı ruh sar
Pek can, bu ka ra rın ocak ayın da er do ğan ve trump ara sın da ya pı lan
te le fon gö rüş me sin de be lir le nen 75 mil yar do lar lık dış ti ca ret hac mi
he de fi ne ay kı rı ol du ğu nu söy le di. twit ter he sa bın dan açık la ma lar da
bu lu nan Pek can, “Abd'nin tür ki ye'den ya pı lan çe lik it ha la tın da ver -
gi le ri yüz de 50'den yüz de 25'e in dir me si olum lu an cak bek len ti miz
iki li ti ca re tin önün de ki tüm en gel le rin kal dı rıl ma sı dır. tür ki ye'nin Ge -
nel leş ti ril miş ter cih ler Sis te min den çı ka rıl ma sı ka ra rı, iki ül ke hü kü -
met le ri ta ra fın dan ilan edi len 75 mil yar do lar ti ca ret hac mi he de fi ile
çe liş mek te dir. Abd ile iki li ti ca re tin önü ne ko nu lan en gel ler sa de ce
türk fir ma la rı nı de ğil Abd fir ma la rı nı da et ki le mek te dir. Önem li bir
ti ca ret or ta ğı mız olan Abd ile ti ca ret hac mi mi zi ar tır ma ya yö ne lik ça -
lış ma la rı mı zı ka rar lı lık la sür dür me ye de vam ede ce ğiz” de di.

Ame ri ka, tür ki ye’nin en bü yük dış ti ca ret or tak la rın dan bi ri. Al -
man ya, rus ya Fe de ras yo nu ve Çin Halk Cum hu ri ye ti’nden son ra dör -
dün cü sı ra da yer alan Abd ile ya pı lan dış ti ca ret tür ki ye’nin top lam
dış ti ca ret hac mi nin yüz de 4,8’ini oluş tu ru yor. İki ül ke ara sın da ki dış
ti ca ret 75 mil yar do lar lık he de fe rağ men 2019 yı lı nın ilk üç ayın da
602 mil yon do lar azal dı.tür ki ye’nin Abd’ye yap tı ğı ih ra cat, bu yı lın
ilk çey re ğin de 1 mil yar 973 mil yon do lar dan 1 mil yar 915 mil yon do -

la ra ge ri ler ken, Abd’den it ha lat ta ki dü şüş ne re dey se yüz de 18’e ulaş -
tı. 2018 yı lın da tür ki ye’ye 3 mil yar 23 mil yon do lar tu ta rın da mal ih -
raç eden Abd, bu yı lın ilk üç ayın da an cak 2 mil yar 479 mil yon do lar
tu ta rın da dış sa tım ger çek leş ti re bil di.

tür ki ye İhra cat çı lar Mec li si baş ka nı İsma il Gül le, Abd’nin tür ki -
ye’yi ver gi mu afi ye ti kap sa mın dan çı kar ma sı nın dış ti ca ret te cid di bir
olum suz luk ya rat ma ya ca ğı gö rü şün de.

2018 yı lın da Abd’nin GtS kap sa mın da it ha la tı nın 23 mil yar 600
mil yon do lar ol du ğu nu bu nun da top lam it ha la tı nın yüz de 1’in den de
az bir ra ka ma te ka bül et ti ği ne dik kat çe ken İsma il Gül le, “GtS ko nu -
su nun, geç ti ği miz ay lar da Cum hur baş ka nı mız er do ğan ve Abd baş -
ka nı trump ara sın da ko nu şu lan 75 mil yar do lar he de fi ne olum suz bir
et ki si ola ca ğı nı dü şün mü yo rum. tİM ola rak, ti ca ret ba kan lı ğı mız
ola rak 75 mil yar do lar he de fi ne iliş kin yap tı ğı mız ça lış ma ve pro jek si -
yon lar da za ten GtS sis te mi ne da ya nan bir mo del kur ma dık. Ak si ne,
iki ül ke fir ma la rı nı bir leş ti re cek or tak plat form lar, arz ve ta le be iliş kin
ya pı la cak tek nik ça lış ma lar, ra kip ana liz le ri ne iliş kin bul gu la ra da ya -
nan, her iki ül ke de fark lı olan stan dart la rın bel ge len di ril me si gi bi baş -
lık lar al tın da ça lış ma lar yü rü tü yo ruz. bu açın dan ba kıl dı ğın da, Abd
ile he def le nen ti ca ret hac mi ko nu sun da yap tı ğı mız ça lış ma la rı bir an
ön ce ta mam la ya rak, si ya se tin de ğil ti ca re tin ko nu şul du ğu bir ik lim
ya rat mak ön ce lik le ri miz ara sın da bu lu nu yor” de di. (Voa, 17.5.2019)
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dev le ti- be nim se mek tir. bu de ğer ler, 20.yüz yı lın ikin ci ya rı sın da Av -
ru pa lı la rın bü yük kıs mı açı sın dan yay gın ola rak pay la şı lan bir sağ du -
yu yu tem sil et ti – çün kü bu halk la rın he ge mon ya la rı, otuz yıl dır ne -
oli be ral fi kir ler ve po li ti ka lar dan ze de len miş ti. Sos yal de mok ra si ye
ge ri dön me nin tek yo lu, bu de ğer le ri bir kez da ha bas kın ha le ge tir -
mek üze re mü ca de le et mek. 

İlk ba kış ta, sos yal de mok rat par ti le rin dü şü şü ile po pü list ra di kal
sağ par ti le rin yük se li şi ara sın da bağ lan tı kur mak an lam lı. An cak bu
bağ lan tı her za man için bir ne den sel lik an la mı na gel mi yor. Her şey-
 den ön ce, tüm bun lar ay nı an da ger çek leş me di. da ha da önem li si, se -
bep le ri fark lı. ba tı Av ru pa’da sos yal de mok rat par ti ler için or ta la ma
oy pa yı na bak tı ğı mız da, bu oy la rın 1950’li yıl lar da yüz de 30’un üze r-
i ne çık tı ğı nı, 1980’li yıl la rın so nu na dek ise is tik rar lı kal dı ğı nı gö re bi -
li riz. 1990’lı yıl la rın so nun da or ta la ma oy pay la rı ye ni den yüz de
30’un al tı na in di. 2000’li yıl lar da ise sert bir şe kil de düş tü. bu gün ise
yüz de 20’nin bi raz üze rin de. 1980’li yıl la rın ba şı na dek po pü list ra di -
kal sağ par ti ler, ba tı Av ru pa’da bü yük oran da et ki siz di, oy oran la rı
yak la şık %1 ka dar dı. An cak 1990’lı yıl lar dan iti ba ren bu ra kam yüz -
de 5’e yük sel di. bu nun la bir lik te, bu on yıl da sos yal de mok rat par ti -
le rin oy oran la rı dü şer ken, po pü list par ti le rin ki art ma dı. 2000’li yıl-
 lar da ye ni den art ma ya baş la dı, an cak bu ar tış da mü te va zi bo yut lar da
ol du ve bu gün yak la şık yüz de 10 dü ze yin de.

bu ra kam lar, ba tı Av ru pa ça pın da ki oy la rın or ta la ma sı nı tem sil
edi yor; an cak spe si fik ül ke le re ba kıl dı ğın da po pü list ra di kal sa ğın
yük se li şi nin sos yal de mok rat par ti le rin dü şü şü ne yol aç ma dı ğı gö rü -
lü yor. bir çok du rum da po pü list ra di kal sağ, mer kez sol açı sın dan kı -
yas la na bi lir bir dü şüş ol mak sı zın yük sel di. di ğer du rum lar da ise,
mer kez sol par ti ler her han gi bir bü yük çap lı po pü list ra di kal sağ par ti
or ta ya çık ma dan çok ön ce den sert dü şüş le ri ne baş la dı lar. 

İsviç re’de ba tı Av ru pa’nın en ba şa rı lı po pü list ra di kal sağ par ti si
İsveç Halk la rı Par ti si, 1995-2015 yıl la rı ara sın da gü cü nü ne re dey se
iki ye kat la dı: %14,9’dan %29,4’e yük sel di. İsviç re Sos yal de mok ra -
tik Par ti ise, ay nı dö nem de oy la rın yak la şık yüz de 3’ünü kay bet ti. Al -
man SPd, dü şü şü ne 1998’den son ra baş la dı, an cak en bü yük dar be yi
2009 yı lın da, po pü list ra di kal sağ eği lim li Al ter na ti ve für de utsc -
hland (Afd) ku rul ma dan dört yıl ön ce al dı. 

Hol lan da İşçi Par ti si PvdA, 2002 yı lın da sağ po pü list Pim For tuyn
List’in yük se li şin den et ki len di, an cak bir son ra ki yıl ken di ni to par la dı.
2017 yı lın da ise tam bir pat la ma ya şa dı: oy la rı nın %19,1’ini kay bet ti;
ya ni 2002 yı lın da ki top la mın üç te dör dün den faz la sı nı. bu da Ge ert wil -
ders’in Öz gür lük Par ti si’nin 2010 yı lın da zir ve ye ulaş ma sın dan bir kaç
yıl son ra sı na denk ge li yor. da ha sı, PVV ile ye ni de mok ra si Fo ru mu’nun
(Fvd) oluş tur du ğu aşı rı sa ğın top lam oyu, 2017 yı lın da gö re ce ola rak
mü te va zi ka za nım lar el de et ti (+%4,9). İspan ya’nın Sos yal de mok rat
Par ti si ise, po pü list ra di kal sağ Vox Par ti si’nin kı sa sü re ön ce yük se li şin -
den çok ön ce iki ye bö lün dü ve Vox’un mec li se oy la rın yüz de 10,3’ünü
ala rak gir di ği se çim ler de yüz de 22,6’dan yüz de 28,7’ye yük sel di. 

tüm bun la rın ba sit bir açık la ma sı var: Sos yal de mok rat par ti le rin
gü cü nün azal ma sı nın, po pü list ra di kal sağ par ti le rin gü cü nün art ma -
sın dan son de re ce fark lı se bep le ri var. Herş ey den ön ce, sos yal de -
mok rat par ti le rin ge ri le me si, ağır lık lı ola rak, en düs tri-te mel li bir eko -
no mi nin hiz met-te mel li bir eko no mi ye dö nü şü mün den kay nak la dı.
bu du rum, ge le nek sel iş çi sı nı fı nın is tih da mın da sert bir dü şü şe ve
top lum için de tüm ça lı şan sı nı fın gö re ce ola rak ge ri le me si ne yol aç tı. 

Gü cü aza lan bir iş çi sı nı fı ve bü yü yen bir or ta sı nıf kar şı sın da sos -
yal de mok rat par ti ler, bi rin ci nin aley hi ne ikin ci yi he def le me ye baş la -
dı lar. bill Clin ton’un 1992 yı lın da ki Abd baş kan lık se çim le ri sı ra sın -
da mer ke ze doğ ru ba şa rı lı ham le sin den il ham alan tony bla ir, 1994
yı lın da İşçi Par ti si’ni ye ni den ele al dı ve kül tü rel (çok-kül tür lü lük),
eko no mik (ne oli be ral kü re sel leş me) ve ulu sal (Ab) en teg ras yo nu
bağ la mın da ye ni bir “en teg ras yon uz la şı sı” be nim se di. 

da ha sı, ken di si si ya se ti “de po li ti ze” et me ye ça lış tı – ye ni bir “prag -
ma tik” yak la şım ve her ke sin ga lip ola ca ğı “sağ du yu lu” çö züm ler ya -
ya ca ğı nı ile ri sür dü. ba tı Av ru pa lı di ğer sos yal de mok rat par ti ler ise bu
akı mı hız lı bir şe kil de ta kip et ti ler: li de ri Ger hard Schrö der’in “ye ni
mer ke zi” tem sil et ti ği ni ile ri sür dü ğü Al man SPd ve Hol lan da lı PvdA

da on lar ara sın day dı. Fran sız sos ya list ler ve Gü ney Av ru pa’da ki bir çok
di ğer par ti de bu akı mı ya vaş ya vaş an cak pey der pey iz le di ler.

1990’lı yıl lar da, sos yal de mok rat par ti le re yö ne lik or ta la ma oy pa -
yı, sa de ce kü çük bir dü ze ye ge ri le di – bu nun la bir lik te, po pü list ra di -
kal sağ par ti ler da ha faz la yük sel me di. bü yük dö nü şüm ise, 2000’li
yıl lar da, 9/11 te rör sal dı rı la rı nın ar dın dan ya şan dı. “te rör le mü ca de le -
nin” si ya si çer çe ve si, göç, İslam ve gü ven lik gi bi kül tü rel açı dan çar pı -
cı nok ta la rı, ye ni yüz yı lın ba şat un sur la rı ha li ne ge tir di. bir çok ba tı Av -
ru pa ül ke sin de bu ye ni si ya si uz la şı – eko no mik ten zi ya de kül tü rel
ola rak ta nım lan mış tır- Ye şil le rin ana sol par ti ha li ne gel me siy le, po pü -
list ra di kal sa ğın ise ana sağ par ti ye dö nüş me siy le so nuç lan dı. 

Po pü list ra di kal sa ğın li der le ri, es ki sos yal de mok rat “iş çi par ti le ri -
nin” de va mı gi bi gö rül me yi se vi yor lar – tıp kı “ger çek iş çi sı nı fı nın”
otan tik tem sil ci le riy miş gi bi. Ör ne ğin, Afd’nin es ki par ti li de ri Fra uke
Petry, “Afd’nin ye ni SPd ha li ne gel mek is te di ği ni” açık ça be yan et -
miş ti. Ve trump’ın es ki da nış ma nı, aşı rı sağ cı özel el çi Ste ve ban non,
“ber nie San ders’ın seç men le ri ara sın dan 2020 yı lın da bi ze oy ve re cek
olan çok faz la ki şi var” di ye bir id di ada bu lun du. An cak bu he ves bi le,
iş çi sı nı fı nın ta rih bo yun ca oy ver me dav ra nış la rı hak kın da ya nıl tı cı bir
id di ayı için de ba rın dı rı yor. İkin ci dün ya Sa va şı’ndan bu ya na ba tı Av -
ru pa’da ki iş çi sı nı fı nın oran tı sız bir şe kil de sos yal de mok rat par ti le re ve
ge rek ti ğin de de ko mü nist par ti le re oy ver di ği doğ ru – an cak iş çi sı nı fı -
nın önem li bir kıs mı da her za man sağ cı par ti le re oy ver miş tir. 

1980’li yıl la rın ba şın da po pü list ra di kal sa ğın yük se li şin den be ri
seç men ta ba nı sü rek li ola rak de ği şip ge liş ti – be yaz iş çi ler, önem li bi -
le şen ler ol du lar, an cak be lir le yi ci ol ma dı lar. 1980’li yıl la rın az sa yı -
da ki po pü list ra di kal sağ par ti si nin az sa yı da seç me ni var dı ve bun la -
rın oy ağır lı ğı yüz de 5’in al tın day dı; seç men le ri nin ise fark lı sı nıf
geç miş le ri ve oy dav ra nış la rı bu lu nu yor du. bel çi ka lı Vla ams bloc ve
Fran sız Front Na ti onal (FN) gi bi par ti ler, ser best ça lı şan lar ara sın da
son de re ce güç lüy dü, an cak hem ma vi ya ka hem de be yaz ya ka lı la rı
cez bet ti. Şa şır tı cı ol ma sa ge rek; po pü list ra di kal sa ğın ken di si ni hem
sağ hem de sol açı sın dan bir al ter na tif ola rak gös ter me sin den do la yı,
her iki ta raf tan da seç men le ri çek ti ler ve hat ta oy kul lan ma yan ve ilk
kez oy kul la na cak ki şi le ri bi le ken di ta raf la rı na al dı lar.

ba zı po pü list ra di kal sağ par ti ler 1990’lı yıl lar da da ha iyi so nuç lar
el de et me ye baş la dık la rın da – oy la rın yüz de 5’i ila 15’i- des tek çi le ri -
nin bi le şen le rin de de gö rü nür bir de ği şim ya şan dı. bu par ti ler, ağır lık -
lı ola rak or ta sı nıf tan des tek bu lu yor lar dı, an cak ça lı şan sı nıf tan da
önem li oran da oy top la ma ya baş la dı lar. Po pü list ra di kal sağ par ti ler
hak kın da aka de mik araş tır ma lar da ön de ge len isim ler den bi ri olan
Hans-Ge org betz, po pü list ra di kal sa ğın “pro le ter leş me si” ola rak ad -
lan dır dı ğı şe yi ilk kay de den ki şi ol du. İşçi sı nı fı nın 1990’lı yıl la rın
so nun da po pü list ra di kal sa ğa bağ lı lı ğa doğ ru kay dı ğı al gı sı, pro pa -
gan da la rın da ki de ği şim le bir lik te da ha da güç len di. da ha ön ce le ri bu
par ti le rin ço ğu, ti pik ola rak ne oli be ral po li ti ka la rı des tek li yor lar dı:
ver gi le rin dü şü rül me si ve özel leş tir me gi bi. An cak şim di, şo ve nist bir
re fah dev le ti ni var güç le riy le des tek le me ye baş la dı lar – fay da sı, sa de -
ce “ken di hal kı mız” için güç lü olan bir re fah dev le tiy di bu. 

So nuç iti ba riy le, da ha ba şa rı lı po pü list ra di kal sağ par ti le rin seç-
 men le ri – ör ne ğin Fran sız FN ve Avus tur ya lı Öz gür lük Pa ti si- sı nıf
ya pı sı açı sın dan 1990’lı yıl la rın ge le nek sel sos ya list ve sos yal de -
mok rat par ti le ri ne da ha çok ben ze me ye baş la dı lar. Yüz yı lın baş lan gı -
cın da po pü ler ve aka de mik ya zı lar da, bu ba şa rı lı po pü list ra di kal sağ
par ti ler, “iş çi par ti le ri” ola rak ad lan dı rıl ma ya baş lan dı lar – çün kü (be -
yaz) iş çi sı nıf nez din de en po pü ler par ti ler ara sı na gir di ler. ba tı Av ru -
pa’da ki stan dart po pü list ra di kal sağ seç men ar tık genç, dü şük eği tim -
li, ça lı şan sı nıf tan, er kek ola rak ta rif edi li yor. 

An cak, bu ha ta lı bir tab lo: Genç ve ça lı şan sı nıf tan seç men ler, ba şa -
rı lı po pü list ra di kal sağ par ti seç men le ri ara sın da, top lu mun ge ne lin -
de ki ora la rı na kı yas la, ge re ğin den çok tem sil edil di ler. An cak, ha len
bu par ti le rin seç men kit le le ri ara sın da ço ğun luk ol ma sa da ço ğul lu ğu
oluş tu ru yor lar. As lın da, po pü list ra di kal sağ par ti ler açı sın dan bir çok
seç men, iş çi sı nı fın dan de ğil di – ve ça lı şan sı nıf tan bir çok seç men,
po pü list ra di kal sa ğa oy ver me di. Kı sa sü re ön ce ya yım la nan bir ça -
lış ma, “üre tim iş çi le ri nin” “sa de ce” yüz de 31’inin ve “hiz met sek tö rü
ça lı şan la rı nın” yüz de 23’ünün, 2000-2015 yıl la rı ara sın da ba tı Av ru -

Sos yal de mok rat par ti ler, yir mi yı lı aş kın sü re dir ze min kay be di -
yor lar – an cak göç ko nu sun da sağ cı la rın en di şe le ri nin teş vik
edil me si çö züm de ğil. Mer kez-so lun es ki ateş li yan daş la rı ara sın -

da, bir za man lar ön cü lük yap tık la rı par ti le rin za yıf la ma sı nın ba sit bir
açık la ma sı var. Gu ar di an’a ver di ği son mü la kat la rın da Hil lary Clin ton,
tony bla ir ve es ki İtal ya baş ba ka nı Mat teo ren zi da ay nı çiz gi de iler le -
di ler; sağ ka nat po pü liz mi ni dur dur mak üze re Av ru pa’nın “göç ko nu su -
nu diz gin le me si ge rek ti ği ni” be yan et ti ler. bir aday ve ya bir kö şe ya za -
rı nın, sı nır la rı ka pat tık la rı za man li be ral le rin ye ni den güç
ka za na cak la rı nı be yan et me dik le ri bir haf ta bi le geç mi yor.

Göç ko nu sun da ki ta kın tı bir ka za de ğil. Av ru pa ça pın da mer kez
sol da ki bü yük par ti le rin -Fran sa’da Sos ya list Par ti, İtal ya’da de mok -
rat Par ti, Al man ya’da Sos yal de mok rat Par ti- gü cü nün azal ma sı nın
se be bi nin, es ki ça lı şan sı nı fın oy la rı nı ye rel hal kın çı kar la rı nı ko ru -
yan, hat ta oto ri ter bir me saj la “ça lan” po pü list ra di kal sağ eği lim li ye -
ni par ti le rin yük se li şi ol du ğu na da ir yay gın bir ina nı şı yan sı tı yor. 

So nuç iti ba riy le, mer kez sol po li ti ka cı lar, ça lı şan sı nı fı “ge ri ka zan -
mak üze re” po li ti ka la rı gün de me ge tir mek üze re ka pış ma ya baş la dı lar.
(bla ir bu ko nu da 2001 yı lın dan be ri en di şe liy di. Ken di si nin es ki Ab da -
nış ma nı Step hen wall, baş ba ka nın şöy le de di ği ni anım sar: “bir son ra ki
se çim le ri kay bet me me yol aça cak olan ye ga ne şey, göç ola cak.”) An cak
me se le Clin ton ve bla ir ile de sı nır lı de ğil. do nald trump’ın bek len me -
dik za fe ri nin ar dın dan bir çok Ame ri ka lı li be ral, “Abd’nin ku zey kı sım -
la rı nı ye ni den ka zan ma nın” an cak de mok rat la rın göç ko nu sun da be ya-
z la rın en di şe le ri ni be nim se me siy le müm kün ola bi le ce ği ko nu sun da
ıs rar cı ol du. Ke za Clin ton’ın açık la ma la rı ve Se na to’nun oy la rı da “ya -
sa dı şı” göç ve “sı nır gü ven li ği” ko nu sun da olur ken (bu na sı nı ra “çit” de
da hil), Av ru pa’nın ön de ge len sos yal de mok rat la rı da 2000’li yıl la rın
so nun dan iti ba ren “göç rea liz mi” çağ rı sın da bu lu nu yor lar. 

An cak, 2015 yı lın da ki mül te ci kri zin den bu ya na bu en di şe ler pa nik
dü ze yi ne eriş ti, ke za Av ru pa’nın sos yal de mok rat par ti le ri nin li der le ri,
göç ko nu sun da ki en di şe le ri ni gös ter me ya rı şı na gir di ler. Geç ti ği miz se -
ne bel çi ka’nın Sos ya list Par ti si’nin li de ri, “Av ru pa’ya gö çün azal ma sı
ge rek ti ği” yö nün de bir açık la ma da bu lu nur ken Al man SPd’nin ye ni li -
de ri ül ke si nin sı nır la rı na ge len mül te ci le rin “tü mü nü ka bul ede me ye -
cek le ri ni” söy le di. da ni mar ka Sos yal de mok rat la rı’nın göç ko nu sun -
da ki açık la ma la rı o ka dar ile ri ye git ti ki, da ni mar ka’nın aşı rı sağ
Halk lar Par ti si’nin açık la ma la rın dan ayırt edi le mez bir hal al dı: da ni -
mar ka’da ki Müs lü man la rı, “pa ra lel top lum lar da” ya şa mak la suç la dı lar,
gö çün da ni mar ka’nın re fah dev le ti ni “ze de le di ği ni” ile ri sür dü ler. 

Mer kez sol par ti le rin re to ri ğin de ki bu çar pı cı de ği şim, son yıl lar da
ba tı’da sağ po pü liz min yay gın laş ma sı nın na sıl dur du ru la ca ğı na da ir
da ha ge niş çap lı bir pa nik ha va sı nın par ça sı dır. Kon van si yo nel yak la -
şım, ar tan sa yı da aka de mis yen ve uz man ta ra fın dan yön len di ri li yor -
dur ve bu ki şi ler ge nel lik le sağ ve ya mer kez eği li min de olup ay nı tav -
si ye de bu lun mak ta dır: Sos yal de mok rat par ti ler, gö çü sı nır lan dır mak
su re tiy le “ge ri de bı ra kı lan” seç men ler le il gi len me dik le ri sü re ce yok
ola cak lar. ba zı aka de mis yen ler, be yaz kim lik si ya se ti ni açık ça sa vu -
na cak ka dar ile ri ye git miş ler dir. 

Göç ko nu sun da da ha sert bir tu tu mun sos yal de mok rat par ti le ri
can lan dı ra ca ğı ve ra di kal sa ğın yük se li şi ni dur du ra ca ğı ar gü ma nı iki
te mel ha ta yı te mel alı yor ve bun lar bir lik te mer kez-sol par ti le rin ta ri -
hi ro lü ne da ir da ha ge niş çap lı bir yan lış an la şıl ma yı yan sı tı yor. 

İlk ha ta, sağ eği lim li po pü liz min yük se li şi ve ge le nek sel mer kez sol
par ti le rin dü şü şü nün ay nı me se le nin iki fark lı yü zü ol du ğu yö nün de ki
yay gın al gı dır; ke za her iki si de es ki sos yal de mok rat la rı bir ya na bı -
ra kan ve ye ni po pü list ra di kal sa ğın yer li hal kın çı ka rı nı önem se yen
me sa jı nı ön pla na ko yan iş çi sı nı fı seç men ler den kay nak lan mak ta dır. 

İkin ci yan lış al gı ise; il kiy le ya kın dan bağ lan tı lı dır: Şu an da po pü list
ra di kal sa ğı sa vu nan lar, bü yük oran da, bir za man lar sos yal de mok rat
par ti le re oy ve ren be yaz iş çi sı nı fı dır. Ve ri le rin gös ter di ği ne gö re, bu
sık sık yi ne le nen id di alar dan iki si de za yıf bir aka de mik te me le da yan -
mak ta dır. As lın da, bir çok po pü list ra di kal sağ seç men iş çi sı nı fın dan
de ğil dir ve iş çi sı nı fı nın bü yük kıs mı po pü list ra di kal sa ğı des tek le me -
mek te dir. bu ha ta lar, sos yal de mok rat par ti le rin geç mi şi ne da ir bir
yan lış an la şıl ma ya da ya nı yor. Sos yal de mok ra si, li be ral de mok ra si ve
kar ma eko no mi çer çe ve sin den sos yal ada let ve eşit lik çi li ği des tek le -
yen bir ide olo ji dir. Marx’ın sı nıf mü ca de le si kav ra mın dan il ham alan
sos yal de mok ra si, tüm mar ji nal grup la rı güç len dir me yi he def ler. An -
cak, mer kez sol par ti le rin göç ko nu sun da be yaz grup la rın en di şe le ri ni
teş vik et me le ri ge rek ti ği ni ile ri sü ren ler, as lın da, sos yal de mok rat par-
 ti le rin her şey den ön ce “ça lı şan sı nıf” için -ki o da bu yak la şı ma gö re,
her za man be yaz ke sim dir- bir çı kar gru bu ol duk la rı nı söy ler ler. 

Mer kez so lun dü şü şü -ve po pü list sa ğın yük se li şi- ko nu sun da ki bu
yan lış teş his, sos yal de mok ra si nin ye ni den can lan ma sı ko nu sun da
yan lış bir te da vi ye yol açı yor. As lın da, mer kez sol par ti ler, on yıl lar -
dır göç ko nu sun da “sert lik yan lı sı” bir tu tum ser gi le me ye ça lı şı yor lar
ve ge nel lik le de gö çü sı nır lan dır ma ya dö nük po li ti ka la rı des tek le di -
ler; an cak bu du rum da on la rın ge ri le me si ni ön le me di. 

en azın dan ye ni yüz yı lın baş lan gı cın dan be ri, sağ ka nat po pü liz mi -
ne na sıl ya nıt ve ri le ce ği ne da ir bir tar tış ma sü re gi di yor. bu tar tış ma
bü yük oran da söz ko nu su me se le ye “eko no mik en di şe nin” yan ürü nü
ola rak ba kan lar la onu kül tü rel bir ge ri le me bi çi mi ola rak gö ren ler ara -
sın da ya şa nı yor. An cak her iki ta ra fın da teş his le ri yan lış: eğer sos yal
de mok ra si ayak ta ka la cak sa, po li ti ka cı la rı nın te mel de ğer le ri ne ge ri
dön me le ri ge re ki yor. Sos yal de mok ra si nin ni met le ri ni ye ni den can-
 lan dır ma da ki anah tar un sur; be yaz ça lı şan sı nı fın yer li halk la rın hak-
 la rı nın ko run ma sı ko nu sun da ki en di şe le ri ni teş vik et mek de ğil, sos yal
de mok ra si için ol maz sa ol maz olan fi kir ve po li ti ka la rı – eşit lik çi lik,
sos yal ada let, da ya nış ma, sos yal ko ru ma hak kı ve kap sam lı bir re fah

C a S M u d d e
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HEDEFLERi

Sol’u Kurtarmayacak?
pa’nın ra di kal sağ par ti le ri ne oy ver di ği ni or ta ya çı kar dı. Ve FN ve
Avus tur ya’nın Öz gür lük Par ti si -iş çi ler, seç men kit le le ri nin sı ra sıy la
yüz de 45 ve 48’ini oluş tur mak ta dır- is tis na iken, İtal ya’nın Le ga
Nord par ti si gi bi di ğer par ti ler açı sın dan ra kam lar çok da ha dü şük –
ör ne ğin Le ga Nord için sa de ce yüz de 17. 

da ha sı, ça lış ma la ra gö re, po pü list ra di kal sağ par ti ler seç men le ri ni
sos yal de mok rat par ti ler den al mı yor lar. Ve sos yal de mok rat par ti ler -
den ay rı lan seç men ler, ön ce lik li ola rak po pü list ra di kal sağ par ti le re
kay mı yor lar. 2017 yı lın da Al man ya’da ger çek le şen mec lis se çim le ri
sı ra sın da, yüz de 25,7’den yüz de 20,5’e ge ri le yen SPd, Afd ile kı yas -
lan dı ğın da seç men le ri ni di ğer ana akım par ti le re ve oy kul lan ma yan -
la ra da ha çok kap tır dı. Ve ilk kez bun des tag’a 94 kol tuk la gi riş ya pan
Afd (oy la rın yüz de 12,6’sı nı al dı), SPd’ye kı yas la, An ge la Mer kel’in
mer kez sağ da ki Hı ris ti yan de mok rat bir li ği’nden ve oy kul lan ma -
yan lar dan ve “di ğer par ti ler den” (özel lik le de aşı rı sağ ulu sal de mok -
rat Par ti’den) da ha çok oy ka zan dı. 

ben zer bir du rum, Hol lan da ve İtal ya’da da gö rü le bi lir. Hol lan -
da’nın PvdA par ti si, 2017 yı lın da mec li se gi re me di, yüz de 25’lik oy
ora nı yüz de 6’ya ge ri le di. An cak es ki seç men le ri, po pü list ra di kal sağ
Fvd ve PVV’ye kı yas la, ağır lık lı ola rak ye şil, ra di kal sol ve sos yal-li -
be ral par ti le re kay dı. İtal ya’da bir son ra ki yıl Mat teo ren zi’nin de -
mok rat Par ti si, güç kay bet ti – an cak seç men le rin ne re dey se hiç bi ri si
Mat teo Sal vi ni’nin Le ga Nord par ti si ne kay ma dı. bu par ti, ağır lık lı
ola rak di ğer sağ par ti ler den ve ilk kez oy kul la nan lar dan oy al dı. 

bu ör nek le rin gös ter di ği şey ise; po pü list ra di kal sağ par ti le rin son
dö nem de ki yük se li şi – 1990’lı yıl lar da ki ilk ge li şim le ri nin ak si ne- iş -
çi sı nı fı nın oy la rı nı da ha faz la ka zan mak la yön len me mek te dir. Ger -
çek me se le; 9/11 gi bi olay la ra ana akım yo rum cu lar ve si ya set çi ler ta -
ra fın dan ve ri len ya nıt la rın ve “mül te ci kri zi nin” po pü list ra di kal sa ğın
ar gü man la rı nı ana akım tar tış ma la ra da ha faz la ta şı mak tır ve öner dik -
le ri “çö züm ler” so nuç iti ba riy le top lu mun ge ne li açı sın dan ka bul edi -
le bi lir ha le gel miş tir. So nuç iti ba riy le, en ba şa rı lı po pü list ra di kal sağ
par ti ler ar tık “iş çi le rin par ti le ri” ye ri ne Volk spar te ien’dir – ya ni
“halk la rın par ti le ri”, ve sa de ce iş çi sı nı fı nı tem sil et mez. bu sa de ce
aka de mik bir tar tış ma de ğil dir. Po pü list ra di kal sağ seç men hak kın da ki
yan lış al gı lar, mer kez sol si ya set açı sın dan cid di so nuç lar do ğur du, çün -
kü bir çok sos yal de mok rat par ti yi po pü list ra di kal sa ğa kar şı ba şa rı sız
stra te ji ler iz le me ye yö nelt ti ler. “Üçün cü yo lun”, sos yal de mok rat par ti -
le rin san dık ta güç kay bet me si ni öte le di ği net lik ka zan dı ğı için, al ter na -
tif ara yı şı baş la dı. An cak, te mel stra te jik odak, “terk edil miş” (be yaz)
iş çi sı nı fı nın oy la rı nın na sıl “ge ri ka za nı la ca ğı” ko nu sun day dı. 

bu ar gü man, iki ra kip kam pın et ki si al tın da dır – ba sit çe söy le mek
ge re kir se, li be ral le rin kar şı sın da sos ya list ler. Her bir kam pın, sos yal de -
mok rat par ti le rin za yıf la ma sı nın ana se be bi ne ve po pü list ra di kal sa ğın
yük se li şi ne da ir fark lı bir gö rü şü var dır, an cak her iki si de “ça lı şan sı nı -
fı ge ri ka zan ma nın” en önem li gö rev ol du ğu nu dü şün mek te dir ler. bu
tar tış ma nın bir ver si yo nu, Abd’de trump’ın za fe ri nin ar dın dan ya şan -
mış tır: Mic hi gan ve ohio’da ki (be yaz) seç men ler, fi nan sal ola rak za rar
gör dük le ri için (“eko no mik en di şe”) mi, yok sa ırk sal ve et nik üs tün lük
se be biy le mi (“kül tü rel ge ri tep me”) trump’ın sa fı na geç ti ler? Li be ral -
ler, her ne ka dar eko no mi nin bir rol oy na dı ğı nı in kar et me se ler de, (be -
yaz) iş çi sı nı fı nın po pü list ra di kal sa ğa ver dik le ri des te ği, ağır lık lı ola -
rak kül tü rel ge ri tep me ola rak gör me eği li min de dir ler. bu doğ ru, an cak
ver dik le ri ya nıt et ki siz ol du, ge nel lik le “mil li yet çi li ğe ye ni den sa rıl -
mak” gi bi muğ lak çağ rı lar şek li ni al dı ve bu du rum ge nel lik le göç sü re -
ci nin da ha da sı kı ku ral la ra bağ lan ma sı na in dir gen di. 

bir çok li be ral, gü nü mü zün de mok ra si kar şı sın da ki en bü yük teh di -
di ola rak “po pü liz me” da ir sal dı rı la rın oda ğın da yer alır ken, bir çok
ön de ge len li be ral, po pü list ra di kal sa ğın bu çer çe ve si ni zım ni ola rak
ka bul et ti. Al man ya’nın SPd par ti si nin li der li ği ni yak la şık on yıl dır
yü rü ten Sig mar Gab ri el, 2016 yı lın da, Clin ton’ın trump kar şı sın da ki
mağ lu bi ye tin den alı nan der si şu şe kil de yo rum la mış tı: “İşçi le rin des -
te ği ni es ki sa na yi böl ge le rin de yi ti ren ler, Ka li for ni ya’nın hips ter la rı
ta ra fın dan kur ta rı la maz.”

İsim ba ba sı ol du ğu Kü re sel eği şim ens ti tü sü’nün göç ko nu sun da
“ile ri ci bir yak la şı mı” des tek le yen le rin ön cü lü ğü nü çek ti ği tony bla ir
gi bi li be ral ler açı sın dan, po pü list ge ri tep me, ne oli be ral kü re sel leş me -
den ve bu nun ba tı Av ru pa’da da ha ön ce le ri eşit olan top lum lar da ya rat -
tı ğı de va sa eko no mik eşit siz lik ten kay nak lan ma dı; te mel se bep, “in san -
la rın his set tik le ri şey le rin Av ru pa’da ki göç dal ga sı na za rar ver me siy di.” 

bu, hem sos yal de mok rat lar hem de po pü list ra di kal sa ğın pay laş tı -
ğı, aşi na ol du ğu muz bir hi ka ye: Sos yal de mok rat par ti ler, “hal kın” -
ge nel lik le de üs tü ka pa lı ola rak be yaz ve yer li iş çi sı nı fı nın- ar zu la rı -
nın ak si ne açık sı nır la rı des tek le di ler. on yıl lar dır po pü list ra di kal sağ
po li ti ka cı lar, sos yal de mok rat par ti le rin, ye ni seç men kit le le ri olan
göç men ler ve Müs lü man lar le hi ne be yaz iş çi sı nı fı na “iha net et tik le ri -
ni” ile ri sür dü ler. As lın da, sos yal de mok rat par ti le rin göç ve çok-kül -
tür lü lük ko nu sun da çok da ha kar ma şık bir iliş ki le ri var. 

bir çok sos yal de mok rat par ti, göç ve çok-kül tür lü lü ğün güç lü des -
tek çi le riy di – özel lik le de 1980’li ve 1990’lı yıl lar da. bir çok ba tı Av -
ru pa ül ke sin de, par ti ler ile ırk çı lık-kar şı tı ha re ket ara sın da ki bağ lar sı -
kıy dı – ör ne ğin Fran sa’da SoS ra cis me’in ilk baş ka nı da ha son ra
PS’nin ilk sek re te ri ol du ve sos yal de mok rat lar, aşı rı sağ kar şı sın da ki
si ya si mü ca de le nin ön saf la rın da yer al dı lar.  An cak, ba tı Av ru pa ça -
pın da ki sos yal de mok rat par ti ler, mev cut po li ti ka la rın da da ha az des -
tek le yi ci ol du lar. dev let le ri nin Abd ve ya Ka na da gi bi “göç ül ke le ri”
ha li ne gel dik le ri ni ka bul len me di ler – ve üs tü ka pa lı ve ya açık şe kil de
hem eko no mik göç (ör ne ğin 1970’li yıl lar da ki pet rol kri zi nin ar dın -
dan) hem de si ya si sı ğın ma (ör ne ğin 1990’lı yıl la rın ba şın da Yu gos lav
iç sa va şı nın ar dın dan) üze rin de ki kı sıt la ma la rı des tek le di ler. 

ben zer şe kil de, “çok kül tür lü lü ğe” ver dik le ri des tek ağır lık lı ola rak
sem bo lik ti – ve hiç bir par ti, çok-kül tür lü lü ğe da ir sos yal de mok rat bir
viz yon şöy le dur sun, tu tar lı bir po li ti ka bi le ge liş tir me di. bla ir’in ken -
di mi ra sı bu açı dan öğ re ti ci dir. Göç Po li ti ka sı ens ti tü sü’nden will
Som mer vil le’in ile ri sür dü ğü gi bi, bla ir ve Ye ni İşçi Par ti si, eko no -
mik göç ko nu su nu ge liş tir di ler, an cak “sı ğın ma ve gü ven lik ko nu la -
rın da da ha güç lü ve da ha kı sıt la yı cı bir yak la şı mın” şam pi yon lu ğu nu
yap tı lar. bir çok açı dan bla ir’ın yak la şı mı, sos yal de mok rat par ti le rin
1990’lı yıl lar da göç ko nu sun da ar tan si ya si leş me ye ver dik le ri muğ lak
ya nı tı tem sil et mek te dir. Üçün cü yo lun ar tık on la rın san dık ta ki za yıf -
la ma sı nı dur dur ma ma sıy la bir lik te, mer kez sol par ti ler, mer kez sağ
par ti le re “ken di sa fı na kat ma stra te ji si” da hi lin de ka tıl dı lar – bir di ğer
de yiş le, on la rı be nim se yen par ti le ri mar ji na li ze et me gi ri şi mi da hi lin -
de po pü list ra di kal sa ğa da ir me se le le ri ka bul len di ler. “da ha ger çek -
çi” göç po li ti ka la rı na yö ne lik çağ rı, 9/11 te rör sal dı rı la rı nın ar dın dan
art tı – tıp kı (ço ğun luk la) Müs lü man göç men le re yö ne lik “da ha sı kı”
en teg ras yon po li ti ka la rı na ya pı lan çağ rı da ol du ğu gi bi.  Gor don

brown’un 2007 yı lın da “bri tan ya lı iş çi ler için bri tan ya’da is tih dam”
te ma lı ko nuş ma sı nı anım sa yın. bu, po pü list ra di kal sa ğa uza tı lan net
bir zey tin da lıy dı. ulu sal Cep he de 1970’li yıl lar da ben zer bir slo gan -
la kam pan ya yü rüt tü. 

bu sen de le mek te olan li be ral yak la şı mın sol da ki al ter na ti fi ise,
ken di le ri ni ge nel lik le “de mok ra tik sos ya list ler” ola rak ta nım la yan lar -
dan gel miş tir. bu kamp açık açık “sol po pü lizm” fik ri ni be nim se miş,
Lon dra’da ya şa yan bel çi ka lı si ya set bi lim ci Chan tal Mo uf fe’den ve
onun mer hum eşi Ar gen ti ne er nes to Lac lau’dan et ki len miş tir. bu ki -
şi ler, si ya set ten ça tış ma ve par ti zan lı ğı çı kar mak üze re üçün cü yo lun
he def le ri ne da ir eleş ti ri le riy le ta nın mak ta dır. Ay rı ca, Mark sizm-son -
ra sı bir “ra di kal de mok ra si” çağ rı la rı, sol cu aka de mis yen ler ve po li ti -
ka cı la rın bir nes li ni – özel lik le de La tin Ame ri ka ve Gü ney Av ru -
pa’da- et ki le miş tir. 

Lac lau’nun 2014 yı lın da ölü mün den be ri, Mo uf fe ye ni sol po pü liz -
min en gö rü nür ve se si ni du yu ran ön cü sü ha li ne gel miş tir. Son ola rak
“Sol Po pü lizm İçin” isim li bir ki tap da ya yım la mış tır. bu nun la bir lik -
te, “sol” ve “po pü lizm” ke li me le ri ni çok ge nel an lam da kul lan mak ta -
dır, iki si ni de net bir şe kil de ta nım la ma mak ta dır. Ken di si nin ki lit ar -
gü ma nı şu dur: sol, si ya se ti “ye ni den si ya si leş tir mek” su re tiy le
ne oli be ral uz la şı ya za rar ver me li dir; mu ha lif grup lar ara sın da ki mü -
ca de le nin si ya si ya şan tı açı sın dan el zem ol du ğu nu ka bul et me li dir.
or to doks Mark sit le rin ak si ne, Mo uf fe, bu ça tış ma nın ge le nek sel sı -
nıf la rın fay hat la rı bo yun ca -ve ya her han gi bir spe si fik fay hat tın da-
ya şan ma ma sı ge rek ti ği ni ile ri sür mek te dir. tam ter si ne, ona gö re, sol,
muğ lak bir sta tü ko-kar şı tı prog ram et ra fın da bir ara ya gel me li dir ve
bu prog ram, ile ri ci da va la rın ve şi ka yet le rin en ge niş kap sam lı ve ola -
sı koa lis yo nu na uyum sağ la ya cak şe kil de ta sar lan ma lı dır. 

Mo uf fe ve bu sol cu po pü list stra te ji nin di ğer bir çok des tek çi si,
İspan ya’da Po de mos, Yu na nis tan’da da Syri za’nın eko no mik kriz den
bir kaç yıl son ra kay det tik le ri se çim ba şa rı sın da bu ye ni ile ri ci da ma rın
yük se li şi ni göz lem le miş ler dir. Hat ta Mo uf fe, Po de mos’un li der le rin -
den bi ri olan ini go er re jon ile ki tap bi le ya yım la mış tır. An cak o za -
man dan be ri Syria, Av ru pa ça pın da sol po pü list le rin kalp le ri ni kır mış,
Ab’nin bas kı sı na bo yun eğ miş tir. Po de mos ise, ki şi sel ve si ya si ça tış -
ma la rın bir so nu cu ola rak ze min kay bet miş tir. Mo uf fe şim di umu du nu,
sol cu bir po pü list ola rak ken di si ni ye ni de or ta ya ko yan Fran sız sos yal
de mok rat olan Je an-Luc Me lenc hon’a bağ la mış du rum da.

Her ne ka dar Mo uf fe di ğer sol cu po pü list le rin yer li hal kın hak la rı
ko nu sun da ki du ru şun dan ay rı bir nok ta da ko num lan sa da, be yaz iş çi
sı nı fı seç men le ri de net bir şe kil de he def le mek te dir – özel lik le de
üçün cü yo lun po pü list ra di kal sağ le hi ne ze min kay bet ti ği seç men le ri.
Mo uf fe bir çok mü la kat ta şöy le söy le miş tir: “Va tan daş lar oy kul lan -
ma ya git tik le rin de kar şı la rın da ki ter cih ler hak kın da bir fark gör mez -
ler. bu du rum ise sağ po pü liz min ge li şi mi ne izin ver miş tir. Ma ri ne Le
Pen, po pü ler sı nıf la rın dert le ri ne hi tap edi yor, on la ra so run la rı nın te -
mel se be bi nin ya ban cı lar ol du ğu nu söy lü yor. bi zim eşit lik te me lin de
in şa edil miş baş ka bir mu ha lif söy le me ih ti ya cı mız var.” 

Sol cu po pü list le re gö re, (be yaz) iş çi sı nı fı, po pü list ra di kal sa ğa oy
ver mek te dir ve bu oy ver me le rin de kül tü rel ge ri tep me den da ha çok
eko no mik en di şe ler rol oy na mak ta dır. do la yı sıy la, sol ke sim on la ra
da ha iyi sos yo-eko no mik bir al ter na tif sun du ğun da ar tık İslam ve
Müs lü man la rı önem se mez ler. bu nun la bir lik te, Ame ri ka lı si ya set sos -
yo lo ğu Sey mo ur Mar tin Lip set’in 60 yı lı aş kın sü re ön ce ka nıt la dı ğı
gi bi, iş çi sı nı fı nın bir kıs mı oto ri ter dir ve yer li hal kın hak la rı nı önem -
ser. on yıl lar sü ren araş tır ma lar o za man dan be ri bu iş çi sı nı fı seç-
 men le ri nin ağır lık lı ola rak göç ve İslam kar şıt lı ğıy la ha re ket et ti ği ni
te yit et miş tir. bir di ğer de yiş le, eko no mik en di şe ler den da ha zi ya de
kül tü rel ge ri tep me yi önem ser ler.

An cak, bla ir ve ya Clin ton gi bi “li be ral po pü list ler” po pü list ra di kal
sağ seç me nin te mel yö ne lim le ri ne da ir da ha iyi bir an la yı şa sa hip ken,
on la rın so ru na da ir öner dik le ri çö züm du ru mu da ha da kö tü leş tir miş -
tir. Aka de mik araş tır ma la rın gös ter di ği ne gö re, ana akım par ti ler ra di -
kal sa ğın me se le le riy le ya kın lık kur mak üze re sa ğa ka yar ken, bu du -
rum po pü list sağ par ti le re za rar ver me mek te dir – as lın da, ge nel lik le
on la ra yar dım cı bi le ol mak ta dır. da ha sı, di ğer araş tır ma lar, bu du ru -
mun sos yal de mok rat par ti le rin se çim de güç kay bet me le ri ni de dur-
 dur ma dı ğı nı gös ter mek te dir. 

bu son de re ce man tık lı dır. Göç ko nu su nu bir me se le ola rak ön ce -
lik len dir mek – ve göç men ler ve göç ko nu sun da ki olum suz al gı la rı
güç len dir mek- su re tiy le, ana akım par ti ler, po pü list ra di kal sa ğın çer -
çe ve si ni ve te mel me se le si ni güç len dir me ye da ha da yar dım cı ol mak -
ta dır. da ha sı, po pü list ra di kal sağ seç men ler sa de ce yer li hal kın hak-
 la rı nı sa vun mak la kal mı yor lar, ay nı za man da po pü list eği li me
sa hip ler. bu da, sos yal de mok rat par ti le rin “göç ko nu sun da ki rea liz -
mi nin” son ker te de ne den et ki li ol ma dı ğı nı açık lı yor. da ha sı kı göç ve
en teg ras yon po li ti ka la rı na re to rik des te ğin öte si ne geç tik le rin de bi le,
ça lı şan sı nıf tan ge len ve gö çe kar şı olup bu nun seç men le rin bü yük
kıs mı, ge nel an lam da ana akım par ti le rin, özel de de sos yal de mok rat
par ti nin gü ven ve ri ci par ti ler ol ma dı ğı na da inan mak ta dır. As lın da,
sa ğa ka yış la rı, po pü list ra di kal sa ğa eri len oy la rın en et kin ter cih ol -
du ğu na da ir bir te yit ola rak alın mak ta dır, ke za di ğer par ti le rin on la rın
po li ti ka la rı nı uy gu la ma la rı nı sağ la mak ta dır. 

21.yüz yıl da ye ni den an lam ka zan mak is te yen sos yal de mok ra si nin
-hem li be ral hem de sol cu bi çim ler de- po pü lizm çağ rı la rı nın öte si ne
geç me si ge rek mek te dir. bir le şik Kral lık’ta Je remy Corbyn ve
Abd’de ber nie San ders’ın şa şır tı cı ba şa rı la rı, da ha şim di den sos yal
de mok ra si ye yö ne lik bir iş ta hın ol du ğu nu gös ter miş tir. 

An cak sos yal de mok ra si ye ni den can lan ma dan ve 21.yüz yı la ha zır
ha le gel me den ön ce, po pü list ra di kal sa ğın şu an da açık ça sa vun du ğu
si ya si mo del için de ken di ro lüy le he sap laş ma sı ge rek mek te dir. Sos yal
de mok ra si hiç bir za man be yaz la rın üs tün lü ğü nü açık ça sa vun maz ken,
si ya si sis te mi ve re fah dev le ti, be yaz ol ma yan “mi sa fir iş çi le ri”, be -
yaz yer li iş çi le re ter cih eden bir sos yal sis tem üze ri ne in şa edil miş tir
ve tek ge lir li, er kek-ege men ai le ya şan tı sı nın ata er kil da yat ma la rı nı
be nim se miş tir. Sos yal de mok rat par ti ler ve sen di ka lar, be yaz ol ma yan
iş çi le ri cez bet mek te hız lı dav ra nır ken, on la rın te mel mo del le ri ni kök-
 ten de ğiş tir me miş tir. Sos yal de mok ra si nin, tüm iş çi le ri kap sa ya cak
şe kil de ide al le ri ni ye ni de or ta ya koy ma sı ge re ki yor. Av ru pa sos yal
de mok ra si si ko nu sun da uy gu la ma dan zi ya de te ori ye dö nüş yap ma lı.
bu, sı nıf, ırk ve ya cin si yet ten ba ğım sız ola rak top lum sal açı dan da ha
za yıf olan tüm grup ve bi rey ler le da ya nış ma içe ri sin de olu nan, eşit lik -
çi bir ide olo ji an la mı na ge li yor. 21.yüz yı lın ba şın da, ba tı Av ru pa ça -
pın da gü cü aza lan iş çi sı nı fı nın önem li bir kıs mı ka dın lar dan ve be yaz
ol ma yan lar dan (ya da göç men ler den) olu şu yor du. 

da ha sı, bu gü nün stan dart la rın dan ba kıl dı ğın da, ge le nek sel fab ri ka

iş çi si nin gö re ce ola rak ay rı ca lık lı bir ko nu mu var dır, iyi ko ru nan ve
iyi üc ret alan ka lı cı bir işi bu lun mak ta dır. Ne oli be ral kü re sel leş me
dün ya sın da, bu kla sik iş çi sı nı fı po zis yon la rı nın ço ğu, da ha yok sul ül -
ke le re yap tı rıl mak ta olup, gü ven lik ve ko ru ma dan yok sun, ge çi ci po zis -
yon lar la yer de ğiş tir miş tir. 21.yüz yıl da sos yal de mok ra si nin te mel zor-
 lu ğu, bu “gü ven ce siz ça lı şan ke si mi” eko no mik ve sos yal ada le te da ir
da ha ge niş çap lı bir ha re ke te en teg re et me nin bir yo lu nu bul mak tır. bu -
nun “iş çi sı nı fı nın” ge le nek sel baş lı ğı al tın da yap tı rı lıp yap tı rıl ma ya ca -
ğı ise, ikin cil bir en di şe dir. da ha önem li ola nı ise, kim li ğin et nik-mil li -
yet çi kim lik ye ri ne sos yo-eko no mik çı kar la rı te mel al ma sı dır. 

Şu an da ya şa dı ğı mız şe yin, sos yal de mok rat par ti le rin bir kri zi ol du -
ğu nu vur gu la mak önem li. bu, sos yal de mok rat ide al le rin kri zi de ğil dir.
Sos yal de mok rat par ti le rin san dık ta sü rek li mağ lup ol du ğu bir dö nem de
böy le bir id di ada bu lun mak ha yal pe rest gi bi gö rü ne bi lir; an cak sos yal
de mok ra si can lı dır ve iyi du rum da dır. As lın da ha ya tı mın da ha ön ce
hiç bir aşa ma sın da sos yal de mok ra si nin ge le ce ği hak kın da bu ka dar
can lı bir tar tış ma nın ya şan dı ğı na ta nık lık et me miş tim. dü rüst ol mak
ge re kir se, bu tar tış ma, iro nik bir şe kil de, ne re dey se ta ma men Abd’de
ya şa nı yor ve “de mok rat sos ya lizm” ke li me si çer çe ve sin de ya pı lı yor. 

bir çok ge le nek sel sos yal de mok rat po li ti ka, Av ru pa ve Ku zey Ame -
ri ka’da ki halk la rın ço ğun lu ğu ta ra fın dan des tek len mek te dir. Ör ne ğin
kı sa sü re ön ce açık la nan bir oeCd ça lış ma sı na gö re, 21 üye ül ke nin
ço ğun lu ğu, yok sul la rı des tek le mek için zen gin ler den da ha faz la ver gi
alın ma sı nı des tek li yor lar. Hal kın ya rı dan faz la sı ise hü kü met le rin da ha
iyi emek li lik ko şul la rı sağ la ma sı nı is ti yor lar (%54), ne re dey se ya rı sı
ay nı sı nı da ha iyi sağ lık hiz met le ri ko nu sun da his se di yor lar (%48). Üç -
te bi rin den faz la sı (%37), gü ven ce li bir taz mi na tı des tek li yor lar. bu -
nun la bir lik te, sos yal de mok rat par ti ler san dık des tek le ri ni yi tir me ye
de vam edi yor lar ve re fah dev le ti gi de rek ze de le ni yor. Zen gin ler için da -
ha yük sek ver gi ler gi bi po li ti ka lar ve güç lü bir re fah dev le ti, sos yal de -
mok rat bir ide olo ji yi te mel al mak ta dır ve bu ide olo ji de 1980’li yıl lar -
dan be ri ide olo jik he ge mon ya sı nı ne oli be ra liz me kap tır mış tır. 

Ne oli be ra lizm sa de ce eko no mik bir sis tem de ğil dir, ay nı za man da
in san la rın si ya se ti gör me bi çim le ri ni kök ten dö nüş tü ren bir ide olo ji -
dir. As lın da, ne oli be ra liz min eko no mik prog ram dan zi ya de ide olo jik
bir pro je ola rak da ha ba şa rı lı ola bi le ce ği ile ri sü rü le bi lir. Ak tif va tan -
daş lar, pa sif müş te ri ler ha li ne gel di ler; ka mu sek tö rü nü özel sek tö rün
et ki siz bir al ter na ti fi ola rak gö rü yor lar ve fir ma lar ve ya bi rey ler ara sın -
da ki re ka be ti ide al bir top lum için en iyi mo del şek lin de yo rum lu yor lar. 

So nuç iti ba riy le, sos yal de mok rat par ti le rin se çim ler de ye ni len me -
sin den ön ce sos yal de mok rat la rın ne oli be ral top lu mun id di ala rı na
mey dan oku ma sı ve ye ni sağ du yu ze mi ni ola rak eşit lik çi ve da ya nış -
ma cı fi kir le ri ye ni den te sis et me le ri ge re ki yor. İtal yan Mark sist An to -
nio Grams ci’nin ne re dey se bir yüz yıl ön ce açık la dı ğı gi bi, si ya si ba -
şa rı an cak kül tü rel he ge mon ya nın te sis edil me sin den son ra sağ la nır.
İnsan lar an cak sos yal de mok ra si nin te mel de ğer le ri ni des tek le di ğin de
par ti ler sos yal de mok rat po li ti ka lar üze rin den ba şa rı lı kam pan ya lar
yü rü te bi lir ler. da ha sı, ki lit sos yal de mok rat de ğer le re des tek ol mak sı -
zın po pü ler po li ti ka lar bi le ko lay lık la mağ lup edi le bi lir. 

Sos yal de mok rat fi kir le rin kül tü rel he ge mon ya sı nın ye ni den te si si
pro je si, sos yal de mok rat par ti ler de da hil ol mak üze re mev cut si ya si
par ti ler dı şın da in san la rın mo bi li zas yo nu nu ge rek ti re cek. bir çok ül -
ke de bu par ti ler, üçün cü yo lun zir ve nok ta sı na ulaş tı ğı sı ra da ara la rı -
na ka tı lan in san lar ta ra fın dan yö ne ti li yor ve bu ki şi ler, ha ta lı bir şe kil -
de “ger çek” sos yal de mok ra si nin en yük sek nok ta sı ola rak ka bul
edi li yor lar. ben zer şe kil de, ide olo jik ye ni len me, ör tü şen an cak kö -
kün de fark lı ide olo jik pro je le ri olan Ye şil ve “ra di kal sol” par ti ler le
iş bir li ği içe ri sin de, an cak on lar dan ba ğım sız ola rak ger çek leş me li. 

Sos yal de mok ra si nin can lan ma sı, ilk baş ta se çim si ya se ti nin dı şı na
odak lan mış ye ni bir kül tü rel ve si ya si alt ya pı ge rek ti re cek. bu çer çe ve -
de, za yıf la yan üye lik ve gü ce rağ men ha len ça lı şan ki şi ler le çok da ha iyi
bağ lan tı la rı nı ko ru yan ti ca ret bir lik le ri ni kap sa ma lı. Ay rı ca, sos yo-eko -
no mik en di şe le re odak la nan lar baş ta ol mak üze re ile ri ci azın lık ör güt le -
ri ni ve ye rel top lu luk la rın kur du ğu ye ni ta ban ör güt len me le ri ni de içer-
 me li. Kı sa ca sı, sos yal de mok ra si nin can lan dı rıl ma sı, ye ni bir sos yal
de mok rat ha re ket ge rek ti re cek – ve bu ha re ket, mev cut par ti le re kı yas la
da ha bü yük, da ha ce sur ca ve da ha ener jik ola cak. (Guardian, 14.5.2019)
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Aldün ya nın en çok kul la nı lan me saj laş ma uy gu la ma sı, bil gi sa -
yar kor san la rı nın bir grup kul la nı cı yı he def ala rak te le fon la rın
iş le tim sis te mi ni ele ge çi ren bir ya zı lım yük le di ği ni açık la dı.

what sApp yet ki li le ri, si ber sal dır gan la rın ba zı ki şi le rin akıl lı te le fon la rı -
nı uy gu la ma üze rin den çal dı ra rak iş le tim sis tem le ri ni ele ge çi re cek bir
vi rüs ya zı lım yük le dik le ri ni or ta ya çı kar dı. Sal dı rı nın ar ka sın da "ile ri se -
vi ye de bir si ber ak tö rün" bu lun du ğu nu be lir ten şir ket, tüm kul la nı cı la ra
what sApp uy gu la ma la rı nı ted bi ren gün cel le me le ri çağ rı sın da bu lun -
du.what sApp'ın bir söz cü sü, da ha son ra yap tı ğı açık la ma da "hü kü met -
ler le ça lı şan" özel bir şir ke tin sal dı rı la rı dü zen le di ğin den şüp he len dik le -
ri ni açık la dı. Söz cü, "Mo bil ci haz lar da ki bil gi le ri is tis mar et mek için
ta sar la nan ola sı sal dı rı la ra kar şı ko run mak için kul la nı cı la ra uy gu la ma -
mı zın en son ha li ni gün cel le me le ri ni, te le fon la rı nın iş le tim sis tem le ri ni
de en gün cel ha lin de tut ma la rı nı tav si ye edi yo ruz" di ye ko nuş tu.

what sApp, si ber sal dı rı yı as lın da bu ayın baş la rın da fark et ti. İngi -
liz Fi nan ci al ti mes (Ft) ga ze te si nin ha be ri ne gö re şir ket, bil gi sa yar
kor san la rı nın what sApp'ın ara ma özel li ği ni kul la na rak, he def al dık la rı
kul la nı cı la rın te le fon la rı nın iş le tim sis tem le ri ni ele ge çir dik le ri ni or ta ya
çı kar dı. Kul la nı cı ara ma yı ka bul et me se bi le si ber sal dır gan lar, te le fo na
bir ca sus gö zet le me ya zı lı mı yük le ye bi li yor du. Ft'nin ha be ri ne gö re bu
ara ma, uy gu la ma da ki 'son ge len ara ma lar' lis te sin den de si li ni yor du.
bbC'ye açık la ma ya pan what sApp yet ki li le ri, açı ğı ilk ola rak, şir ke tin
iç gü ven lik uz man la rı nın fark et ti ği ni ve ara la rın da Abd Ada let ba kan -
lı ğı'nın da ol du ğu ku rum lar la bil gi pay la şı mı ya pıl dı ğı nı be lirt ti.

Ft ga ze te si ne gö re, si ber sal dı rı İsra il li bir gü ven lik fir ma sı olan
NSo Grup ta ra fın dan ge liş ti ri len bir ya zı lım üze rin den dü zen len di.
"Pe ga sus" isim li bu ya zı lım, bel li bir ci haz dan coğ ra fi ko num, mik ro -
fon ve ka me ra ka yıt la rı gi bi özel ve ri le ri el de ede bil me özel li ği ne sa -
hip. what sApp'ın açık la ma sın da da, "Sal dı rı, te le fon la rın iş le tim sis-
 tem le ri ni ele ge çi ren bir ca sus ya zı lım su na rak hü kü met ler le ça lış tı ğı
öne sü rü len özel bir şir ke tin tüm özel lik le ri ni ta şı yor" ifa de le ri yer al -
dı. Ya zı lı mın ar ka sın da ki İsra il li NSo Grup, geç miş te "si ber si lah tüc-
 ca rı" ola rak da ün ka zan mış tı.İsra il li şir ket ise bu tek no lo ji nin yal nız -
ca "dev let ku rum la rı nın kul la nı mı na" açık ol du ğu nu, sı kı bir

li sans la ma sü re ci son ra sı suç ve te rör ile mü ca de le için gü ven lik ve is -
tih ba rat ku rum la rı na su nul du ğu nu sa vun du.

Ft'nin ha be ri ne gö re uy gu la ma da ki bir za fi ye ti kul la nan sal dır gan -
lar, 12 Ma yıs'ta İngil te re'de ya şa yan bir avu ka tın te le fo nu nu he def al -
dı. Ha ber de is mi açık lan ma yan avu ka tın, NSo şir ke ti ne da va açan bir
grup Mek si ka lı ga ze te ci ve hü kü met kar şı tı isim ile bir Su udi mu ha li -
fi tem sil et ti ği öne sü rül dü. da ha ön ce NSo ta ra fın dan ge liş ti ri len ya -
zı lım ve araç lar la he def alın dık la rı nı söy le yen ulus la ra ra sı Af Ör gü tü
ise, uzun sü re dir in san hak la rı ör güt le ri nin bu gi bi sal dı rı lar dan kor ku
duy du ğu nu be lirt ti. Af Ör gü tü tek no lo ji bi ri mi'nden dan na ing le ton,
çe şit li hü kü met le rin özel lik le giz li ce iz le dik le ri ga ze te ci ve ak ti vist le -
ri bu gi bi prog ram lar la he def al dı ğı na iliş kin gi de rek da ha faz la ka nı ta
ulaş tık la rı nı söy le di.what sApp'tan ya pı lan açık la ma da, "bir çok in san
hak la rı ku ru lu şu nu ko nuy la il gi li ola bil di ğin ce bil gi len dir dik ve si vil
top lu mu ha ber dar et me ye ça lış tık" ifa de le ri yer al dı.

what sApp'ın sa hi bi sos yal med ya de vi Fa ce bo ok'un ve ri le ri ne gö re,
uy gu la ma nın dün ya üze rin de 1.5 mil ya ra ya kın kul la nı cı sı bu lu nu yor.
Şir ket söz ko nu su sal dı rı nın kaç ki şi yi et ki le di ği ve kim le ri he def al dı -
ğı nı be lir le ye bil mek için za ma na ih ti yaç ol du ğu nu söy lü yor.

Şir ket Pa zar te si gü nü ya yın la dı ğı çağ rı ile dün ya da ki tüm kul la nı cı -
la rı na ted bir için uy gu la ma yı gün cel le me le ri çağ rı sın da bu lun du.
Abd'de em ni yet yet ki li le ri ve si ber gü ven lik uz man la rı için de uya rı
me saj la rı ya yım lan dı. what sApp'a 2016'da ge ti ri len bu özel li ğin ama -
cı me saj, fo toğ raf, ses li me saj lar, ara ma ve bel ge le rin "yan lış el le re
düş me si ni" en gel le mek. Gü nü müz de what sApp'ın ya nın da, Vi ber ve
te leg ram gi bi pek çok uy gu la ma uç tan uca şif re le me sis te mi ni kul la -
nı yor. twit ter, ins tag ram ve Snapc hat gi bi uy gu la ma lar da ki me saj laş -
ma lar için bu gi bi bir şif re le me sis te mi bu lun mu yor.Fa ce bo ok'un ku -
ru cu su Mark Zuc ker berg "uç tan uca şif re le me" sis te miy le ça lı şan özel
me saj laş ma uy gu la ma la rı nın tek no lo ji nin ge le ce ği ol du ğu nu söy lü yor.
An cak bu son va ka da ol du ğu gi bi biz da ha ne ol du ğu nu an la ya ma dan
özel şir ket ler ara cı lı ğıy la te le fo nu mu zun ele ge çi ri le bil me si müm -
kün se, ge le ce ği miz çok da par lak ol ma ya bi lir. (bbc, 14 Mayıs 2019)

whatsApp Casus Yazılımı

R i SKLER vE

Sivil Nükleer Tesisler İçin  
Tüm si vil nük le er te sis ler, bil gi sa yar gü ven li ği va ka ya nıt
ekip le ri ni kur ma yı göz önün de bu lun dur ma lı dır. Bir
CSiR eki bi nin var lı ğı, si vil nük le er si ber si gor ta ara yı şı
için de ki her han gi bir te sis için ol maz sa ol maz dır.  E-do -
lan dı rı cı lık ve fid ye ya zı lım gi bi sal dı rı la rın ön len me si, iyi
si ber hij yen uy gu la ma la rı nı ge rek tir mek te dir. 

C H a t H a M H o u S e

Si vil nük le er te sis ler ve ör güt ler, gü ven lik boş luk la rı, ulu sal gü ven -
lik, sağ lık ve gü ven lik, nük le er dü zen le me me se le le ri ve ulus la ra -
ra sı tef tiş yü küm lü lük le ri ko nu sun da has sas bil gi le re sa hip tir. Has-

 sa si yet ve bu tür ve ri le rin çe şit li li ği, si vil nük le er en düs tri ye si gor ta
ya pıl ma sı na yö ne lik ürün le rin kul la nıl ma ya de vam edi le bi le ce ği an la mı -
na gel mek te dir. “Ha va boş luk la rı” (air gaps) – ya ni, bil gi sa yar sis tem -
le ri ni İnter net’ten uzak laş tır ma ya yö ne lik ön lem ler- en düs tri yel sis-
 tem ler için sü rek li ola rak ba kım lı hal de tu tul ma lı dır. Bu nun la bir lik te
yıl lar dır el de edi len ka nıt lar gös te ri yor ki bu tür ko ru ma la rın uy gun
ba kı mı ge nel lik le ek sik kal mak ta dır (bu nun baş lı ca se be bi ise, kul la nı -
cı la rı alt ya pı yı bağ lan tı lı hal de tut ma ya iten ve ol duk ça ger çek eko no -
mik yön len di ri ci le rin var lı ğı dır). Ke za, ha va boş luk la rı nın ba kı mı ya pıl -
dı ğın da bi le gü ven lik ih lal le ri ya şa na bi lir. 

Özel bir ör gü tün elin de çok eği tim li, tek no lo jik bir ka za yı, kor san
sal dı rı sı nı ve ya da hi li bir sa bo taj va ka sı nı yö ne te bi le cek ve bu na ha zır
olan bir per so nel ol sa bi le, ye rin de ge rek li si ber gü ven lik araç la rı na
sa hip ol ma yan di ğer ku rum lar la iş yap mak ve/ve ya on lar la ile ti şim kur-
 mak zo run da dır.  Ha ri ci si gor ta sa tın al mak ile ma li yet li olay la ra ha zır -
lık ola rak ge lir le ri bir ya na bı rak mak ara sın da ya pı lan ter cih ten ba ğım -
sız ola rak, si ber risk he sap la ma la rı na yö ne lik tu tum ay nı ol ma lı dır.
Ön le me, denk le min bir kıs mı dır; an cak ör gü tün de kay nak la rı nı göz
önü ne al ma sı ve ön le me stra te ji le ri nin ba şa rı sız kal ma sı du ru mun da
acil du rum ted bir le ri ni dev re ye sok ma sı ge rek mek te dir. Bir kor sa nın
ba şa rı ola sı lı ğı ile ör gü te do ğu ra ca ğı mak si mum ma li yet ara sın da den -
ge sağ la ya bi lir mi ve bir kriz den ko lay lık la çık ma sı için ye ter li ser ma ye
ve iş gü cü nü te min ede bi lir mi? 

Tüm si vil nük le er te sis ler, bil gi sa yar gü ven li ği va ka ya nıt (CSiR)
ekip le ri ni kur ma yı göz önün de bu lun dur ma lı dır. Bir CSiR eki bi nin var-
 lı ğı, si vil nük le er si ber si gor ta ara yı şı için de ki her han gi bir te sis için ol -
maz sa ol maz dır.  E-do lan dı rı cı lık ve fid ye ya zı lım gi bi sal dı rı la rın ön len-
 me si, iyi si ber hij yen uy gu la ma la rı nı ge rek tir mek te dir. Bir ör gü tün
“to par lan ma sü re si ni” azalt mak, eği tim ve öz ve ri is ter. Kriz si mü las -
yon la rın da ge rek li gö rev le rin ifa edil me si, uyuş maz lık ola sı lı ğı nı ve bir
kriz anın da ha ta yap ma po tan si ye li ni azal tır. 

GİRİŞ 

Si ber si gor ta el de et mek, ken di ba şı na si ber risk le ri ön le ye me yen
ve ya bu na ha zır lık lı ola ma yan ör güt ler için bir se çe nek tir. Bu nun se be-
p le rin den bi ri, si ber risk le ri ön le mek üze re tam za man lı per so nel is ti-
h dam et me nin ma li ye ti nin ge rek çe len di ril me si nin zor ol ma sı ve ya bir
ör gü tün ya nıt ver me ye te nek le ri ni de ğer len di rir ken mev cut risk le rin
ye te rin ce öl çü mü nün müm kün ol ma ma sı dır. 

Si vil nük le er sek tör de ki bir çok ör güt ha li ha zır da ken di le ri ni tek no -
lo ji ka za la rı, bil gi sa yar sis tem le ri ve bil gi kar şı sın da ki da hi li teh dit ler ve
ha ri ci kor san lık kar şı sın da “ken di ken di ne si gor ta la mak ta dır”. Ken di
ken di ne si gor ta çer çe ve sin de, risk le ri kar şı la mak üze re da hi li fon ve
kay nak la rı kul lan mak söz ko nu su dur. Bu, ku rum-içi bil gi gü ven li ği ve
mah re mi yet ekip le ri nin kul la nı mı nın do ğal bir uzan tı sı dır. Bu nun la bir-

 lik te, si ber risk le ri ele al mak üze re baş ka se çe nek ler de bu lun mak ta -
dır. Bu ra por da, si vil nük le er sek tör de ki ör güt le rin el le rin de ki se çe -
nek le ri na sıl de ğer len di re bi le cek le ri ve si ber risk ma ru zi yet le ri ni na sıl
göz den ge çi re cek le ri ne da ir bir yol ha ri ta sı ve ril mek te dir. 

Baş lı ca Si ber Risk Ka te go ri le ri 

Bil gi yö ne tim so run la rı na da ir bel ki de en iyi bi li nen so run; bil gi if şa atı
ve ya “ih la li dir”. Si vil nük le er sek tör de, bu nun se bep le ri ara sın da; per so -
ne lin ve ya ta şe ron la rın de po la ma araç la rı nı tren ve ya tak si ler de unut tu -
ğu, is ti fa eden ve ya gö rev sü re si bi ten ça lı şan la rın gi der ken yan la rın da
ba zı ve ri le ri gö tür me le ri, ku ru mun elek tro nik or tam da hack len me si ve
kul la nı cı la rın sos yal mü hen dis lik so nu cu has sas nük le er bel ge le ri pay laş -
ma la rı doğ rul tu sun da kan dı rıl ma la rı gi bi du rum lar yer al mak ta dır. 

Bi rin ci en di şe; bir ör gü tün elin de ki fark lı ve ri tür le ri ni an la mak ve
bir ih lal du ru mun da han gi ce za la rın uy gu la na ca ğı nı be lir le mek tir. Has-
 sas ve ri ka te go ri le ri şu şe kil de ta nım la na bi lir: ki şi sel ola rak tes pit edi -
le bi len bil gi (Pii), has sas ki şi sel ve ri (SPD), öde me kar tı ve kre di kar tı
bil gi le ri (PCi), ko run muş sağ lık bil gi le ri (PHi), ti ca ri açı dan has sas bil-
 gi ler (CCi), fi nan sal ola rak has sas bil gi ler (FSi) ve de ğer-has sas bil gi ler
(vSi). (1) Pii ve SPD ge nel lik le bir ki şi ye da ir ki şi sel ve ri ler den ve di -
ğer bil gi ler den oluş mak ta dır –ör ne ğin, fi nan sal sta tü ve ya di ni ya kın lık.
Bu tür bil gi le rin açık lan ma sı, bi rey açı sın dan za rar ve ri ci ola bi lir – ör -
ne ğin, ma li do lan dı rı cı lı ğa im kan ta nı yıp mah re mi ye ti ih lal ede bi lir. PHi
ih lal le ri, tıb bi ve ri le rin if şa atı na yol açar – ör ne ğin, bir ha mi le ye ve ya
ölüm le so nuç la na bi le cek bir has ta lı ğa da ir bil gi ler, bir ki şi nin is tih da -
mı nı ve ya kre di onay dü ze yi ni et ki ler. CCi’nin ko run ma sı da ha zi ya de
ör güt sel bir en di şe dir. Bu ka te go ri da hi lin de, şir ket bir leş me si ve ya
şir ket alım tek lif le ri ve ya –si vil nük le er sek tör açı sın dan- ya kın za man -
da ti ca ri leş ti ri le cek ye ni bir re ak tör ge mi si ne yö ne lik plan lar yer ala bi -
lir. FSi ve vSi ge nel lik le ti ca ret ve var lık de ğer len dir me le ri ne işa ret
et mek te dir. Yu ka rı da sö zü edi len ye di tür ve ri nin her bi ri ne iliş kin ih -
lal ler, kur ban açı sın dan fark lı or ta la ma ma li yet ler do ğur mak ta dır. Bu -
nun se be bi ise, il gi li ve ri le rin has sa si yet le rin de ki fark lı lık lar ve yet ki
alan la rın da ki ya sal ce za la rın bo yu tu dur. ABD ve hat ta Av ru pa’da bu
tür ce za la ra iliş kin ola rak çok şey bi li nir ken, sa yı la rı coğ raf ya ve yet ki
ala nı na gö re ol duk ça de ğiş ken lik gös ter mek te dir. 

Si vil nük le er te sis ler ve ör güt ler ay nı za man da baş ka ka te go ri le re
da ir has sas bil gi le re de sa hip tir – ör ne ğin gü ven lik izin le ri, ulu sal gü -
ven lik, sağ lık ve gü ven lik, nük le er dü zen le yi ci ko nu lar ve ulus la ra ra sı
tef tiş yü küm lü lük le ri. Bu ve ri le rin çe şit li li ği ve has sa si ye ti; si vil nük le -
er en düs tri nin si gor ta lan ma sı na yö ne lik ürün le rin ba ğım sız ola rak ge -
liş ti ği ve bu nu yap ma ya da de vam ede cek le ri an la mı na gel mek te dir.
Eri ih lal ris ki ne da ir çok faz la ve ri bu lun mak ta dır. Ya ni, ör güt le re yö -
ne lik ola rak ve ri ih lal risk le ri, gi de rek da ha has sas şe kil de de ğer len di -
ri le bil mek te dir. Her han gi bir ku rum da ba sit bir de ğer len dir me yap-
 mak için, bil gi tür le ri nin lis te si ni in ce le mek ve her bir ka te go ri de
tu tu lan ka yıt la rın sa yı sı nı ka te go ri len di rip tah min de bu lun mak ge rek -
mek te dir. Bu tah min le rin ta ma men doğ ru ol ma sı na ge rek yok tur.
Cam brid ge Risk Ça lış ma la rı Mer ke zi, geç miş te ki ih lal le ri in ce le mek
için P1-P9 ara sın da ba sit bir lo ga rit mik öl çek ge liş tir miş tir. 

Be lir li bir se nar yo da ki ma li yet le ri de ğer len dir mek için bir ör gü tün
ola sı en kö tü du rum so nu cu nu tah min et mek le işe baş la ma sı ge rek -
mek te dir; ke za bu şe kil de ön gö rü len ve ri ka yıp la rı açı sın dan en üst li -
mit el de edi lir. Bir son ra ki aşa ma da, yu ka rı da sö zü edi len ye di bil gi
ka te go ri si tek bir sü tun al tın da top la na rak bir lis te ya pı lır (Pii, SPD,
PCi, PHi, CCi, FSi, vSi). Ar dın dan, sa yı sal tah min ler için bir sü tun ay -
rı lır. Her bir ka te go ri için, kaç ta ne ka yıt tu tul du ğu na da ir or ta la ma
bir tah min ya pı lır (Tab lo 1’de ki P1-P9 ve ri kay bı öl çe ğin de ki ne ben zer
şe kil de). Bu na ör nek ola rak ma aş ve ri le ri ve ri le bi lir. Bun lar için hr bir
ku rum, her bir ça lı şa nı için ka yıt tut mak ta dır. Ka yıt la rın sa yı sı, ça lı şan
sa yı sı na as ga ri dü zey de eşit ol ma lı dır – ke za, bir çok ör güt, mev cut ve
geç miş ça lı şan la ra da ir ve ri ler tut ma ya de vam eder. Bu uy gu la ma çok
faz la va kit al ma ma lı dır; ka yıt la rın sa yı sı lo ga rit mik öl çek te tah min edi -
le bi lir ve da ha son ra ko lay lık la iş le ne bi lir. Ben zer şe kil de, her ne ka -
dar ba zı tah min ler P1 ka te go ri si ne (0-100 ka yıt la rı) da hil ola bil se de,
di ğer ve ri tür le ri ne yö ne lik ola rak da tah min ler ya pı la bi lir. Bir son ra ki

aşa ma, bu bil gi ler te me lin de mak si mum ma li ye ti tah min et mek te dir.
Bu yüz den de fark lı bil gi ka te go ri le ri ne yö ne lik ka yıt sa yı la rı nın lis te -
len me si ge re kir. Ör ne ğin, bir PCi ola yı, bir Pii ola yı nın 1,5 ka tı ve bir
PHi ola yı nın 5,5 ka tı ma li yet do ğu ra bi lir. (3). 

Ka yıt ba şı na or ta la ma ma li ye te da ir ba zı gün cel ve ri ler, spe si fik bir
ka te go ri için müm kün ola bi lir. Bu ka yıt la rın ol ma dı ğı du rum lar da,
iBM’nin 2017 yı lın da yap tı ğı ka yıt ba şı na or ta la ma141 do lar lık ka yıt -
lar-ara sı ma li yet dik ka te alı na bi lir. Ya ni; bir ku rum, ma ru zi ye ti ne da ir
tah mi ni bir de ğer len dir me ya par ken, ça lı şan sa yı sı nı 141 do lar la çar -
par. Bu na bir pay daş za rar tah mi ni ek le mek de ge re kir (ya ni pres tij
ha sar la rı nı yan sıt mak için). Bu da, hal ka açık şir ket le rin du ru mun da
his se fi ya tı nın yüz de 0 ila 25’i ka dar dır. Bu acil du rum ön lem le ri, bir kaç
gün ve ya haf ta için va ka ya nıt ma li yet le rin den ay rı tu tul ma lı dır. Et ki le -
nen ku rum ise, ih la lin kay na ğı nı bu sü re zar fın da an la ma ya ça lış ma lı dır.
Bir gün ila üç haf ta lık bir sü re için sa at ba şı na 400 do lar lık bir va ka ya -
nıt ma li ye ti ön gö rü le bi lir. Bu nun so nu cun da or ta ya çı kan tah min ise
muh te me len en kö tü du rum se nar yo su ola cak tır, an cak ku ru mun ön le -
me yi um du ğu za rar la rın bo yu tu nu an la ma nın ger çek çi bir yo lu dur. Za -
man içe ri sin de, bir di zi se nar yo nun da ğı lım ola sı lı ğı na da ir da ha has sas
bir tab lo or ta ya çı ka bi lir. Böy le lik le, ön le me ted bir le ri ve ken di ken di ne
si gor ta la ma, da ha yük sek bir gü ven dü ze yin den fon la nır. 

Bir di ğer ih lal ma li ye ti tah min yön te mi ise, AB’nin Ge nel ve ri le ri Ko -
ru ma Yö net me li ği’nde ki pa ra met re le re gü ven mek tir. Bun lar, bir ku ru -
mun dün ya ça pın da ki bi lan ço su nun yüz de 4’üne ve ya 20 mil yon Eu ro’ya
dek ce za ön gör mek te dir. Eğer bir ku ru mun elin de Av ru pa lı la ra da ir
her han gi bir ve ri var sa, bu ra kam ay nı za man da şu so ru ya ve ril miş ko -
lay bir ya nıt tır: “Bu bi ze ne ka dar ma li yet do ğu rur?” El bet te, be lir li bir
ku rum da elin de çok da ha iyi du rum da ve ri ler olan bir ki şi ola bi lir ve bu
ki şi çok da ha has sas bir ana liz su na bi lir. Ma ru zi ye te da ir da ha ger çek çi
bir pro jek si yon sağ la ma ya ek ola rak, bu du rum si ber risk yö ne ti min de
da hi li uz man lı ğı güç len dir mek için bir fır sat da sun mak ta dır.

En düs tri yel sis tem le rin uz laş ma sı 

“Tek no lo jik iler le me ler ve in san fak tö rü, ar tık bil gi sa yar sis tem le ri -
ni İnter net’ten izo le et me nin ye ter li (ve ya bel ki de müm kün ya da ar -
zu edi le bi lir) ol ma dı ğı an la mı na gel mek te dir. Bu, ha va boş lu ğu ya rat -
ma sü re ci ola rak bi lin mek te dir. Ör ne ğin, İran’ın “ha va boş lu ğu
ya ra tıl mış” nük le er san tri füj le ri ne yö ne lik ola rak ger çek le şen Stux net
sal dı rı sı, has sas sis tem le re sız ma ye te ne ği ni ve ha va boş luk la rı nın gü -
ve ni lir ol ma dı ğı nı göz ler önü ne ser miş ti.” (4) 

“Ha va boş luk la rı” – ya ni bil gi sa yar sis tem le ri ni İnter net’ten izo le
et me ye yö ne lik bi li şim ted bir le ri- en düs tri yel sis tem ler için sü rek li
ola rak ba kım lı hal de tu tul ma lı dır. An cak bu na rağ men gü ven lik ih lal le -
ri ya şa na bi lir – 2003 yı lın da ABD’nin Ohio eya le tin de Da vis-Bes se
nük le er te si sin de ya şa nan olay, bu nun bir ka nı tı dır. 

Te si sin ağı, Slam mer kur du ta ra fın dan ih lal edil miş ti (5) ve bu kurt,
bir da nış ma nın ve ri bağ lan tı sı üze rin den eri şim sağ la yıp te sis te ki gü -
ven lik ya ma la rı nın sey rek li ğin den ya rar lan mış tı. Her ne ka dar olay sı -
ra sın da te si sin ba kım lı lı ğı gün cel du rum da ol ma sa da, kurt, bir gü ven -
lik pa ra met re si ser gi le me sis te mi ni beş sa at li ği ne dev re dı şı
bı rak mış tı. Gü ven lik ih la li, Da vis-Bes se’de ki gi bi sis tem le rin ge li şi gü zel
ta ra ma kurt la rı kar şı sın da kı rıl gan du rum da ol du ğu nu ve bir ha va boş -
lu ğu nun sı nır lı ko ru ma sun du ğu nu (her ne ka dar var lı ğı, bir kurt sal dı -
rı sı nın te mel se be bi olan kı rıl gan lı ğın üs te sin den gel mek su re tiy le sis-
 te me ya yıl ma sü re ci ni ge cik tir se de) gös ter mek te dir. 

Mü hen dis ler, ya ma ma yı ön le mek için ha va boş luk la rı kul la nır lar, an -
cak bu nun ye ter li ko ru ma sağ la dı ğı yö nün de ki “ef sa ne”, te mel se bep -
ler le de ğil semp tom lar la ba şa çık ma yö nün de ki teh li ke li bir eği li me
yol aça bi lir. Bu tür ör nek ler, ha va boş lu ğu olan en düs tri yel sis tem le -
rin bi le vi rüs, kurt, Tro jan ve ya da hi li bir kor san sal dı rı kar şı sın da en -
fek si yon ris ki ta şı dı ğı nı anım sat mak ta dır. Ku rum lar, ha va boş luk la rı nın
ne ka dar et kin ol du ğu na ina nır lar sa inan sın lar, bu tür risk le rin he sap -
lan ma sı ko nu sun da ken di le ri ne da nış man lık hiz me ti ve ril me li dir.  Da -
vis-Bes se va ka sı ay nı za man da, kö tü cül ya zı lı mın spe si fik ola rak bu tür
sis tem le ri he def le mek üze re ta sar lan ma dı ğı du rum lar da bi le, gö ze tim -
sel kon trol ve ve ri el de et me sis tem le ri ne yö ne lik kö tü cül ya zı lı mın
po tan si yel gü ven lik et ki le ri ni anım sat ma sı açı sın dan önem liy di. (6) 

Yıl lar içe ri sin de en düs tri yel te sis ler de çok faz la sa yı da si ber gü ven -
lik va ka sı ya şan dı. 2000 yı lın da Avus tral ya / Que ens land’de Ma ro ochy
Shi re’da bu ko nu da ka yıt al tı na alı nan en es ki va ka ya şan dı: bir bil gi sa -
yar kor sa nı, ka na li zas yo nun ka za ra ge niş bir or ta ma ya yıl ma sı na yol
aç tı (7). Si vil nük le er sek tör de, bil gi sa yar arı za la rı na da ir ha ber ler, en
azın dan 1991 yı lı na dek uza nı yor (8). An cak nük le er bir te si se yö ne lik
ola rak en es ki ta rih te kay de di len kö tü cül sal dı rı, 1992 yı lın da Lit van -
ya’da ger çek leş ti (9). Di ğer he def le re yö ne lik kurt lar ve vi rüs ler bi le -
ABD’de gö rül dü ğü gi bi- ba zen si vil nük le er te sis ler üze rin de et ki do -
ğu ra bi lir. (10) (11). Ja pon ya, si vil nük le er te sis ler ko nu sun da bil gi sa yar
gü ven li ği so run la rı ya şa dı (12). Arı za lar ha len bu gün de kon trol sis-
 tem le riy le so run ya rat ma ya de vam edi yor. (13) (14) (15) 

Bu olay la rın bü yü kıs mı nın 2010 yı lın da Stux net’in -ya ni fi zik sel za -
rar do ğu ran kö tü cül bir bil gi sa yar prog ra mı nın en meş hur ör nek le rin -
den bi ri nin- or ta ya çık ma sın dan ön ce ger çek leş ti ği ni da kay det mek
ge re ki yor. (16) Ay rı ca, kı sa sü re ön ce Uk ray na’da elek trik ke sin ti le ri -
ne yol açan iki si ber sal dı rı (17) ve en düs tri yel te sis le rin gü ven lik sis
ger çek leş ti (18). Bir çok yet ki ala nın da, dü zen le yi ci re jim, bir si ber gü -
ven lik va ka sı nın so nu cu ola rak or ta ya çı kan rad yas yo nun kur ban la rı na
taz mi nat öde me mek te dir (19). Si vil nük le er te sis ler de si ber gü ven lik
va ka la rı ko nu sun da çok faz la ve ri bu lun mak ta dır; an cak bir gü ven lik
bağ la mı için spe si fik bir me se le ye da ir bil gi nin edi nil me si pek ko lay
de ğil dir. Bu bil gi ek sik li ği nin se bep le rin den bi ri, rad yo lo jik et ki le re yol
açan va ka la rın, ve ri ih la li, da ğı tıl mış hiz met en gel le me (DDoS) ve fid -
ye ya zı lı mı içe ren olay la ra kı yas la da ha sey rek ol ma sı dır. 

Te da rik çi nin di ji tal işi nin ke sin ti ye uğ ra ma sı 

Bir ku ru mun per so ne li yük sek eği tim li ol sa bi le, her han gi bir tek no -
lo jik ka za yı, kor san lık va ka sı nı ve ya da hi li bir sa bo ta jı ele al ma ya ha zır
ve ye te nek li ol sa bi le, ku rum ha len di ğer ör güt ler le iş yap ma ve/ve ya ile -
ti şim kur ma zor lu ğuy la kar şı kar şı ya bu lu nu yor. Bir bil gi sa yar sis te mi ne
ka sıt lı ola rak tüm dos ya la rı kö tü ni yet li bir bil gi sa yar kor sa nı nın giz li şif -
re li anah ta rıy la şif re le yen bir ya zı lım bu laş tı ran, gö re ce ba sit bir fid ye ya -
zı lım ola yı nı ele ala lım. Te ori de bu nun an la mı tüm bel ge le rin kor san ta -
ra fın dan açı la bi le ce ği dir ve kor san da bu nun kar şı lı ğın da bir fid ye is ter. 

Şim diy se kü re sel bir de niz ci lik şir ke tin de ger çek le şen böy le si bir
en fek si yo nu dü şü ne lim. Bu şir ke tin için de ya sal bel ge ler, si gor ta bel-
 ge le ri ve ya öde me iş le me sis tem le ri içe ren bel ge le ri aça ma ma sı, dün -
ya ça pın da ta şı ma cı lık fa ali yet le ri nin haf ta lar, hat ta ay lar ca sü re bil me -
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si ne yol açar. Böy le si bir olay kar şı lı ğın da -si ber sal dı rı la ra kar şı ye te -
rin ce ko run mak ta ol sa bi le- bir nük le er te si sin gü ven li bir şe kil de fa -
ali yet gös ter me si için ge re ken ma ter yal le rin gön de ril me ta ri hi ni ge cik -
ti re bi lir, ke sin ti ye uğ ra ta bi lir ve ya ip ta li ne yol aça bi lir. Bu tür kriz ler
si ze uzak bir ih ti mal gi bi gö rü ne bi lir; an cak si ber dün yay la bağ lan tı lı
ola rak te da rik zin cir le rin de da ha ön ce bir çok ak sak lık ya şan dı. 

2018 yı lın da, Ma ersk isim li bir kon tey nır ta şı ma cı lı ğı de vi, bir fid ye
ya zı lım sal dı rı sı na uğ ra dı ve bu sal dı rı nın şir ke te ma li ye ti yak la şık 300
mil yon do lar ol du (20). Bu nun la bir lik te, bu ola ya da ir da ha il ginç bir
de tay da, Ma ersk’in alt kul la nı cı sı du ru mun da ki müş te ri le ri ne ma li ye ti -
nin yak la şık 3 mil yar do lar ol ma sı dır. (21) Do la yı sıy la, bir ku ru mun
ken di gü ven lik ve mah re mi yet ekip le ri ha ta sız şe kil de ça lı şa bi lir, an cak
yi ne de te da rik çi le re yö ne lik ola rak -di ji tal ve ya fi zik sel var lık lar üze -
rin de- her han gi bir ak sak lı ğın risk le ri ni kar şı la mak için si gor ta yap mak
ge re kir. Si gor ta ürün le ri ar tık iş dün ya sın da si ber sal dı rı lar dan kay nak lı
acil iş ke sin ti le ri ni kar şı la ya cak şe kil de ta sar la nı yor. Ba zı ku rum lar açı -
sın dan bu tür dü zen le me le rin ya ken di iç risk ekip le ri ya da si ber si g-
or ta uz man la rıy la gö rü şül me si ise, önem ta şı yor. 

Risk so nuç la rı 

Do la yı sıy la, bu risk le re ve ri len çö züm ler, si ber gü ven lik po li ti ka la rı -
nın uy gu lan ma sı nın öte si ne geç me li dir, çün kü bu bağ lam da si ber risk
azal tı mı as lın da nük le er risk azal tı mıy la ala ka lı dır. (22) 

Si vil nük le er te sis le rin si gor ta lan ma sı nın uzun ve kar ma şık bir geç -
mi şi var dır, an cak öne çı kan iki olay var dır:  1975 yı lın da Re ac tor Sa -
fety Study ad lı ça lış ma da ola sı lık la rı te mel alan risk de ğer len dir me
tek nik le ri nin kul la nı mı (ge nel lik le Ras mus sen Ra po ru ola rak bi li nir)
(23); ve 1957 yı lın da Pri ce-An der son Ya sa sı’nın ka bu lü. 

Ras mus sen Ya sa sı, si vil nük le er gü ven lik ala nın da ris kin tah min edil -
me si ne da ir önem li bir is ta tis tik sel gö re vi ye ri ne ge tir miş tir. Kar şı lı -
ğın da da ABD Kon gre si’ne re ak tör gü ven li ğin de em ni yet sağ la mış,
özel pi ya sa nın üs tün de bir ra kam ola rak 560 mil yon do lar lık si gor ta
te min et miş tir. Özel pi ya sa ise sa de ce 60 mil yon do lar tek lif et me ye
ha zır dır. (24). Bu na kar şın, sis tem ler da ha bü yük gü ven lik dü zey le ri ne
eriş tik le ri için, on lar la bağ lan tı lı si gor ta risk le ri nin tah min edil me si gi -
de rek da ha da zor laş mak ta dır. Ör ne ğin, 1960’lı yıl lar da in şa edi len
nük le er re ak tör ler açı sın dan, doğ ru he sap la ma lar ya pa bil mek için
otuz – kırk yıl bek le mek ve bu sü re zar fın da ger çek le şen olay la rı iz le -
mek ge re ke cek (25). Gö re ce ola rak ye ni bir alan olan si ber risk, bu -
gün ta rih te ol duk ça ben zer bir nok ta da. 

Si gor ta lan mak mı, ken di ken di ni si gor ta la mak mı? 

Bir çok bü yük şir ket açı sın dan ken di ken di ni si gor ta la mak, ge nel lik le
ti ca ri bir si gor ta ya baş vur mak sı zın “ris ke mah kum ol ma” ha li içer-
 mek te dir. Bir di ğer se çe nek ise, kar şı lık lı ola rak kar ge tir me yen ve iş -
bir li ği ne da ya lı risk grup la rın da ben zer bir risk pro fi li ni pay la şan di ğer
ku rum lar la, “risk ta kas la rı” ola rak bi li nen şey üze rin den (ya ni bir şir-
 ket ve ya ku rum, ben zer ma ru zi yet le ri olan baş ka bir şir ket ve ku rum -
la risk le ri ni ta kas eder) ça lış mak ola cak tır. Si ber gü ven lik ko nu sun da,
risk ta kas la rı ya rar lı ola bi lir; çün kü ka tı lım cı lar ken di si ber risk du -
rum la rı na da ir ba ğım sız ve kar şı lık lı de ğer len dir me ler al mış olur lar.

Bir ku ru mun ha ri ci si gor ta ve ya ken di ken di ni si gor ta la ma yo lu nu seç -
me sin den ba ğım sız ola rak, si ber risk he sap la ma sı na yö ne lik yak la şım ay -
nı ol ma lı dır. Ön le me, denk le min sa de ce bir kıs mı dır; an cak her bir ku ru -
mun ay nı za man da ön le me stra te ji le ri nin ba şa rı sız ol ma sı du ru mun da ne
tür kay nak la ra ih ti ya cı ol du ğu nu göz önün de bu lun dur ma sı ge rek mek te -
dir. Bir bil gi sa yar kor sa nı nın ba şa rı sı, ku ru ma yö ne lik mak si mum po tan si -
yel ma li yet le den ge le ne bi lir mi ve ku ru mun bir kriz den çık ma sı na yar dım
et mek için ye te rin ce ser ma ye ve in san gü cü bu lu na bi lir mi? Bu ra da ya -
rar lı bir ilk adım, bir ku ru mun Baş Bil gi Gü ven li ği Me mu ru’ndan (Ci SO)
va ka ön le me nin ak si ne va ka nın et ki le ri ni azalt mak için han gi kay nak la rın
kul la nı la ca ğı nı ve eri şi le bi lir olu ğu nu sor ma sı ola cak tır. 

va ka ya nı tı 

Tüm si vil nük le er te sis ler, eğer bu tür ye te nek ler da ha ön ce den
mev cut de ğil se, bil gi sa yar gü ven li ği va ka ya nı tı (CSiR) ekip le ri kur ma -
yı dü şün me li dir. Bir CSiR eki bi nin var lı ğı, si vil nük le er si ber si gor ta el -
de et me nin ön ko şu lu dur ve ay nı za man da ha ri ci si gor ta ol mak sı zın
gü ven lik prog ram la rı nı yö net me yi ter cih eden ku rum lar için as li öne -
me sa hip tir. İşi nin eh li bir CSiR eki bi, bil gi sa yar sis tem le ri nin bü tün sel li -
ği ko nu sun da ki so ru la ra ya nıt ve re cek, sis tem le rin ne re de ve ne za man
sal dı rı ya uğ ra dı ğı nı araş tı ra bi le cek ve bu tür sal dı rı la ra na sıl ya nıt ve re -

ce ği ni bi le cek du rum da dır. Eğer bir ku rum ve ya te si sin CSiR eki bi yok -
sa, bu tür ekip le rin ne yap tı ğı na da ir bil gi si ni ar tır ma yı ve ça lış ma la rı nın
-vi rüs ön le me ya zı lı mı yük le me, gü ven lik du var la rı nı yö net me ve şif re
po li ti ka la rı be lir le me gi bi- ön le yi ci ted bir ler den ne ka dar fark lı ol du ğu nu
öğ ren me yi he def le me li dir. CSiR ekip le ri, bir si ber gü ven lik va ka sı ya şan -
dı ğın da ta ma men ön le yi ci ted bir ler den se, iyi leş tir me ye odak lan mak ta -
dır. Po li ti ka ya pı cı lar açı sın dan va ka la ra ve ri len ya nıt ko nu sun da en iyi
reh ber ise, FiRST.org eği tim bö lü mün de bu lu na bi lir. (26) 

Si ber si gor ta kap sa mı na da ir de ğer len dir me
Si ber si gor ta ef sa ne le ri ve ger çek ler

Si ber si gor ta al ma ma yı tel kin eder ken kul la nı lan en yay gın se bep,
po li ti ka nın işe ya ra ma ya ca ğı. Ke za, si ber si gor ta sağ la yı cı nın me se le yi
mah ke me ye gö tür me yi ter cih et ti ği bir çok yük sek pro fil li da va bu lun -
mak ta dır. Bu nun la bir lik te, bu ku ral dan da ha çok is tis na dır. Si ber id di -
ala ra da ir ve ri ler ko nu sun da ba ğım sız de ğer len dir me ve ri le ri, id di ala -
rın bü yük kıs mı na pa ra öden di ği ni gös te ri yor ve 2011 yı lı na ka dar ne
tür id di ala rın öne sü rül dü ğü ne da ir fi kir ve ri yor. (27) 

2014-2016 yıl la rı ara sın da bir gü ven lik ih la li nin or ta la ma top lam
ma li ye ti, 394.000 do lar dı, or ta la ma de ğer ise 56.000 do lar (28). İddi-
 ala rın yüz de kırk ye di si, ge li ri 50 mil yon do la rın al tın da olan şir ket ler -
den gel di (29). Bil di rim ma li ye ti ise, bir ön ce ki yı la kı yas la 2016 yı lın -
da yüz de 176 da ha faz lay dı. (30) Si ber si gor ta ko nu sun da ki ikin ci çok
yay gın yan lış al gı ise, bu nun gü ven lik har ca ma la rın da bir is raf ol du ğu.
Bu nun la bir lik te, si ber si gor ta prim le ri, acil du rum büt çe le rin den kar -
şı lan ma lı, ön le me büt çe le rin den de ğil. Si ber si gor ta ma li ye ti ni tam za -
man lı bir ön le me eki bi nin ma li ye tiy le kı yas la mak ye ri ne, ku rum yö ne -
ti ci le ri nin bir si ber gü ven lik ris ki sı ra sın da ne ka dar pa ra ve in san
gü cü nü ha re ke te ge çi re bi le cek le ri ni sor ma la rı man tık lı ola cak tır. Kı sa -
ca sı, gü ven lik du var la rı na har ca nan pa ra, ce za la rı öde me ye kat kı sağ la -
maz; büt çe le me ise, ön le me ile ve ri len ya nıt la ra ya pı lan har ca ma ara -
sın da ki bir far kı yan sıt ma lı dır. Yu ka rı da ki ra kam la ra ba kıl dı ğın da, bir
ku rum, bir ve ri ih la li ha lin de or ta la ma 400.000 do la rı öde me ye ha zır
ol ma lı dır. Eğer bir ku rum bu nu yap ma ya ha zır sa, bu du rum da si ber si -
gor ta bel ki de ge rek siz dir. An cak, ih ti yat lı acil du rum plan la ma ay nı
za man da mak si mum öde me le rin ola sı bü yük lü ğü nü de dik ka te ala bi lir. 

Si gor ta kap sa mı nın tür le ri 

Si gor ta kap sa mı ko nu sun da an la ma mız ge re ken ilk şey; ama cı nın bi r-
in ci ta ra fın mı üçün cü ta ra fın mı ma ru zi yet le ri ni ele al mak ol du ğu dur.
Bi rin ci ta raf si ber si gor ta sı, si gor ta la nan ku ru ma yö ne lik za rar la rı kap sa -
ma ya yö ne lik tir – ör ne ğin pa ra ve ya di ji tal var lık hır sız lı ğı, pres ti je ve ri -
len za rar, bil gi len dir me üc ret le ri, iş yap ma nın ke sin ti ye uğ ra ma sı, fid ye
ya zı lı mı. Üçün cü ta raf si ber si gor ta sı ise, si gor ta la nan ta ra fın müş te ri le -
ri ne yö ne lik ma li yet le ri kap sa ma ya yö ne lik ola rak ta sar lan mış tır – di -
ğer le ri nin iş yap ma sı nı ön le ye cek şe kil de sis te me eri şim ve ya ve ri kay -
bı, si gor ta la nan şir ke tin ken di ku su ru ve ya ona hiz met sağ la yan la rın
ku su ru na iliş kin so rum lu luk, en di şe le ri ni in ce le me nin ma li ye ti. 

Şu nu be lirt mek te ya rar var: Bir bil gi sa yar acil du rum ya nıt eki bi
(CERT) ti pik ola rak bu risk tür le rin den bi ri ni di ğer le ri ne ter cih eder
ve do la yı sıy la si ber si gor ta, CERT’in ön ce lik len dir me di ği risk ler açı -
sın dan ya rar lı ola bi lir. Aşa ğı da, fark lı si gor ta tür le ri var ve iç le rin den
bir ço ğu, hem bi rin ci ta raf hem de üçün cü ta raf de ğiş ken le ri su na cak -
tır. Bir ku rum, hem bi rin ci ta raf hem de üçün cü ta raf risk le ri ni kap sa -
mak üze re ser ma ye re zer vi olup ol ma dı ğı na dik kat et me li dir. 

Hem bi rin ci hem de üçün cü ta raf risk le ri ne yö ne lik si ber si gor ta
kap sa mı el de et mek müm kün dür. Bu nun ma li ye ti ise, bel li baş lı si gor -
ta la nan iş alan la rı na ve ar zu la nan si gor ta li mi ti ne bağ lı dır. En yay gın si -
ber si gor ta po li ti ka la rı, iş yap ma ope ras yon la rı nın önün de ki ak sak lık -
la rın kap san ma sı için uy gun ola cak tır – bir en düs tri yel kon trol
sis te min den kay nak la nan mad di bir za ra rı ve ya SCA DA va ka sı nı de ğil.
Bir çok si ber po li ti ka, ve ri ih lal le ri ni, DDoS’u (spe si fik bir si ber risk)
ve ya kre di kar tı do lan dı rı cı lı ğı nı kap sa ya cak şe kil de ta sar lan mış tır. 

Mü hen dis lik or tam la rı na ve ri len fi zi ki za ra rın ma li yet le ri ni ise kar şı -
la maz. Ne mut lu ki, nük le er or tam lar da ki si ber ris ke yö ne lik ola rak
ba zı si ber si gor ta mo del le ri öne ril me ye baş lan mış tır. Bu tür bir si gor -
ta su nan her han gi bir te da rik çi ye, aşa ğı da be lir ti len le re ben zer ba zı
so ru lar sor mak ge re kir:  Si gor ta, iCS / SCA DA or tam la rı na yö ne lik
ad li tıp so ruş tur ma ma li yet le ri ni ve va ka ya nıt ma li yet le ri ni kap sı yor
mu?  Si gor ta cı, eğer si gor ta la nan te sis bir iç-de ne tim ve ya gü ven lik
de ğer len dir me si ne gi ri yor sa in di rim li oran lar ve ya ar tı rıl mış li mit ler
su nu yor mu? Di ji tal ad li tıp ve va ka ya nıt hiz met le ri, kı sa sü re de sağ -
la na bi lir mi? Hiz met sağ la yı cı lar, si vil nük le er dü zen le yi ci ku ral lar için

ge re ken gü ven lik izin le ri ve bel ge le ri ni ko ru yor lar mı? (31) 

Si gor ta kap sa mı na gi ren ka te go ri ler ara sın da şun lar yer al mak ta dır: 

- Ha ta lar ve ih mal ler: Üçün cü ta raf kap sa mı na da ir bu ka te go ri, si g-
or ta la nan ta ra fın bir ih lal ha lin de so rum lu luk la rı na odak lan mak ta dır.
Ön ce lik li odak nok ta sı ise, si gor ta la nan ku rum da ki bir si ber va ka dan
et ki le nen di ğer ta raf la ra -ör ne ğin dü zen le yi ci ku rum la ra, per so ne le,
müş te ri le re ve ya iş or tak la rı na- ya pı lan öde me ler dir. 

- Fark lı risk ka te go ri le rin de ki ti ca ri mül ki yet: Bu, bir te si se bil gi sa -
yar kor san la rın dan kay nak la nan fi zik sel za ra rı kap sa ya bi lir – Stux net
ile ya şa nan du rum da ol du ğu gi bi. Bir çok si gor ta cı, gi de rek si ber gü -
ven lik kap sa mı nı bu si gor ta nın dı şın da bı rak ma eği li min de dir. An cak, alı -
cı lar ha len si ber gü ven lik risk le ri nin kap sam-için de bı ra kıl ma sı nı tar tı şa -
bi lir ler. Bu nu da “ye ni den gi riş” (wri te-back) de nen sü reç yo luy la
ya pa bi lir ler. Bu kap sam da, ila ve bir risk pri mi öden me si söz ko nu su dur. 

- Ki şi sel si gor ta yön tem le ri: Bu, ku rum lar için da ha dü şük bir il gi
ko nu su dur; ke za ge nel lik le ev sa hip le ri ne odak la nıl mak ta dır. An cak
bu tür bir si gor ta, fid ye ya zı lım gi bi si ber risk le re yö ne lik kap sam la
bir lik te da ha çok gün de me gel me ye baş la mış tır. Kü çük iş let me le re
da ir si gor ta lar da ben zer ko ru ma lar içe re bi lir. 

- Ça lı şan la rın taz mi na tı, gü ven lik le ri ve çev re si gor ta la rı: Bun lar
fark lı si gor ta şir ket le ri ta ra fın dan su nul mak ta dır. Si ber me se le ler her
za man bu tür po li ti ka lar da dik ka te alın maz, an cak el bet te si ber ma ru -
zi yet ler de vam et mek te dir ve her za man ön gö rü le me yen şe kil ler de
baş lı ca risk le ri ar tır mak ta dır. Ör ne ğin, çev re sel bir ris kin si ber bir bi -
le şe ni ol ma dı ğı nı dü şün mek ol duk ça yay gın dır. Bu nun la bir lik te, bu id -
dia, ya kın dan in ce len di ğin de ha ta lı dır. Çev re sel mo del le me nin bü yük
kıs mı sen sör ler ve ağ lar üze rin den ya pı lır ve ve ri le rin ger çek li ği, bir
ku ru mun çev re sel ayak izi nin iz len me si ve yö ne til me si açı sın dan kri tik
öne mi ha iz dir. Ça lı şan lar ay rı ca rad yas yo na ma ru zi yet sü re le ri ni iz le -
mek üze re ru tin bir şe kil de bil gi sa yar kul lan mak ta dır. Kri tik bir dö -
nem de bu tür ve ri le re eri şi min en gel len me si, bir ça lı şa nın so rum lu lu -
ğu nu da ha faz la üst len mek an la mı na ge le bi lir. 

- Si ber te rö rizm si gor ta sı: Si ber te rö rizm son yıl lar da bir en di şe ko -
nu su ha li ne gel miş tir ve hem Bir le şik Kral lık hem de Avus tral ya, si ber
araç la rın se bep ol du ğu mad di za rar la rı kap sa mak üze re ye ni den si gor -
ta la ma ürün le ri ge liş tir miş ler dir. Özel lik le bir İngi liz fir ma sı olan Po ol
Re, bu ko nu da es nek ve ko şul la ra uyum lu bir yak la şım be nim se miş tir.
Böy le lik le, so ru na ya nıt ve ren le re gü ven tel kin edil mek te, an cak da ha
son ra ki bir aşa ma ya dek bir si ber sal dı rı nın ar dın da ki da ha ge iş çap lı
so ruş tur ma lar la kül fet ya ra tıl ma mak ta dır. 

- Uz man si vil nük le er si gor ta sı: Bu sek tör de ki uz man sağ la yı cı lar,
fark lı et ki le ri kap sa mak üze re si ber si gor ta sağ la mak la il gi len miş ler dir.
Si vil nük le er ha vuz lar, eğer bir ku rum dı şa rı dan si ber si gor ta ta lep edi -
yor sa, si gor ta kap sa mı na bak mak için en uy gun yer ler dir. Si ber si gor ta
sa tın al ma ya dö nük stra te ji ler ise şun lar dır:  1. Si gor ta kap sa mı nın mev-
 cut si gor ta po li ti ka la rı kap sa mı na da hil edi lip edil me di ği ni kon trol edin.
Ay nı za man da, bu po li ti ka lar da ha riç tu tu lan mad de le ri in ce le yin;  2.
Po tan si yel bir si gor ta cı nın ha riç tu tu lan un sur la ra da ir ye ni den gi riş
(wri te-back) ya pıp yap ma ya ca ğı nı so run ve söz ko nu su ye ni den gi riş
un sur la rı nın fi ya tı nı te yit edin;  3. Ge rek li ka pa si te yi da hi li ola rak fon la -
ma nın fi nan sal ola rak da ha an lam lı olup ol ma ya ca ğı na ka rar ver mek
üze re iki fi ya tı kar şı laş tı rın (ye ni den ya zım ve ya ba ğım sız kap sam). 

GE NEL TAvSİYE LER 

Si vil nük le er te sis ler, ken di si ber risk ya nıt ye te nek le ri ni göz den ge -
çir mek ve güç len dir mek üze re aşa ğı da ki adım la rı at ma lı dır: 

1. Ris ki öl çün. Her bir ku rum, si ber gü ven li ğe ne ka dar pa ra har-
 ca dı ğı nı in ce le me li dir. Bu mik ta rı, ben zer öl çek te ve ben zer sek tör -
ler de ki ku rum la rın har ca dı ğı mik tar la kı yas la ma lı ve ih lal le rin, fid ye
ya zı lım sal dı rı la rı nın ve DDoS olay la rı nın on lar için ne ka dar sık ya -
şan dı ğı nı in ce le me li dir. Bu in ce le me so nu cun da, di ğer ku rum la rın
sağ la dı ğı baz risk he sap la ma la rın da iyi leş me el de edi le bi lir. va ka ya -
nıt ra por la rı – eğer ula şı ma açık sa- di ğer ku rum la rın bir kriz anın da
ne ka dar pa ra har ca ma ya ha zır ol duk la rı nı be lir le mek için in ce len -
me li dir. Bu tür bel ge le ri, ken di ku ru mu nun yan gın, gü ven lik, in san
kay nak la rı ve/ve ya je opo li tik risk büt çe le riy le kı yas la mak da ge re kir.
Do la yı sıy la risk ve fi nans yö ne ti ci le ri ara sın da si ber sal dı rı lar ko nu -
sun da bir di ya log baş la tıl ma lı dır.

2. Ön lem ya nıt ka pa si te si. Her bir ku rum, si ber gü ven lik ve si ber risk
büt çe le ri nin ön le me ve azal tım / ya nıt ara sın da ne oran da bö lün dü ğü nü
bul ma lı dır. Gü ven lik du var la rı na har ca nan pa ra, ih lal bil di rim le ri nin tüm
müş te ri le re ve ya ça lı şan la ra har can ma sı ge rek ti ğin de kat kı sağ la maz.
Do la yı sıy la, büt çe “ke şif” sü re ci nin ar dın dan, si ber gü ven lik büt çe si nin
ön le me ve ya nıt bi le şen le ri ne bö lün me si gel me li dir. Ya nıt ver mek için
bir ke na ra ay rı lan pa ra, Net Di li gen ce ta ra fın dan ya yım la nan Si ber İddi-
 alar Araş tır ma sı gi bi ra por lar da be lir ti len ra kam lar la kı yas la na bi lir. (38) 

3. To par lan ma sü re si ni kı salt mak üze re eği ti mi kul la nın. Ye te rin ce
pa ra bir ya na kon du ğun da bi le, “to par lan ma sü re si ni” azalt mak üze re
per so ne lin eği ti mi de önem ta şı mak ta dır. Ça lı şan lar elek tro nik pos ta
şif re le ri ni ne ka dar hız lı bir şe kil de ye ni den ku ra bi lir? Bil gi sa yar kor-
 san la rı bir ağ içe ri sin de ne ka dar hız lı sü re de tes pit edi lir? Kri tik bir
ça lı şa nın bil gi sa ya rı, ne ka dar hız lı şe kil de es ki ha li ne ge ti ri le bi lir? 

Fid ye ya zı lım gi bi sal dı rı la rı ön le mek için, iş gü cü bo yun ca iyi si ber
hij yen uy gu la ma la rı na ih ti yaç bu lun mak ta dır. Bir ku ru mun ye ni den to -
par lan ma sı için ge re ken sü re yi kı salt mak, eği tim ve öz ve riy le sağ la nır.
Kriz si mü las yon la rı, ile ti şim ka nal la rı nı tes pit et me ye ve fark lı per so -
nel ve fark lı de part man la rın so rum lu luk la rı nı ve rol le ri ni ta nım la ma ya
yar dım cı olur. Kriz si mü las yon la rın dan edi ni len ders ler, ku rum sal da ya -
nık lı lı ğı güç len di rir. Bu tür uy gu la ma la ra yö ne tim ku ru lu nun des tek ver-
 me si de ter cih edi len bir du rum dur; ke za bir çok yö ne tim ku ru lu kriz le -
re ha zır ol duk la rı nı dü şü nür, an cak ar zu edi len so nu ca eriş mek için
han gi ile ti şim yo lu nu ha re ke te ge çi re cek le ri ni ve kriz anın da han gi te le -
fo nu ara ya cak la rı nı bil mez ler. Bu nun için de ku rum için de bil gi sa yar
kor san la rı nın ku ru mun ki lit kı sım la rı nı dev re dı şı bı rak tık la rı bir se nar yo
ha zır la ya rak bir sı na ma yap mak ya rar lı ola cak tır. Böy le si bir uy gu la ma,
risk ler ve ye te nek le re da ir te mel id rak dü ze yi ni de iyi leş ti re cek tir. 

So nuç iti ba riy le; eği tim, si ber risk yö ne ti mi ve ya nı tı nın as li bir un -
su ru dur. Eş za man lı ola rak bi rey sel, ku rum sal ve yö ne tim ku ru lu dü -
zey le rin de baş vu rul ma lı dır. Kriz si mü las yon la rı, ku rum için de bir gü -
ven lik kül tü rü in şa et me nin ma li yet-et kin yol la rı nı sağ la ya bi lir. Bun lar;
si vil nük le er te sis le re yö ne lik ola rak ge le cek te ki si ber risk zor luk la rı nın
yö ne ti min de ve bun la ra ya nıt ver me de po tan si yel iyi leş tir me ler sun mak -
ta dır.  (Chat ham Ho use – Ulus la ra ra sı Gü ven lik Bi ri mi – Ma yıs 2019)
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rusların Yeni

Tartışmalararağmen,Rusya’dabugünyaşanangöçüderin-
lemesineinceleyen,niteliğinianlayıpsonuçlarınıortayaçı-
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vemevcutGöç’üniçselözelliklerinebakmakgerekiyor.

a t L a n t ı k k o n S e y ı -  3 .  B ö L ü M

rus göç men le rin eği tim dü ze yi ol duk ça yük sek. An ke te ka tı lan -
la rın bü yük bir kıs mı, top lum bi lim le ri oku muş lar (yüz de 41).
bun dan son ra, be şe ri bi lim ler (yüz de 23), ar dın dan do ğal ve

uy gu la ma lı bi lim ler (sı ra sıy la yüz de 20 ve yüz de 19) ge li yor. Yüz de
do kuz luk kıs mı ise, sa nat ala nın da eği tim gör müş. bu oran lar, yüz de
100’ün üze ri ne çı kı yor; ke za bir çok ki şi nin bir den faz la alan da de re -
ce si var ve bu da yük sek eği tim dü zey le ri ni gös te ren bir di ğer ka nıt.
Ka tı lım cı lar rus ya’dan ay rıl dık la rın da sa de ce yüz de 19’luk kıs mı nın
üni ver si te den dü şük bir de re ce si var dı; yüz de 45’i li sans / uz man lık
de re ce si ne sa hip ti ve çar pı cı bir şe kil de yüz de 36’lık bir kıs mın yük-
 sek li sans ve ya dok to ra de re ce si bu lun mak tay dı (56). 

Yurt dı şı na yer leş me le rin den son ra, bu oran lar çok da ha yük sel di ve
bu da di na mizm ve he def le re eri şim is te ği nin bir işa re ti dir. Şu an da
sa de ce yüz de 10’luk bir kıs mın üni ver si te den dü şük bir de re ce si var;
yüz de 47’nin li sans, yüz de 43’ün ise yük sek li sans ve ya dok to ra de re -
ce si bu lu nu yor. Ça lış ma nın gös ter di ği gi bi, göç ağır lık lı ola rak eği tim
açı sın dan mü kem me li ye te eriş miş mer kez ler den ge li yor (yüz de 47
Mos ko va, yüz de 18 St. Pe ters burg). rus ya’dan ay rıl ma dan ön ce göç-
 men le rin bü yük kıs mı bu ra lar da ya şa mak tay dı. 

dört lo kas yo nun tü mün de odak gru bu ka tı lım cı la rı, da ha iyi eği ti -
me iliş kin ola rak si vil dü zey de ki far kın da lık ar tır ma et me ni ni vur gu -
la dı lar. bu kap sam da, “ül ke de ki di na mik le ri da ha iyi gö ren Mos ko va

sa kin le ri açı sın dan si ya si teş vik fik ri nin çok da ha güç lü ol du ğu” sa vu -
nul du. Ay nı za man da, odak grup lar, di ğer böl ge ler den, göç açı sın dan
sıç ra ma tah ta sı ola rak kul la nı lan “baş kent ler den”, sa yı la rı gi de rek ar -
tan bir top lu lu ğun gel di ği ni or ta ya çı kar dı lar. bu na gö re; müs tak bel
göç men ler, ilk ön ce baş kent le re gö çe rek, ka ri yer ve eko no mik ba şa rı
pe şin de koş tu lar. odak gru bu ve ri le ri, böl ge ler de ki si ya si du rum dan
mem nu ni yet siz li ğin de önem li bir et men ol du ğu nu be lirt miş tir. 

Önem li eko no mik özel lik ler açı sın dan ise, an ket ka tı lan ye ni rus
göç men le rin yüz de 58’i, ge ri dö ne rek rus ya’da “kon for lu bir ha yat
sü re bi le cek” ka dar iyi ka za nı yor lar dı (57) ve yüz de 72’si de, göç ten
he men ön ce iyi bir işe sa hip ti (58). bu du rum, ye ni top lu ma na sıl gel -
dik le ri ni, yer leş tik le ri ni ve en teg re oluş la rı nı et ki le di. Yük sek ka li fi -
kas yon lu iş ler ve gi ri şim ci lik için da ha iyi ha zır lık lı olan ve bir ço ğu
men şe ül ke le rin de eko no mik açı dan yok sun luk çek me miş olan bu
rus lar, ya kın dö nem de ki göç dal ga la rı nın di ğer üye le rin den fark lı
ola rak, ağır lık lı ola rak Abd ve Av ru pa’ya ya sal yol lar dan göç et ti ler.

Pu tin Gö çü’nün ye ni göç ka nal la rı ise şu şe kil de (ba zı ka tı lım cı lar
bir se çe nek be lirt me di ler, do la yı sıy la top lam yüz de 100’ün al tın da): 

- Yüz de 25’lik ke sim; öğ ren ci vi ze le ri, burs lar ve ya de ği şim ler kul-
 lan dık tan son ra da imi bir ika met gah el de et ti ler;  Yüz de 25’lik bir ke -
sim; yük sek ka li fi kas yon ta nı ma sü re ci yo luy la yer le şim sağ la dı lar
(ça lış ma iz ni, Ab için Ma vi Kart ve ya iş amaç lı göç); Yüz de 17’lik
ke sim, ai le bir leş tir me ve ev li lik yo luy la göç et ti; Yüz de 16’lık ke sim,
si ya si mül te ci sta tü sü ve si ya si il ti ca el de et ti; Yüz de 5’in al tın da bir
ke sim ise, tu rist / iş vi ze si ni da imi göç men sta tü sü ne dö nüş tür me nin
do lay lı bir yo lu nu ima et ti. 

Ya sal göç yol la rı nı kul lan ma la rı, gru bun kü re sel bil gi eko no mi si ne
ka tı lı mı nı gös ter mek te dir. An cak bu du rum rus göç men le rin ar tan
oran da mül te ci sta tü sü nü kul lan ma la rıy la çe liş me mek te dir. bir ço ğu,
ana va tan la rın da ken di le ri ni ra hat his set me yen mül te ci ler dir; ke za kri-
 tik is tih ba ra ta sa hip olan lar ve ba zı di ni azın lık lar ya da LGbt top lu -
lu ğu üye le ri, Pu tin’in re ji mi al tın da pek hoş kar şı lan ma mak ta dır. 

odak gru bu üye le ri, rus ya’nın “yok sul luk tan yo rul muş olan an cak
bu ko nu da ha re ket geç me ye cek olan mu ha lif ve yal nız in san lar la” do -
lu ol du ğu nu göz lem le miş tir. An cak ka tı lım cı lar ay nı za man da gö çe
olan il gi nin rus ya’da art mak ta ol du ğu nu da te yit et miş ler dir: “bu nu

zi ya ret le rim sı ra sın da gö rü yo rum. İnsan lar bu nu na sıl ba şa ra cak la rı nı
ve ne re ye gi de bi le cek le ri ni so ru yor lar.” 

Pu tin Gö çü nün te tik le yi ci le ri 

bu gün rus lar açı sın dan göç, da ha ön ce ki dö nem le re kı yas la çok
da ha az res mi bir sü reç olup, bağ la mı ol duk ça fark lı. Geç mi şin ak si ne
in san lar yet ki li mer ci le ri ül ke yi terk et tik le ri ko nu sun da bil gi len dir -
mek zo run da de ğil. bu, rus ya’dan gi den gö çe da ir is ta tis tik le rin ni çin
gü ve ni lir ol ma dı ğı nı açık la yan se bep ler den bir (59). bu bağ lam da,
olum suz ve olum lu et men le rin bi leş ke si ol duk ça kar ma şık ola bi lir ve
her za man ko lay lık la gö ze çarp ma ya bi lir. 

bu nun la bir lik te, ça lış ma mız, ye ni göç dal ga sı nın, pro fes yo nel ve
eğit sel “çe ki ci et men le rin”, “iti ci et men le re” (ör ne ğin, si ya si fa ali yet -
le ri, in san hak la rı nı ve di ğer öz gür lük le ri sı nır lan dı ran bir ül ke de ya şa -
ma nın ya rat tı ğı ra hat sız lık or ta mı) yol aç tı ğı nı te yit et mek te dir. odak
grup lar, ba tı’da eği tim ve ka ri yer pe şin de olan ye ni göç men ler için bi le
rus ya’dan ay rıl ma nın ge nel lik le bu so run lar dan ka çı şın ve “öz gür ve
ile ri ci ül ke ler de” yer leş me nin bir yo lu ol du ğu nu gös ter miş tir. 

1990’lı yıl lar da ki dal ga da ol du ğu gi bi, ye ni göç men le rin bü yük kıs -
mı, rus ya’nın eko no mik ge le ce ği ko nu sun da ka ram sar ol duk la rı nı
söy le miş ler dir (60). An cak, odak grup lar da ki tar tış ma lar, mev cut dal-
 ga yı ol duk ça fark lı kı lan ve eko no mik ol ma yan ba zı sos yo-kül tü rel
iti ci güç le ri vur gu la mış tır. bun lar çok fark lı ni te lik le re sa hip tir: eği tim
sis te mi nin bo zul ma sın dan ya sal ku rum la rın gü cü nün azal ma sı na, ai le
içi şid det ten ırk çı lı ğa ve ho mo fo bi ye dek.  odak grup lar, sos yo-kül tü -
rel en di şe le rin ge nel lik le si ya si far kın da lı ğı ar tır dı ğı nı or ta ya çı kar -
mak ta dır. Pu tin’in 2012 yı lın da baş kan lık kol tu ğu na ge ri dön me si nin
ar dın dan de mok ra si üze rin de ya şa nan bas kı kar şı sın da pat lak ve ren
pro tes to lar, uk ray na’ya yö ne lik sal dır gan lık ve ya mu ha lif li der bo ris
Nemt sov’un öl dü rül me si gi bi olay lar da bu du ru mu te tik le miş tir. 

böl ge sel fark lı lık lar da rus ya’da ki mev cut be yin gö çü ne ye ni bir
bo yut ek le mek te, ki şi sel ve pro fes yo nel fır sat la rın da bir iyi leş me ara -
yı şı için de olan lar la ada let siz lik ten ka çan lar ara sın da bir ay rım oluş-
 tur mak ta dır. odak gru bu ka tı lım cı la rı açı sın dan, “baş kent ler” ve “kır -
sal lar” ara sın da al gı la nan fark, zen gin ile yok sul ara sın da olan dan çok
da ha faz la dır (61). “Ko nuş ma lar, eko lo ji, si ga ra iç me, kir li lik” gi bi
bir çok “kü çük me se le yi” ve ya “ser best ti ca ret yap mak is ter ken ya ban -
cı vi ze ler le kır sal da ya şa nan zor luk la rı” kap sa mak ta dır. Ay nı za man -
da, “si ya si bas kı la rın kır sal da ol du ğu gi bi kent te de ken di si ni ay nı şe -
kil de his set tir di ği dü şü nül dü ğün de,” böl ge ler de ki ka mu oyu, Ame ri ka
ve ge nel an lam da ba tı’nın Mos ko va ve St Pe ters burg’a kı yas la çok
da ha ar zu edi le bi lir ol du ğu yö nün de dir. İnsan lar, Ame ri ka’da “her şe -
yin ge liş ti ği ne, çok faz la il ginç is tih dam ola na ğı ol du ğu na” ina nır ken,
rus ya’da her şe yin Mos ko va’da öbek len di ği ni dü şün mek te dir. 

Pu tin Gö çü nün te tik le yi ci le ri 

2000 yı lın dan son ra rus ya’dan gö çen ler, da ha ön ce gö çen ler den
fark lı; çün kü 1990’la rın er ken Sov yet-son ra sı öz gür lük le ri ni de ne -
yim le miş ler ve şu an da rus ya’da var olan “ha va da ki ge ri li me” da ya -
na mı yor lar. bir çok ge le nek sel ci nin söy le di ği nin ak si ne, “öz gür lü ğün
rus lar açı sın dan önem li ol du ğu nu” dü şü nü yor lar. odak gru bu na ka tı -
lan lar, ba tı’da rus ya’ya –özel lik le de “ba zı si ya si ola rak za rar lı vi rüs -
le rin bir an da ya yıl ma ya baş la dı ğı” 2012 yı lın dan son ra- kı yas la da ha
sağ lık lı bir at mos fer ol du ğu nu vur gu lu yor lar. 

odak gru bu üye le ri; “rus ya ve ya ba tı’ya da ir her han gi bir ya nıl sa -
ma içe ri sin de ol ma dık la rı nı” be lir ti yor lar. ba tı’da ki kül tü rel ik lim,
“ba tı cen ne tin den” “ken di ken di ni ger çek leş tir me ye” odak la nan bir
dün ya ya ve “ne za ket ve hü ma niz ma nın ya rat tı ğı top lum sal gü ve nin”
üs tün dü ze ni ne doğ ru dö nüş müş şe kil de ta rif edi li yor. bu na gö re, “da -
ha dü şük üc ret ler le da ha iyi bir ha yat stan dar dı el de edi le bi le ce ği” gö -
rü lü yor. bir ka tı lım cı; “dün ya nın gö rü nü mü nün şu an da 20-35 yaş la rı
ara sın da ki bir çok ki şi açı sın dan Ame ri ka’nın gö rü nü mü ne yak laş tı ğı -
nı” söy lü yor. İşte bu yüz den de “el le rin de ki tüm im kan lar la ül ke den
ay rıl ma ya ça lı şı yor lar ve bu ki şi ler sa de ce it sek tö rün den de ğil ler,”
di yor. ba tı ile rus ya ara sın da ki kül tü rel te zat lık, şu tür açık la ma lar da
da ifa de si ni bu lu yor: “rus ya’da de mok ra si ol sa bi le, rus la rın cin si -
yet çi lik, ata er kil lik, mu ha fa za kar lık ve ge le nek sel ci li ğin üs te sin den
gel me si için el li yıl geç me si ge rek.” 

“Ye ni rus gö çü ne ye ben zi yor?” so ru su na ya nıt ola rak ise, dört
nok ta da ki odak grup la rı, fark lı de ğer len dir me ler de bu lun du lar. bay
Area’da, Göç’ün “ol duk ça eği tim li le ri” kap sa dı ğı söy le nir ken, New
York’ta bu nun “si ya si” ol du ğu, Lon dra’da “zo ra ki”, ber lin’de ise
“eko no mik” ol du ğu söy le ni yor. bir göz lem ci için, bu fark lı yer ler de ki
ye ni di as po ra lar, da ha yük sek eği tim, da ha genç yaş ve ya si ya si far -
kın da lık çer çe ve sin de bir bir le ri ne ol duk ça ya kın lar. Fark lı odak grup -
lar dan, bu gö çe da ir ya pı lan ta nım la ma lar da en po pü ler ke li me ise,
“çe şit li” ol du. bu nu söy ler ken, ka tı lım cı la rı mız ilk ola rak ye ni gö çe
da ir al gı la rı nın, fark lı des ti nas yon lar ve fark lı ge rek çe ler le –“da ha iyi
iş im kan la rın dan”, “bas kı dan kaç ma ya” dek- be lir len di ği ni söy lü yor -
lar. bu nun la bir lik te, ye ni göç men le ri yön len di ren şe yin, rus ya’da ki
du ru ma da ir eleş ti ri le ri ol du ğu so nu cu na da va rı la bi lir. Ken di le ri ni -,
“ye di ila on beş yıl ön ce ge len ve iç le rin den ba zı la rı Pu tin’i se ven” ki -
şi ler le kı yas lı yor lar. 

Si ya set, göç se bep le ri ne da ir odak grup soh bet le ri nin ge nel lik le
mer ke zin de yer alır ken, tar tış ma la rın bü yük kıs mı, rus ya’yı terk et -
me den ön ce ve son ra si ya si ve ya eko no mik ya şam ta nım la ma la rın -
dan sa kül tü rel ve psi ko lo jik ta nım la ma la rı kap sa mak ta dır. Ka tı lım cı -
lar, ki şi sel du rum la rı nı ta nım lar ken ken di le ri ni ra hat his set miş ler dir
ve de ğer ler ve kül tür me se le le rin den yo la çı ka rak öz gür lük ve ada let
ko nu la rın da eleş ti rel fi kir ler ge liş tir miş ler dir. 

Abd ve Av ru pa’nın par ça sı ha li ne gel mek

Araş tır ma ya gö re, rus lar açı sın dan ye ni ül ke le rin de baş lı ca mes lek
ka te go ri le ri; bi li şim tek no lo ji le ri ve ya zı lım (yüz de 13), kü çük ve or ta
dü zey li yö ne ti ci lik (yüz de 12) ol muş, öğ ret me ve araş tır ma da ha dü -
şük bir pa ya sa hip ol muş tur (yüz de 5’ten yüz de 4’e ge ri le miş). Gi ri -
şim ci le rin ora nı yüz de 5 do lay la rın da dır ve ya vaş ya vaş art mak ta dır.
bu da, rus la rın önem li bir kıs mı nın pi ya sa odak lı tu tu mu nun is tik ra -
rı nın bir gös ter ge si dir. Çok az ki şi avu kat lık mes le ği ni sür dür müş tür.
Ken di işi ni ya pan la rın ora nın da da çar pı cı bir ar tış söz ko nu su dur:
yüz de 1’den yüz de 3’ün üze ri ne çık mış tır. 

Göç ön ce sin de ki yüz de 2 ile kı yas lan dı ğın da, iş siz le ri ve ya do ğum
iz nin de olan la rın ora nı nın yüz de 14’ün üze ri ne geç me si de önem li dir.
bu du rum, ye ni ya şa nan de ği şim du ru muy la ve bir yan dan ta sar ruf la -
rı nı kul la na rak ye ni fır sat lar ara ma ve ya iyi ge lir li bir eş le ev len me
ha liy le kıs men açık la na bi lir. odak grup lar iş ve ge lir ko nu sun da ka -

ABD’de En Eğitimli 4. Göçmen Grup Meksikalılar

Ame ri ka’da üni ver si te me zu nu göç men ler ara sın da ilk üç te Hin -
dis tan, Çin ve Fi li pin li göç men ler yer alı yor. Eği tim se vi ye le rin de
önem li oran da ge liş me kay de den Mek si ka lı lar’sa dör dün cü sı ra -

ya yük sel di ABD Göç Po li ti ka la rı Ens ti tü sü’nün geç ti ği miz gün ler de
ya yın la dı ğı ra po ra gö re, Ame ri ka’da ya şa yan Mek si ka lı göç men ler ara -
sın da üni ver si te eği tim li olan la rın sa yı sın da cid di oran da ar tış kay de dil -
di. Ra por da, “Ame ri ka’da Mek si ka lı göç men ler le il gi li tar tış ma lar ço -
ğun luk la bu göç men gru bun da ki dü şük va sıf lı göç men le re da ya nı yor.
Çün kü bu grup uzun sü re dir Mek si ka lı göç men ler ara sın da ço ğun luk -
tay dı. An cak son ve ri le re gö re, Mek si ka lı göç men nü fus ara sın da va sıf lı
olan la rın sa yı sın da dik kat çe ki ci bir ar tış var” de nil di.

Mek si ka lı göç men le rin al tı da bi ri üni ver si te me zu nu

‘Te xas ve ABD Ge ne lin de ki Yük sek va sıf lı Mek si ka lı Göç men le rin
Pro fi li’ baş lı ğıy la ya yın la nan ra por da ki ve ri le re gö re, li sans ya da yük-
 sek li sans de re ce si olan Mek si ka lı göç men le rin sa yı sı son yıl lar da iki
kat ar tış gös ter di. 2000 yı lın da 269 bin Mek si ka lı göç men, li sans ya da
yük sek li sans de re ce si ne sa hip ken, bu ra kam 2017 yı lın da 678 bi ne
yük sel di. Ra por da, Ame ri ka’ya 2013-2017 yıl la rı ara sın da göç eden
Mek si ka lı lar’ın yak la şık al tı da bi ri nin üni ver si te me zu nu ol du ğu be lir ti -
lir ken, bu ora nın 1996-2000 yıl la rı ara sın da yir mi de bir ol du ğu nun al tı
çi zi li yor. Üni ver si te me zu nu Mek si ka lı göç men le rin yüz de 45’i son ra -
dan Ame ri kan va tan da şı olan göç men ler. Di ğer ta raf tan bel ge siz göç-
 men sta tü sün de olan Mek si ka lı göç men ler, eği tim li Mek si ka lı lar’ın yüz -
de 30’unu oluş tu rur ken, ye şil kart sa hi bi olan la rın ora nı yüz de 21.

Ra po ru ha zır la yan uz man lar Ari el G. Ru iz So to ve An drew Se lee,
ye şil kart sa hi bi ya da ka çak olan Mek si ka lı göç men le rin eği tim se vi ye -
sin de ki ar tı şın da çok önem li ol du ğu gö rü şün de.

‘Göç men po li ti ka la rı da ha kap sam lı ol ma lı’

Di ğer ta raf tan, Mek si ka eko no mi sin de ki iler le me ne de niy le Mek si -
ka’dan Ame ri ka’ya ge len göç men le rin sa yı sı dü şü yor. Ame ri ka’nın gü -
ney sı nı rın da uy gu la ma ya koy du ğu sı kı gü ven lik po li ti ka la rı ve Mek si -
ka’da do ğum ora nın da ki ge ri le me de göç ora nın da ki bu dü şü şün di ğer
et ken le ri ara sın da.Ame ri ka’da ki eği tim li Mek si ka lı göç men ler bir çok
alan da ça lı şı yor. Bun la rın ba şın da eği tim ku rum la rı, in şa at fir ma la rı,
top tan sa tış mar ket le ri, has ta ne ler ve res to ran lar ge li yor.

Ra po ra gö re, Ame ri ka’da ki eği tim li Mek si ka lı lar’ın yüz de 27’si Te xas
eya le ti nin Ho us ton, Dal las, El Pa so, McAl len ve San An to nio gi bi met ro-
 po li tan kent le rin de ya şı yor. Bu nü fu sun ço ğun lu ğuy sa ABD-Mek si ka sı -
nı rı ya kın la rın da ki San An to nio, McAl len ve El Pa so kent le ri ne yer leş miş
du rum da. Uz man lar ra po run so nun da dil eği ti mi nin öne mi ne dik kat çe -
ke rek göç men po li ti ka la rıy la il gi li ola rak şu öne ri de bu lu nu yor:

“Dil eği ti mi ni da ha eri şi le bi lir kı lan, pro fes yo nel dip lo ma ve ser ti fi -
ka la rın denk li ği ni ko lay laş tı ran po li ti ka lar, Mek si ka lı lar da hil tüm yük-
 sek va sıf lı göç men le rin va sıf lı iş gü cü ne ka tıl ma sı nı ve hem eya let ba -
zın da hem de ge nel an lam da ABD eko no mi si ne da ha da et ki li bir
şe kil de kat kı da bu lun ma sı nı sağ lar.” (Amerikanın Sesi, 14 Mayıs 2019)
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PARAMETRELER i

beyin Göçü
şı tı “sis tem-kar şı tı mu ha le fe te” da ir bil gi le ri ve ikin ci si ne ve ri len güç -
lü des te ği gös te ri yor. bu nun ar dın da ise, ça lış ma ya ka tı lan la rın yüz de
89’unun rus ça ha ber le ri iz le me si gös te ri li yor (62). Her ne ka dar ne re -
dey se ya rı sı 2012 yı lın dan ön ce göç et miş ol sa lar da, tüm ör nek le min
yüz de 68’i, sis tem-kar şı tı mu ha le fe tin gö re ce ye ni fe no me nin den ha b-
er dar; sa de ce yüz de 12’lik bir di lim, bu ko nu da hiç bir şey bil mi yor. 

Yüz de 72’lik ke sim, 2010 yı lın dan be ri yol suz luk-kar şı tı bir ak ti vist
ola rak ül ke ça pın da ün le nen ve kı sa sü re ön ce ül ke ça pın da ki tek mu -
ha lif ağı kur muş olan Ale xei Na valny’nin tem sil et ti ği sis tem-kar şı tı
mu ha le fe ti yüz de 72’lik bir ke sim des tek li yor. ta rih sel ola rak po pü ler
olan “sis te mik” li be ral Yab lo ko par ti si, bu grup lar ara sın da sa de ce
yüz de 37’lik bir oy di li mi ne sa hip (63). Ko mü nist le rin ve Zhi ri -
novsky’nin LdPr par ti si nin ise –Krem lin’in kuk la la rı ola rak- gö zar dı
edi le bi le cek dü zey de bir des te ği bu lu nu yor. 

Ka tı lım cı la rın gö rüş le ri nin ço ğu, ba tı lı li be ral de mok ra si nin ide al -
le riy le tu tar lı dır. bu na, ba sın öz gür lü ğü ve gü cün adem-i mer ke zi yet çi
bir ya pı ya ka vuş ma sı da da hil. İçle rin den yüz de 69’luk bir kıs mı, Pu -
tin’in “güç di ke yi” yak la şı mı na kar şı çı kar ken, yüz de 91’i, Krem lin’in
med ya üze rin de kur du ğu de ne ti me eleş ti rel ba kı yor lar. Yüz de sek sen
al tı lık bir kı sım, Pu tin yö ne ti mi nin “da ha zi ya de ken di çı kar la rı nı dü -
şün dü ğü ne” ina nır ken, sa de ce yüz de 6’sı in san la rı önem se di ği ne ina nı -
yor (64). eko no mik yol suz luk so ru nu na iliş kin ola rak, ka tı lım cı la rın
bü yük kıs mı, rus ya’da ba şa rı lı iş yap mak için en önem li şe yin “krysha”
(dev le tin suç lu la rı ko ru ma sı) ol du ğu na ik na ol muş du rum da. 

An ke te gö re, göç men le rin yüz de 65’i, Pu tin’in 2012 yı lın da ge ri
dö nü şün den be ri göç men le rin yüz de 65’inin rus ya’da ki du ru mun da -
ha kö tü ye git ti ği ni dü şü nür ken, yüz de 81’i, 2018 yı lın da ki dev let baş -
ka nı se çi mi nin ar dın dan rus ya’nın so run la rı na al ter na tif bir çö züm
öne re cek olan bir ki şi ara yı şı na gir miş du rum da lar. Yüz de 69’u ise,
Na valny’nin on la ra ka tıl ma sı kar şı sın da iyim ser. odak grup lar sü -
rek li ola rak Pu tin’i “hır sız” ve “ulus la ra ra sı suç lu” ola rak ni te len dir -
di ler; ken di si nin ba tı’da ki ba zı sos yal ve si ya si çev re ler de aşı rı
olum lu al gı lan ma sı kar şı sın da en di şe le ri ni di le ge tir di ler. bu nun la
bağ lan tı lı ola rak, rus ya’nın ba tı lı po pü ler söy lem ler de ki ye rin den
söz edil di ğin de, Krem lin pro pa gan da sı nın kli şe le ri ne kar şın mer ke zi
bir önem de ol ma dı ğı nı da ka bul edi yor lar. bu nun la bir lik te, odak
gru bu üye le ri nin be lirt ti ği gi bi, “bir çok sı ra dan ba tı lı, rus ya’yı bir
dev let ola rak de ğil, bir kül tür ve halk ola rak se vi yor lar.” 

Ka tı lım cı la rın yüz de 52’si, uk ray na’da ki sal dır gan lı ğın dan do la yı
rus ya’ya yap tı rım lar uy gu lan ma sı nı des tek ler ken, yüz de 34’lük bir ke -
sim bu na kar şı çı kı yor. odak grup lar, rus ya ile ba tı ara sın da ki iliş ki le -
re ve rus ya’nın dün ya da ki ye ri ne da ir yak la şı mın da be lir li bir es nek lik
ser gi le di. ti pik açık la ma lar şu şe kil de: “bu, kar ma şık ola cak”, “rus -
ya’da ki in san lar da ha iyi iliş ki le ri na sıl ku ra cak la rı nı bil mi yor lar”, ve
“Pu tin’in çı kar la rı ulus la ra ra sı ve ge nel ola rak rus ya’nın çı kar la rıy la
çe li şi yor.” ba tı lı po li ti ka cı la rın Krem lin ko nu sun da ki ikir cik li tav rı na
yö ne lik ma kul dü zey de bir eleş ti ri var dı. Ka tı lım cı lar; “rus ya’nın çö -
kü şü nün da ha faz la suç, uyuş tu ru cu akı şı ve İslam cı lı ğa yol aça ca ğın -
dan kork tuk la rı nı” be lirt ti ler. Abd ve Al man ya’dan an ke te ka tı lan la rın
ço ğun lu ğu ise, Krem lin’in Ame ri kan ve Al man se çim le ri ne mü da ha le
et ti ği ko nu sun da hem fi kir di; an cak bri tan ya’da ki le rin ya rı dan azı, bu
mü da hil li ğin bre xit’i et ki le di ği ni dü şü nü yor lar. bu du rum, an ke tin ya -
pıl dı ğı sı ra da ba tı lı med ya da Krem lin’in bre xit oy la ma sı na mü da ha le si
ko nu sun da çok faz la ha ber ol ma ma sı nı da açık lı yor. Krem lin’in ge nel
an lam da ma ni pü las yon la rı na iliş kin ola rak, odak gru bu ka tı lım cı la rı,
“Abd’de ya şa yan bu ka dar rus var ken Pu tin’i des tek le me nin kül fe ti ni
kal dı ra ma yız. Ame ri ka bu ko nu da pa sif tir” de miş ler dir. 

ba tı’nın rus ya’nın de mok ra tik dö nü şü mü ne ver di ği po tan si yel des -
tek ko nu sun da ise, odak gru bu ka tı lım cı la rı, 1990’lı yıl lar da ki in sa ni
yar dım ve “rus ya’da pro ak tif grup lar ku rul ma sı yo luy la kül tü rel pro-
 je le rin ba şa rı lı ol du ğu nu” anım sa mış lar dır. İçle rin den ba zı la rı ise,
“ba tı’nın var lı ğı yo luy la des tek ol du ğu nu, böy le lik le in san la rın, ya şa -
mın fark lı ola bi le ce ği ni, mad di açı dan bol luk ol ma sa da öz gür ola bi le -
cek le ri ni gör me şan sı edin dik le ri ni” ile ri sür müş ler dir. Ay rı ca, Pu -
tin’in ah bap ça vuş la rı nın ba tı’ya ka ra pa ra akı şı nı dur dur ma nın bir
yo lu nun bu lu nup bu lu na ma ya ca ğı nı da sor gu la mış lar dır: “rus ya’da ki
hır sız lık bel li bir dü ze ye ka dar de vam et se bi le, sa de ce bu ya sak bi le
rus la rın al tın için de yüz me si ni sağ la ya cak.” 

2012 yı lın da ki bö lün me nin öne mi 

Ye ni rus gö çü, Pu tin’in ro lü nün, rus ya’nın kal kın ma sı nın önün de
bü yük bir en gel teş kil et ti ği ne var gü cüy le ina nı yor. bu, on lar için kri-
 tik bir an la yış. odak grup lar, bu di na mi ğin bir par ça sı olan la rın fi kir -
le ri ni yan sıt tı: “2000 yı lın da yir mi iki ya şın day dım ve Pu tin’e oy ver-
 miş tim. Ken di mi so rum lu his se di yo rum ve şu an da ta ma men Pu tin’e
kar şı yım, özel lik le de Nord-ost’tan son ra (65), iş te bu yüz den ken di -
mi bu ra da rus gi bi his se di yo rum.” bu tes pit, ya kın ta ri hin önem li dö -
nüm nok ta la rıy la ala ka lı ola rak rus la rın ye ni de mok ra tik kim lik olu -
şu mu nun bir gös ter ge si ola bi lir. Özel lik le odak grup lar, 2012 yı lı nın,
de mok ra si ye ge ti ri len ye ni kı sıt la ma lar eş li ğin de, Pu tin Gö çü’nün ar -
tan şe kil de si ya si leş me si ni sim ge le yen önem li bir ta rih sel bö lün me yi
tem sil et ti ği fik ri ni te yit et miş ler dir. 

bu çer çe ve de, 2012 yı lın dan ön ce ge len alt dal ga (Grup A) ile 2012
yı lın da ve ya son ra sın da ge len grup (Grup b) ara sın da ki an ket ana li zi
sı ra sın da ba zı fark lı lık lar test edil miş tir. Grup A, top lam ör nek le min
yüz de 43’ünü tem sil eder ken, Grup b yüz de 57’ye kar şı lık gel mek te -
dir. Ara la rın da ki ba zı fark lı lık lar, an ket de mog ra fi si yo luy la gö rü le bi -
lir. 2012 yı lın dan be ri rus ya’yı terk eden ler ara sın da yük sek eği tim li
an cak ha len gö re ce ola rak genç in san la rın ve da ha ak tif olup ka ri yer -
le ri nin or ta aşa ma sın da olan pro fes yo nel le rin ora nı da ha faz la dır. Kı -
yas la ma yap mak ge re kir se, 2012 yı lın dan ön ce göç eden ler ara sın da,
rus ya’yı ai le le riy le bir lik te terk eden ve sa de ce li se dip lo ma sı olan
çok da ha faz la genç bu lun mak ta dır. 

Ne il ginç tir ki, “ge nel si ya si ik lim” ve “si ya si hak ve öz gür lük le rin
ol ma yı şı” hem Grup b hem de Grup A için baş lı ca iti ci et men ler dir.
bun la rın sık lı ğı ise, Grup b’de iki ka tı na çık mak ta dır. bu nu, Pu tin’in
2012 yı lın da baş kan ola rak sah ne ye ge ri dö nü şün den son ra Göç’ün si -
ya si leş me si nin net bir işa re ti ola rak ka bul edi yo ruz. Mo ti ve edi ci bir
et men ola rak eği ti min sür dü rül me si, A Gru bu’nda ilk sı ra da ki bir mo -
ti vas yon iken, b Gru bu’nda se ki zin ci sı ra ya ge ri le mek te dir. bu du rum
ise, rus ya’nın si ya si ve eko no mik so run la rı na da ir ar tan bir en di şe nin
işa re ti dir. bir di ğer de yiş le, çe ki ci et men ler den se iti ci et men ler gi de -
rek da ha bas kın gel mek te dir. 2012 yı lın dan iti ba ren, rus ya’da “eko -
no mik ola rak ra hat ya şan tı la rı nı” bı ra kan la rın ora nı hay li art mış tır.
Ül ke den ay rıl ma nın ana se be bi ola rak “ge nel eko no mik du rum” ise
ikin ci sı ra dan dör dün cü sı ra ya ge ri le miş tir. İlginç bir şe kil de, “di ni
bas kı lar”, her ne ka dar Grup b’nin tem sil ci le ri ta ra fın dan çok da ha sık
zik re dil se bi le, 12.sı ra da ki ye ri ni ko ru mak ta dır... Dizidevamedecek

ram sar de ğil dir. Ye ni rus göç men ler, en düs tri yel-son ra sı bir top lum da
ya şam ve is tih dam ko nu sun da gö re ce da ha iyi ha zır lık lı dır. bir çok an -
ket ka tı lım cı sı, güç lü dil sel ye te nek le ri ol du ğu nu be lirt miş ler dir. odak
grup la rı ise, ye ni ül ke le rin kül tü rel ve si ya si söy lem le riy le ya kın lık
ser gi le mek te dir. An cak, di ğer ba zı göç men ler le kı yas lan dı ğın da asi mi -
las yo nun gö re ce da ha ko lay ol ma sı na rağ men, odak grup lar, Abd,
bri tan ya ve ya Al man ya’da ki ya şa ma alış ma la rı nın ça ba ge rek tir di ği ni
be lirt miş ler dir. Ke za bir çok ka tı lım cı ha len “ken di rus dün ya la rı” içi -
ne hap sol muş tur. bu nun la bir lik te, adap tas yon sü re ci ni güç len di ren te -
mel şe yin öz gür lük ol du ğu nu vur gu la mış lar dır. tam va tan daş olup ol -
ma ma la rın dan ba ğım sız ola rak ken di le ri ni sı nır lı da ol sa si ya si ola rak
ifa de et me ola na ğı bul muş lar dır. 

Ço cu ğu olan lar ge nel lik le on la rı ye ni ül ke de ki sos yal ya şan tı nın
fark lı bo yut la rı na er ken yaş ta da hil et mek te dir. odak gru bu ka tı lım cı -
la rı açı sın dan bu mü da hil lik sa de ce ço cuk lar için bir he def ol mak tan
iba ret de ğil dir; ay nı za man da ai le le rin ken di en teg ras yon la rı ve ba şa rı -
la rı nın da bir ara cı dır. Öte yan dan, ge le nek sel med ya yı da is tik rar lı şe -
kil de kul lan mak ta dır lar ve sos yal ağ lar da ak tif tir ler. Ge nel lik le iki dil -
de kul la nım da bu lu nur lar. Yüz de 52’lik bir di lim, ye ni ül ke le ri nin
si ya si ya şan tı sı nı ya kın dan ve ya müm kün ol du ğun ca ya kın dan ta kip
eder ler. Sa de ce yüz de 18’lik bir ke sim, Ame ri kan, bri tan ya ve Al man -
ya’nın si ya si yel pa ze si ne gö re bağ lı lık la rı nı ta nım la ya ma mak ta dır.
Yüz de 10’luk bir ke sim, mu ha fa za kar ve ya çok mu ha fa za kar ol duk la -
rı nı söy le mek te dir. Yüz de 23’ü ılım lı, yüz de 45’i ise li be ral ve ya çok
li be ral dir. da ha ön ce ki rus göç men ler ge nel lik le mu ha fa za kar olup
Abd’de Cum hu ri yet çi le ri des tek li yor lar dı. Pu tin Gö çü tem sil ci le ri
ise, baş kan do nald trump ve ya bre xit ko nu sun da ağır lık lı ola rak
olum suz bir ta vır ser gi li yor lar; Şan söl ye An ge la Mer kel’in si ya se ti ne
yö ne lik ise po zi tif bir tu tum içe ri sin de ler.

Pu tin Gö çü’nün önem li özel lik le ri ara sın da yo ğun ha ber tü ke ti mi ve
ile ti şim ter cih le ri yer alı yor. Her şey den ön ce, ör nek le mi mi zin mut lak
ço ğun lu ğu İnter net’i ana ha ber kay na ğı ola rak kul la nı yor. İlginç bir
şe kil de, ye ni ül ke nin kay nak la rı ile rus kay nak la rı ara sın da ki po pü -
ler lik far kı ol duk ça dü şük: yüz de 78’e kar şı lık yüz de 74. İkin ci sı ra da
ise, ai le, dost lar ve mes lek taş lar la ha ber pay la şı mı ge li yor. bu nun da
po pü ler li ği ye ni ül ke de yüz de 60, rus ya’da ise yüz de 58 dü ze yin de. 

Ye ni ül ke de te le viz yo nu baş lı ca ha ber kay na ğı ola rak gör me eği li -
mi nin po pü ler li ği çok da ha dü şük tür (yüz de 28) ve rus te le viz yo nu,
ka tı lım cı la rın sa de ce yüz de 12’si ta ra fın dan ter cih edil mek te dir. bu
du rum, bir ön ce ki göç dal ga sı na kı yas la Pu tin Gö çü’nün Krem lin’in
pro pa gan da la rı na da ha az açık ol du ğu nu da gös ter mek te dir. rus ya ile
il gi li ha ber ler de ter cih et tik le ri kay nak lar so rul du ğun da, ka tı lım cı la rın
yüz de 84’ü, rus kay nak la rı na on li ne eriş tik le ri ni söy ler ken, sa de ce
yüz de 49’u, rus ya-dı şı kay nak lar dan söz edi yor du. 2018 yı lı ilk ba ha -
rın dan iti ba ren en po pü ler ha ber si te si on li ne bir der gi olan Me du za
(yüz de 56) olur ken, onu ra in tV (yüz de 34) ve ec ho of Mos cow
(yüz de 32) isim li rad yo is tas yo nu iz le di. Le ton ya mer kez li ola rak rus -
ça ya yım la nan ba ğım sız bir on li ne ga ze te olan Me du za’nın po pü ler li -
ği, sür gün de kı sa sü re ön ce ku ru lan li be ral bir ha ber ka na lı na yö ne lik
yük sek gü ven dü ze yi nin bir gös ter ge si dir. 

Ye ni di as po ra açı sın dan rus ya’dan söz et mek ve rus ça ha ber ler al -
mak, her şey den ön ce, rus ya dı şın da ki ai le ve ya ar ka daş lar la ki şi sel
ola rak ko nuş mak (yüz de 62), ikin ci ola rak rus ya’da ki ai le ve ar ka daş -
lar la te le fon da gö rüş mek ve me saj laş mak (yüz de 40) an la mı na gel -
mek te dir. rus ya’ya ya pı lan zi ya ret ler sı ra sın da rus ya ile il gi li ha ber -
le ri tar tış mak yüz de 34 dü ze yin de ka lır ken, rus ol ma yan
mes lek taş lar la rus ya’ya da ir ha ber ler den ve mev cut olay lar dan bah-
 set mek de yüz de 30 dü ze yin de dir. Sa de ce yüz de 14’lük bir kı sım,
kim sey le rus ya’ya da ir ha ber le ri ko nuş ma mak ta dır. bu, 2000 yı lı ön -
ce sin de ki göç men le rin ile ti şim tu tu mun dan son de re ce fark lı dır; ke za
bu ki şi ler rus ya ile il gi li me se le ler le da ha az il gi len mek tey di ler. 

Ken di le ri ni da ha ön ce ki dal ga lar la kı yas la dık la rın da, dört fark lı ko -
num da ki odak Gru bu’nun üye le ri, ken di le ri ni da ha genç, da ha eği tim -
li, kül tür lü, da ha bil gi li, da ha he def odak lı ola rak ta nım la dı lar; da ha
ko lay en teg re ol duk la rı nı ve “gü nü müz le da ha iyi bağ lan tı kur duk la rı -
nı” söy le di ler. 1990’lı yıl la rın göç men le ri ise, “geç miş te kal mış” ki şi -
ler ola rak ta nım la nır ken, “on la ra ku cak açan ül ke ler den ço ğu nun nef -
ret et ti ği” be lir til di. As lın da, ye ni rus di as po ra sı nın üye le ri ge nel lik le
ken di le ri ni, on lar gi bi olan lar dan izo le et me ye ça ba lı yor lar. “rus lar,
rus ya’da rus ol mak tan gu rur lu, an cak bu ra da bu nu sak lı yor lar: da ha
zi ya de bir bir le riy le re ka bet et mek is ti yor lar, di ğer top lu luk lar da ol du -
ğu gi bi bir bir le ri ne kol ka nat ger mi yor lar.” odak gru bu nun ba zı ka tı -
lım cı la rı; “rus di as po ra sı ol ma dı ğı, sa de ce çı kar grup la rı ol du ğu” ko -
nu sun da ıs rar cı. on la ra gö re bu çı kar grup la rın da in san lar, ge nel lik le
dil üze rin den bir lik olu yor lar.” bu du rum ise, rus di li ve kül tü rü nün

ge nel lik le bi rey sel ile ti şi min mer ke zin de ol ma sı na rağ men, ha li ha zır -
da kon so li das yon ve ko lek tif ey le me yö ne lik ola rak za yıf bir te mel ol -
ma sı nı açık lı yor. bel ki de ye ni rus göç men le ri ne öz gü ol ma yan bu
özel lik ler, ge nel ola rak yük sek eği tim li en düs tri yel-son ra sı gö çün ye ni
mo del le ri ne doğ ru kü re sel bir dö nü şün işa re ti ola bi lir. Özel lik le di ğer
göç men ler le top lum sal bağ lar kur mak ye ri ne ki şi sel ge li şim doğ rul tu -
sun da ki ter cih le ri, odak gru bu üye le ri ta ra fın dan vur gu lan dı. “Kül tür lü
göç men ler, müm kün ol du ğun ca az rus ol mak is ti yor lar, dün ya va tan -
da şı ol ma ar zu sun da lar.” Ay nı za man da, “rus lar la bu ra da da ha faz la
va kit ge çir di ği miz de, rus ya’da ol du ğun dan fark lı bir rus kim li ği ol -
du ğu his se di le bi li yor.” bu du rum ki mi le ri ta ra fın dan “rus ya trav ma -
sın dan kur tul mak” şek lin de yo rum la nı yor: ge le nek sel ci, kı sıt la yı cı,
öz gür ol ma yan top lum sal ağ la rın ko pa rıl ma sı. bu araş tır ma da söz ko -
nu su his si yat özel lik le ba tı’nın kül tü rel ve si ya si de ğer le ri ne yö ne lik
du yu lan he ye can la yan sı ma sı nı bu lu yor. 

Lo kas yon te mel li fark lı lık lar 

Hem araş tır ma lar hem de odak grup lar da göz lem len di ği üze re, San
Fran cis co bay Area, New York, Lon dra ve ber lin’de ki rus lar ara sın -
da ki ben zer lik ler, fark lı lık lar dan çok da ha faz la dır. bu, eko no mik, kül -
tü rel ve si ya si de ğer ler ve tu tum la rın te mel hat la rı bo yun ca gö re ce ho -
mo jen lik le ri nin bir işa re ti ola rak ka bul edil me li dir. 

bu nun la bir lik te, dört lo kas yo na iliş kin ba zı il ginç özel lik ler be lir -
len miş tir. Her ne ka dar mev cut araş tır ma da bu du rum is ta tis tik sel ol -
mak ye ri ne odak grup lar üze rin den te yit edil se de, eği tim açı sın dan
bay Area’da, il ginç bir şe kil de bi lim ala nın da eği til miş ler yük sek
oran da bu lun mak ta dır. Yel pa ze nin di ğer ucun da ise, ber lin’de ki ki şi -
ler da ha zi ya de ya ra tı cı mes lek ler de yer al mak ta dır. eko no mik ola rak
ber lin’de ki rus lar, di ğer lo kas yon la ra kı yas la iş siz lik yar dım la rı nı da -
ha faz la kul lan mak ta dır lar. Lon dra’da ki ler ise, bek len di ği üze re, ge -
nel lik le mül ki yet sa hi bi ve ta sar ruf la rı olan ki şi ler dir. Ken di işi ni ya -
pan la rın ora nı ise en yük sek New York’ta dır. Her ne ka dar bu grup ta ki
rus la rın ço ğu gö re ce ola rak ra hat ya şa sa lar da, rus ya’da bu sa yı ber -
lin’de ki ne kı yas la da ha dü şük tür. New York’ta çok da ha faz la sa yı da
ki şi ve ber lin’de çok da ha az sa yı da ki şi, rus ya’da ki ler le kı yas lan dı -
ğın da da ha iyi mes le ki fır sat la ra sa hip ol duk la rı nı his se di yor lar. 

rus la rın res mi ola rak yer leş me le ri açı sın dan lo kas yon lar ara sın da
bel li fark lı lık lar söz ko nu su. Ça lış ma, burs, de ği şim yo luy la göç ber -
lin’de çok da ha faz la rast la nı yor. Yük sek ni te lik li iş gü cü ve iş in san -
la rı nın gö çü ise Lon dra ve bay Area’da da ha yay gın. New York ve
ber lin’e gi den ler, ge nel lik le ye ni ül key le da ha ön ce den ai le bağ lan tı -
la rı kur muş ki şi ler. ber lin sa de ce rus kö ken li Al man lar için de ğil ay -
nı za man da rus Ya hu di ler için de bir yur da ge ri dön me des ti nas yo nu.
New York, mül te ci sta tü sü ve si ya si sı ğın ma araç la rı nın kul la nı mın da
ön sı ra da. tu ris tik ve ya iş vi ze le ri ge nel lik le Lon dra’da ya sal da imi
göç sta tü sü ne dö nüş tü rü lü yor. 

ber lin odak gru bun dan edi ni len bir de ğer len dir me ise, “kül tü rel
göç” ol du ğu yö nün de. Ya ni, ora da bu lu nan genç rus la rın bü yük kıs -
mı, ber lin’i seç ti ler, çün kü Al man ya’da ki en te lek tü el ve ma ne vi ya -
şan tıy la bir ya kın lık his se di yor lar. bu nun la bir lik te, söz ko nu su ya kın -
lı ğa rağ men, rus göç men le rin ye ni ül ke le rin de ki gün lük ya şan tı ya
sos yal ağ lar üze rin den ka tı lım la rı açı sın dan ber lin en az ak tif olan şe -
hir iken, bay Area en üst sı ra da yer alı yor. odak grup lar da, lo kas yon
açı sın dan ba zı fark lı lık la ra işa ret eden baş ka un sur lar da var. bay Area
tar tış ma sı da ha zi ya de ya şam ma li ye ti, üc ret ler, bü rok ra si ve hiz met le -
rin ka li te si açı sın dan dı. New York’ta ise bu tar tış ma, Pu tin ci lik ve
rus ya’da hu ku kun üs tün lü ğü ne da ir so run lar et ra fın da dön dü. Lon-
 dra’da ya şa yan lar, pra tik so run la rı tar tış mak ko nu sun da bay Area sa -
kin le ri gi bi is tek liy di ler. ber lin’de ya şa yan lar ise, di as po ra nın kar ma -
şık lı ğı ve bir suç kay na ğı ola rak rus ya’nın Kaf kas lar böl ge sin den
ge len Çe çen le rin var lı ğın dan çok da ha en di şe liy di ler. 

Ye ni göç men le rin Pu tin ci lik ve ulus la ra ra sı si ya set ko nu sun da ki 
gö rüş le ri 

Pu tin Gö çü fik ri nin da ha ön ce ki dal ga la ra kı yas la çok da ha si ya si
ol ma sı fik ri, odak grup lar da da ha iyi bel ge len di ril miş ti. Ar tık da ha
genç ve ak tif ki şi le rin rus ya’yı terk et ti ği yö nün de ki an la yış ge nel lik -
le ye ni göç men le rin ken di le ri ne da ir al gı yı da ço ğu za man şe kil len di -
ri yor. “Göç eder ken ne ka dar genç se niz, rus ya’da olan bi ten ko nu sun -
da o ka dar olum suz bir ta vır içe ri si ne gi ri yor su nuz.” Yaş fak tö rün den
do la yı bu du rum, ül ke yi da ha ya kın bir ta rih te terk eden ler ara sın da,
Pu tin ci lik-kar şıt lı ğı ve ya oto ri ter lik-kar şıt lı ğı nın po tan si yel ola rak da -
ha güç lü bir ka lı cı lık ser gi le me si an la mı na ge le bi lir. 

Ça lış ma ay nı za man da Pu tin’in re ji mi ne da ir eleş ti ri le ri, Pu tin-kar -

ABD Ener ji Ba ka nı Perry Ku zey Akım 2 do ğal gaz bo ru hat tı
pro je si ne da hil olan şir ket le re yap tı rım ge tir me yi dü şün -
dük le ri ni açık la dı. Krem lin'den ya pı lan açık la ma da yap tı rım

uy gu la ma sı nın ka bul edi le mez ol du ğu vur gu lan dı.

Ku zey Akım 2 bo ru hat tı pro je si, Ame ri ka ve ba zı do ğu Av ru pa
ül ke le ri ta ra fın dan yo ğun eleş ti ri le re ma ruz ka lı yor. Eleş ti ri le rin
ne de ni bu hat tın dev re ye alın ma sı nın Av ru pa Bir li ği’ni Rus ga zı na
da ha faz la ba ğım lı ha le ge ti re cek ol ma sı.

Rus ya'dan Al man ya'ya Bal tık De ni zi'nin al tın dan gaz ta şın ma sı nı
ön gö ren Ku zey Akım 2 pro je si ko nu sun da ABD Ener ji Ba ka nı
Rick Perry pro je ye da hil olan şir ket le re "çok uzak ol ma yan bir ge -
le cek te" yap tı rım uy gu la ma yı dü şün dük le ri ni söy le di.

Krem lin'den ya pı lan açık la ma da pro je ye yap tı rım uy gu lan ma sı -
nın Mos ko va ve Av ru pa baş kent le rin de ka bul edil me ye cek hak sız
re ka be te ne den ola ca ğı be lir til di.

Uk ray na'nın ye ni Dev let Baş ka nı vo lo di mir Se lens ki'nin ye min
tö re ni ne ka tıl mak için Ki ev'de bu lu nan ABD li ba kan "Ku zey Akım
2'ye ABD'de mu ha le fet ha len can lı dır" şek lin de ko nuş tu. Ba kan
Perry "ABD Se na to su bir ya sa ge çi re cek, Be yaz Sa ray bu ya sa yı
onay la ya cak. Bu ya sa Baş kan'a gi de cek, O da bu nu onay la ya cak ve

bu Ku zey Akım 2'ye yap tı rım uy gu la ya cak" ifa de le ri ni kul lan dı.
Krem lin Söz cü sü Di mit ri Pes kov ga ze te ci le re yap tı ğı açık la ma da "Bu
(hak sız ABD re ka be ti gi ri şi mi) sa de ce bi zim için de ğil, bir çok Av ru -
pa Bir li ği (AB) ül ke si için de ka bul edi le mez" şek lin de ko nuş tu.

Pro je eleş ti ri li yor

Bal tık De ni zi'ne in şa edi len ve doğ ru dan Al man ya'ya ulaş ma sı
plan la nan pro je Rus ya'ya kar şı ar ta cak gaz ba ğım lı lı ğı ne de niy le
ABD'nin ya nı sı ra Po lon ya da hil bir çok Do ğu Av ru pa ül ke si ta ra -
fın dan eleş ti ri li yor. Pro je AB için de de tar tış ma ya ra tı yor.

Av ru pa Par la men to su da, pro je ha ya ta ge çi ril di ği tak dir de
AB'nin tek bir do ğal gaz sev ki yat çı sı na ve onun si ya si açı dan zor lu
yö ne ti mi ne ba ğım lı du ru ma ge le ce ği ge rek çe siy le, in şa atın dur du -
rul ma sı nı ta lep edi yor.ABD, Rus ga zı na al ter na tif ola rak, Av ru -
pa'ya Ame ri kan şir ket le ri ta ra fın dan te da rik edi le cek sı vı laş tı rıl mış
do ğal gaz (LNG) sa tıl ma sı nı öne ri yor.

Al man ya Dı şiş le ri Ba ka nı Ma as Ara lık’ta yap tı ğı açık la ma da
ABD'nin Ku zey Akım 2 pro je si ne de niy le ya şa nan so ru nun çö zü mü için
yap tı rım yo lu nu seç me si ha lin de bu nun yan lış bir ter cih ola ca ğı nı söy le -
miş ti. Ma as, Av ru pa'nın ener ji po li ti ka sıy la il gi li me se le ler ko nu sun da ka -
ra rın ABD'de de ğil, Av ru pa'da ve ril me si ge rek ti ği ni be lirt miş ti. dw
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Çin, İsra il’i Kuşak ve Yol Gi ri şi mi’nin önem li bir bi le şe ni ola rak
gör mek te dir.bu çı kar la rın öte sin de, Çin’in İsra il’e yö ne lik ta -
vır la rı na da ir bir ana liz, kar ma şık bir tab lo yu göz ler önü ne ser-

 mek te dir. 2010’lu yıl la rın or ta la rın dan iti ba ren, ti ca ret, ya tı rım, gü -
ven lik ve dip lo ma si nin bir çok ala nın da Çin li po li ti ka ya pı cı lar ve
aka de mis yen ler, İsra il’e da ir ol duk ça el ve riş li bir al gı oluş tur du lar.
bu olum lu al gı, Çin’in Ya hu di kül tü rü ve ge le nek le ri ne da ir res mi
ola rak be yan et ti ği bir hay ran lık la baş la mak ta dır. bu na ek ola rak, bir -
çok sı ra dan Çin li va tan daş, ai le, ça lış kan lık ve eği ti min öne mi ne de -
ğer ve ren bir me de ni yet ve kül tür ör ne ği ol du ğu na inan dık la rı şey
kar şı sın da be lir gin bir ya kın lık his set mek te dir. Ay nı za man da Çin
Halk Cum hu ri ye ti yet ki li le ri, ara sı ra İsra il’in po li ti ka la rı nı –özel lik le
de Fi lis tin li le re yö ne lik olan la rı- eleş tir mek te dir ve İsra il’e yö ne lik
olum lu duy gu lar, ka mu oyu yok la ma la rın da gö rül dü ğü gi bi Çin hal kı -
nın duy gu la rı nı net bir şe kil de yan sıt ma mak ta dır. bu bö lüm de, İsra il
ile iki li iliş ki ler ko nu sun da Çin’in her bir he de fi ni ele alı yo ruz, Çin’in
İsra il’e yö ne lik ta vır la rı na da ir de ğer len dir me ler su nu yo ruz ve Çin’in
İsra il’e da ir gö rüş ve tav rı nın Çin’in böl ge ye da ir po li ti ka sı açı sın dan
ne an lam ifa de et ti ği ni in ce li yo ruz. 

İle ri tek no lo ji İno vas yo nu için bir Mo del 

2017 yı lı Mart ayın da Çin dev let baş ka nı Xi’ye yap tı ğı bir zi ya ret
es na sın da İsra il baş ba ka nı Ne tan ya hu, İsra il ile Çin ara sın da “kap -
sam lı bir ino vas yon or tak lı ğı nın” te sis edi le ce ği ni açık la dı (2). bu gi -
ri şim, Ne tan ya hu’nun 2013 yı lı Ma yıs açın da Çin’e yap tı ğı zi ya re tin
ar dın dan ge liş miş ti ve bu zi ya ret es na sın da iki hü kü met; “yük sek tek -
no lo ji, çev re nin ko run ma sı, ener ji, ta rım ve fi nans man” alan la rın da
beş gö rev gü cü kur du lar (3). bu na gö re, her iki ta raf, “bi lim ve tek no -
lo jik ino vas yon, su kay nak la rı, ta rım, tıb bi te da vi ler ve ka mu sağ lı ğı
ile te miz ener ji alan la rın da iş bir li ği ni güç len dir me ye ön ce lik ve re cek -
ler di”. (4) Çin’in dev let baş ka nı yar dım cı sı wang qis han –ki ken di si
baş kan Xi’nin de sır da şı dır- 2018 yı lı ekim ayın da İno vas yon İşbir li -
ği ko nu sun da Çin-İsra il or tak Ko mi te si’nde yer al mak için İsra il’i zi -
ya ret et ti. be ra be rin de de 13 ba kan bu lu nu yor du (5). Zi ya re ti sı ra sın -
da wang İsra il’i öv dü; “İsra il’in elek tro nik, bil gi tek no lo ji si, mo dern
tıp ve ta rım ala nın da dün ya ya ön cü ol du ğu nu, Çin’in ise mo der ni zas -
yo na eriş me mü ca de le si içe ri sin de ol du ğu nu” söy le di (6). Açık la ma -
sı, Çin’in İsra il’den en çok ne bek le di ği ni göz ler önü ne se ri yor: İsra -
il’in ino vas yon ve gi ri şim ci lik ko nu sun da or ta ya koy du ğu po li ti ka lar
ve uy gu la ma lar dan ders al mak; ke za Çin eko no mi si ni ya tı rım ve ih ra -
cat odak lı bir eko no mi den tü ke tim ve ino vas yon gü düm lü bir eko no -
mi ye doğ ru kay dır ma ça ba sı içe ri sin de. 

Çin’in ba kış açı sın dan, İsra il, az bir nü fu sa sa hip bir “start-up ulu -
su nun” na sıl yük sek dü zey de ino vas yon ya pa bi le ce ği ve kü re sel eko -
no mi de re ka bet çi olan bü yük çok-ulus lu tek no lo ji şir ket le ri üre te bi le -
ce ği ni gös te ren bir ba şa rı öy kü sü su nu yor (7). İsra il’in ba şa rı öy kü sü,
Çin’de akıl lı, gi ri şim ci, her şe ye ça re bu lan ve mü ref feh Ya hu di le re
da ir mev cut kli şe le re de kat kı sağ lı yor (8) bu bağ lam da, Çin, ge nel
an lam da İsra il eko no mi si ni, özel de de bi lim ve tek no lo ji en düs tri si ni
son de re ce ya rar lı gö rü yor. Çin ken di eko no mi si ni ye ni den ya pı lan -
dır ma ya yö ne lir ken, İsra il’in öze lik le do ğal kay nak kı sıt la ma la rı kar -
şı sın da or ta ya koy du ğu ken di ino vas yon mo de lin den ders ler çı kar ma -
ya ça ba lı yor (9). Çin’in İsra il’den fay da sağ la ma ya ça ba la ma
yol la rın dan bi ri; tek no lo ji si ne eri şim im ka nı bul mak ve İsra il’in ino-
 vas yon uy gu la ma la rın dan ders çı kar mak üze re ya tı rım la rı kul lan mak.
2010’lu yıl la rın or ta la rı na ka dar yak la şık on yıl bo yun ca Çin’in İsra -
il’e ya tı rım la rı bü yük oran da ta rım ve gı da en düs tri si üze rin den ol du;
an cak bir yan dan da bu en düs tri nin tek no lo ji ya nı na kay dı lar. bu kap-
 sam da, Çin ulu sal Kim ya Şir ke ti (ChemC hi na’s) İsra il’in ta rım sal
kim ya ve mah sul ko ru ma şir ke ti Ada ma’uı (da ha ön ce ki is miy le
Mach tes him Agan in dus tri es) 2011 yı lın da ve Chi na bright Fo od
Gro up da İsra il’in tnu va Fo od in dus tri es şir ke ti ni 2015 yı lın da sa tın
al dı. bu iş lem ler, Çin’in ve rim li li ği ni ar tır ma sı na ve bi yo lo ji-ta rım pi -
ya sa sın da ken di si ne yer edin me si ne kat kı sağ la dı. 

bu nun la bir lik te, 2010’lu yıl la rın or ta la rın dan be ri Çin, İsra il’de ki
tek no lo ji start-up la rı na ya tı rım la ra odak lan dı: Çin li te le kom li de ri
Hua wei’in İsra il li si ber gü ve nik şir ke ti He xa ti er için tek lif ver me -
sin den, Çin’in Pin gAn Ven tu res ve Chi na bro ad band Ca pi tal şir ket le -
ri nin İsra il li bir te le kom şir ke ti olan ve mo bil ta şı yı cı lar ve ya zı lım
ge liş ti ri ci ler için di ji tal içe rik ve tek no lo ji su nan iron So ur ce’a risk
ser ma ye si ya tı rım la rı yap ma sı na dek... bu ko nu da ve ri ler ne ya zık ki
çok da ğı nık du rum da; an cak kı sa sü re ön ce ya yım la nan bir ra por da,
İsra il’in ile ri tek no lo ji şir ket le ri ne ya tı rım ya pan Çin li şir ket le rin sa -
yı sı nın 2013’te yüz de 18’den 2017’de yüz de 34’e yük sel di ği ni ve
Çin’in 2015-2017 yıl la rı ara sın da start-up la ra yap tı ğı yıl lık ya tı rı mın
500 mil yon do lar ila 600 mil yon do lar ara sın da ol du ğu nu –ya ni ay nı
dö nem de İsra il’in start-up la rı nın el de et ti ği tüm ser ma ye nin yüz de
12’si) kay det ti. (11) bu tek no lo ji ya tı rım la rın dan ba zı la rı nı be şin ci
bö lüm’de ay rın tı lı bir şe kil de ele al dık. bil gi tek no lo ji si ne ek ola rak,
Çin İsra il’e ye şil tek no lo ji ve ta rım sal ge liş tir me ala nın da bir mo del
ola rak ba kı yor. Çin’in ga ze te ve der gi le rin de ki bir çok ma ka le, – özel-
 lik le de İsra il’in çok ge niş oran da ta rı ma el ve riş li ara zi le re sa hip ol -
ma dı ğı ve çöl leş me so ru nuy la mü ca de le et ti ği dü şü nül dü ğün de- İsra -
il’in ta rım ve bi yo-tek no lo ji ala nın da ki ye ni lik çi uy gu la ma la rı nı
göz ler önü ne se ri yor (12). Çin li aka de mis yen ler, gü neş ener ji si, sür -
dü rü le bi lir ula şım, elek trik li araç lar, tuz dan arın dır ma, oz moz, su ve
atık la rın iş le me ta bi tu tul ma sı ve su la ma uy gu la ma la rı nı Çin’in ih ti -
yaç la rı açı sın dan son de re ce ya rar lı ola rak gö rü yor. (13) 

Son ola rak, iki ül ke Ar&Ge, risk ser ma ye si, in san lar ara sı te mas
alan la rın da iş bir lik le ri ni ar tır dı lar. 2015 yı lı Ha zi ran ayı iti ba riy le Çin,
İsra il’e son ra ki bir kaç yıl içe ri sin de 500 mil yon do lar risk ser ma ye si fo -
nu ya tı rı mın da bu lu na ca ğı nı açık la dı (14). 2017 yı lı ekim ayın da,
Çin’in elek tro nik ti ca ret de vi Ali ba ba, İsra il’de ve yurt dı şın da bil gi tek -
no lo ji le ri ala nın da ye te nek le ri ye tiş tir mek üze re tel Aviv’de bir Ar&Ge
la bo ra tu va rı aça ca ğı nı açık la dı (15). tüm bu fa ali yet ler, ar tan dü zey de
aka de mik ve ki şi sel te mas la rın ve her iki ül ke yi zi ya ret eden ya ban cı
de ği şim prog ra mı öğ ren ci le ri ne yö ne lik vi ze prog ram la rı nın art tı ğı bir
or tam da ger çek leş ti. İsra il’in ön de ge len ile ri tek no lo ji üni ver si te si
tech ni on-is ra il tek no lo ji ens ti tü sü 2013 yı lın da yap tı ğı bir açık la ma -
da, Gu ang dong Vi la ye ti’nde yer alan Shan tou Üni ver si te si’nde bir
kam püs aça ca ğı nı du yur du (16). 2015 yı lın da ise İsra il’in Yük sek eği -
tim Kon se yi ve Çin eği tim ba kan lı ğı, İsra il ve Çin’de ki araş tır ma üni -
ver si te le ri ara sın da araş tır ma ve aka de mik iş bir li ği ni teş vik et mek üze -
re İsra il-Çin 7+7 Araş tır ma Üni ver si te si İtti fa kı te sis et mek ko nu sun da
gö rüş bir li ği ne var dı lar (17). İsra il ve Çin ara sın da ki bi lim sel aka de mik
da ya nış ma ko nu su nu dör dün cü bö lüm’de et raf lı ca ele ala ca ğız. 

Sa vun ma, Gü ven lik ve te rör le Mü ca de le 

İsra il’in sa vaş aç ma ve te rör le mü ca de le et me ko nu sun da ki de ne -
yim le ri, Çin li po li ti ka ya pı cı lar ve stra te ji uz man la rı nın in ce le yip der-
s ler çı ka ra bi le cek le ri eş siz bir bil gi kay na ğı dır. 1948 yı lın dan be ri
İsra il, böl ge de ki bir çok Arap ül ke siy le bir lik te bir çok as ke ri ça tış ma -
da yer al dı ve Fi lis tin Kur tu luş Ör gü tü, Hiz bul lah ve Ha mas gi bi fark -
lı grup la ra kar şı te rör le mü ca de le kam pan ya la rı na ta raf ol du. bu zor-
 luk lar ve de ne yim le rin bir so nu cu ola rak İsra il mü kem mel bir as ke ri
güç ve ol duk ça ün len miş bir te rör le mü ca de le de ne yi mi ge liş tir di.

Çin’de bu ko nu da ya zı lan lar da, İsra il’in kon van si yo nel as ke ri ye te -
nek le ri, te rör le mü ca de le po li ti ka la rı ve bil gi gü ven li ği, Çin li si vil ve
as ke ri plan la ma cı la rın Çin’in ken di ye te nek le ri ne da hil ede bi le ce ği üç
alan ola rak vur gu lan mak ta dır. Çin’in ba tı vi la ye ti Sin can’da –bu ra sı
et nik türk, Müs lü man nü fu sa, uy gur la ra ev sa hip li ği yap mak ta dır-
ve Çin’in sı nır la rı da hi lin de azın lık la rın ya şa dı ğı di ğer böl ge ler de
ger çek leş ti ği ni ile ri sür dü ğü te rö rist fa ali yet ler ve ayak lan ma la ra da ir
ya pı lan açık la ma la ra ba kıl dı ğın da, Çin’in İsra il’in de ne yi min den en
iyi uy gu la ma la rı der le me ye is tek li ol du ğu gö rü lü yor. 

Ön ce lik le, her ne ka dar Çin or du su nu mo der ni ze et mek için bü yük
atı lım lar ger çek leş tir miş ol sa da, ger çek an lam da as ke ri de ne yim den
yok sun olup, kal kın ma sı için mo del al mak üze re da ha de ne yim li olan
di ğer ak tör le re yü zü nü dö nü yor. Çin’in İsra il’in as ke ri tek no lo ji si ne
eri şi mi sı nır lı dü zey de; an cak Çin ha len İsra il’e as ke ri mo der ni zas yo -
nu ko nu sun da baş ka gir di ler için baş vu ru yor. Çin’in sa vun ma der gi le -
rin de ya yı ma la nan ma ka le ler, İsra il’in sa vun ma, ku man da ve kon trol,
mu ha re be le rin et kin li ği, sa vun ma mo bi li zas yo nu ve sa vun ma en düs -
tri yel te me li –bu na si lah sa tış la rı ve in san sız ha va araç la rı da da hil-
alan la rın da ki li der li ği ni ve Çin’in bu ye te nek ve va sıf lar dan bir şey ler
öğ re ne bi le ce ği ni göz ler önü ne se ri yor (18). Ge nel iti ba riy le, İsra il’in
sa vun ma mo der ni zas yo nu, Çin’in as ke ri aka de mik çev re le rin den, ör -
nek alın ma ya de ğer gi ri şim ler ola rak öv gü top lu yor. 

İkin ci ola rak, Çin li ana list ler, İsra il’in te rör le mü ca de le po li ti ka la rı -
nı son de re ce et kin bu lu yor. bir ma ka le de, İsra il’in “İsra il top rak la rı -
na yö ne lik te rö rist sal dı rı la rı tes pit edip dur dur ma ya yö ne lik ile ri tek -
nik le rin den” öv güy le söz edi li yor (19). Sin can’da do ğu tür kis tan
İslam Ha re ke ti fa ali yet le ri nin bir kur ba nı ola rak, ya zar, Çin’in “İsra -
il’in te rör le mü ca de le de ne yi mi ni ken di ope ras yon la rı için bir re fe -
rans ola rak kul la na bi le ce ği ni” ile ri sü rü yor. Chi na Cri mi nal Po li ce
Col le ge’in den bir yet ki li nin yaz dı ğı bir baş ka ma ka le ise, İsra il’in te -
rör le mü ca de le de ne yim le ri ne ta rih sel mer cek ten ba kı yor ve “Çin ve
İsra il’in te rö rizm den ve ge le nek sel ol ma yan gü ven lik teh dit le rin den
uzun za man dır mus ta rip ol muş iki dev let ol du ğu nu” de ğer len di rir ken,
“bu zor luk la rın ar tan dü zey de te rör le mü ca de le eği ti mi ve her bir ül -
ke nin po lis ve as ke ri güç le ri ara sın da or tak tat bi kat lar için bir te mel
oluş tu ra bi le ce ği ni” kay de di yor. (20)

Son ola rak, Çin li yo rum cu lar, İsra il’in te rö rizm ve sa vun ma ile ala -
ka lı ola rak bil gi gü ven li ği ve ağ alan la rın da ki ye te nek le ri ni vur gu lu -
yor. Çin li ana list ler, İsra il’in özel ve hü kü met ku ru luş la rı nın bir di zi
ile ri si ber ye te nek –ör ne ğin sal dı rı ve sa vun ma amaç lı elek tro nik sa -
vaş, ve ri şif re le me ve sos yal med ya iz le me tek nik le riy le ara nan ki şi -
le rin yer le ri ni tes pit et me- ge liş tir miş ol du ğu nu da vur gu lu yor (21).
bir ma ka le de, İsra il hü kü me ti nin si ber gü ven li ği teş vik et me de ki ro lü
ana liz edi li yor. Ya za ra gö re, İsra il bir di zi si ber sal dı rıy la kar şı kar şı -
ya olup, teh dit le mü ca de le et mek üze re bir çok ulu sal si ber gi ri şim ta -
sar la dı. bun lar ara sın da, 2010 yı lın da açık la nan ulu sal Si ber Gi ri şim
ve İsra il hü kü me ti nin 3611 sa yı lı Ka ra rı yer alı yor (22). Ya za ra gö re;
İsra il’in Ar&Ge ko nu sun da ki yak la şı mı ve özel en düs tri, aka de mi ve
as ke ri ku rum la rın en teg ras yo nu, si ber sa vun ma po li ti ka sı na Çin bağ -
la mın da son de re ce kri tik bir önem at fe di yor. (23)

or ta do ğu’nun Je os tra te jik Öne mi 

Çin li ana list ler İsra il’i, Çin’in ge nel or ta do ğu po li ti ka sı için de
önem li bir ak tör ola rak gö rü yor lar. Çin, bü yük bir je os tra te jik öne me
sa hip bir böl ge de da ha faz la nü fuz el de et me ara yı şı çer çe ve sin de or -
ta do ğu’da ki pro fi li ni yük selt mek üze re adım lar at tı. Pe kin’in ba kış
açı sın dan, mo dern çağ da ki tüm bü yük güç ler, or ta do ğu’da ön de ge -
len oyun cu lar ol du lar ve ger çek an lam da bü yük güç ola rak gö rül me ye
ça ba lı yor lar (24). Ken di si ise, İran, Su udi Ara bis tan, Fi lis tin Yö ne ti -
mi ve İsra il da hil ol mak üze re or ta do ğu’da ki her bir hü kü met le ya -
kın iliş ki le ri ni sür dü ren bü yük güç ler den bi ri ol ma ya de vam edi yor. 

Çin Halk Cum hu ri ye ti, böl ge sel si ya set ten uzak dur mak su re tiy le tüm
ül ke ler le dost luk la rı nı sür dür me yi ba şar dı (25). do la yı sıy la, Çin, Af ri ka
ve ken di si açı sın dan bü yük önem ta şı yan di ğer ko nu lar da yap tı ğı gi bi
or ta do ğu ko nu sun da bir ra por ya yım la ma dı. bu nun ye ri ne, dı şiş le ri
ba kan lı ğı ta ra fın dan 2016 yı lı ocak ayın da Çin’in Arap Po li ti ka sı ra po -
ru ya yım lan dı. Söz ko nu su ra por, bü yük oran da ya van va at ler den olu şu -
yor du. Söz ko nu su ra por, İsra il me se le si ni sa de ce spe si fik bir po li ti ka
po zis yo nuy la ele al dı “Çin, or ta do ğu ba rış sü re ci ni ve 1967 yı lı ön ce si
sı nır la rı nı te mel alan ve do ğu Ku düs’ün baş ken ti ol du ğu tam ege men
ba ğım sız bir Fi lis tin dev le ti nin ku rul ma sı nı des tek le mek te dir.” (26)

İsra il’le dü şük pro fil li bir iliş ki sür dür mek, Çin’in or ta do ğu stra -
te ji si nin par ça sıy dı. Ke za ama cı, böl ge den ge len ener ji akı şı nı sür dür -
mek ve bir çok Arap dev le ti ve İran’dan eko no mik ola rak fay da lan -
mak tı. bu se bep ten ötü rü, Çin ken di si ni Fi lis tin da va sı nın şam pi yo nu
ve Arap dün ya sı nın iyi bir dos tu ola rak ko num lan dır dı. da ha sı, Çin
ken di si ni İslam’ın da iyi bir dos tu ola rak tak dim edi yor. An cak bir
yan dan da Çin sı nır la rı da hi lin de Müs lü man lar kı sıt la yı cı ve sert bir
mu ame le ye ma ruz kal ma ya de vam edi yor lar. bu ça ba nın ama cı ise;
Pe kin’i Müs lü man ül ke le rin eleş ti ri le rin den ko ru mak (27). bu za ma -
na de ğin de bu tür bir eleş ti ri yi ön le me de ba şa rı lı ol du. 

or ta do ğu’nun jeo-stra te jik öne mi ne rağ men, Çin Halk Cum hu ri -
ye ti baş ka nı Xi, or ta do ğu’yu geç zi ya ret et ti. böl ge ye ilk zi ya re ti ni
2016 yı lın da, ya ni gö re ve gel dik ten ne re dey se üç yıl son ra ger çek leş -
tir di. bu zi ya ret, Çin’in Arap Po li ti ka sı ra po ru’nun ya yım lan ma sıy la
ay nı dö ne me denk gel miş tir ve zi ya ret kap sa mın da Mı sır, Su udi Ara-
 bis tan, İran’a zi ya ret ler söz ko nu su ol muş tur – an cak İsra il’e de ğil.
Xi, Ka hi re’de, Arap Li gi’nin ana mer ke zin de res mi bir ko nuş ma yap-
 mış tır. tah ran ve ri yad’da ise, Pe kin’in her bir or ta do ğu lu güç le ka -
lı cı iliş ki le ri ni güç len dir mek ve eko no mik iş bir li ği ni ge niş let mek üze -
re ça ba la mış tır (28). bu nun la bir lik te, di ğer üst dü zey zi ya ret le re
rağ men – 2018 yı lı ekim ayın da baş kan yar dım cı sı wang’ın zi ya re ti
de bu na da hil- Xi he nüz İsra il’i zi ya ret et me di. 

Çin ile İsra il’in or ta do ğu’da ki çı kar la rı ara sın da net iki fark söz ko -
nu su: Fi lis tin li ler ve İran. Çin, uzun za man dır Fi lis tin da va sı nı des tek le -
di ve ken di le ri ni or ta do ğu ba rış sü re cin den dış lan mış his se den ve ge -
nel an lam da ba tı ta ra fın dan say gı gör me dik le ri ni dü şü nen bir çok Arap
dev le tiy le yu mu şak güç sta tü sü nü pe kiş tir me ye ça ba la mış tır. Çin, Fi lis -
tin dev le ti ni bM’de ta nı yan ilk ulus lar dan bi ri ol muş tur. Ay rı ca Ha mas’ı
da bir te rör ör gü tü ola rak ta nı ma mak ta dır (29). 2002 yı lın da Pe kin or ta
do ğu’ya bir “özel el çi” ata dı ve o za man dan be ri böl ge de ki ça tış ma çö -
zü mü ne yö ne lik bir çok tek lif ge ti ri yor (30). Çin’in İsra il-Fi lis tin ça tış -
ma sı na da ir po zis yo nu nun en ya kın ta rih li ör ne ği ise, Ara lık 2017’de
ser gi len di: Çin, Abd’nin Ku düs’ü İsra il’in baş ken ti ola rak ta nı ma sı na
kar şı çık tı ve Abd’nin bu açık la ma sı nı red de den bM Ge nel Ku ru lu ka -
ra rı le hi ne oy kul lan dı (31). İddia edi le ne gö re, Çin’in bM nez din de ki
bü yü kel çi si Liu Ji eyi, Çin’in “Fi lis tin hal kı nın da va sı nı des tek le di ği ni”
söy le di ve bu du ru mun “as la de ğiş me ye ce ği ni” söz le ri ne ek le di (32). 

Çin’in İsra il-Fi lis tin ça tış ma sı nın çö zü mü ne da ir açık la ma la rı, so -
rum lu luk la rı nı ka bul eden ve cid di tek lif ler ye ri ne or ta do ğu’da
önem li bir rol oy na yan bü yük bir güç ola rak ima jı nı pe kiş tir me yi
amaç la yan sem bo lik jest ler ola rak gö rül mek te dir. bu nun la bir lik te,

İsra il li bir ana lis tin de ğer len dir me si ne gö re, Çin’in or ta do ğu ba rış
sü re ci ne mü da ha le si “ta ma men dip lo ma tik re to rik” ve Çin’in et ki si
“çok faz la his se dil mi yor” (33). İsra il li yet ki li le re gö re, Fi lis tin li ler
ko nu sun da Çin Halk Cum hu ri ye ti’nin res mi ey lem le ri, be yan edi len
po li ti ka la rı yan sıt mı yor ve ta ma men gü nü kur tar ma ya yö ne lik. (34) 

Çin, sık sık İran’a yö ne lik her han gi bir as ke ri ey le me kar şı çık tı ve
tah ran-des tek li Lüb nan Hiz bul lah’ını bir te rör ör gü tü ola rak gör mü -
yor (35). Çin ay nı za man da 2000 yı lın dan be ri İran’a yüz mil yon lar ca
do lar lık si lah te min et ti Pe kin, 2000’li yıl lar da tah ran’a sa tı lan mü -
him ma tın de ğe ri açı sın dan Mos ko va’dan son ra ikin ci sı ra da ge li yor
(36). Pe kin’in tah ran’ın fü ze ve nük le er prog ram la rıy la uzun bir iş -
bir li ği geç mi şi söz ko nu su. Ay rı ca İran’a yüz ler ce ge mi sa var ve uçak-
 sa var kru va zör fü ze te min et ti (37). bu iliş ki za man za man Çin’in
İsra il’le da ha ya kın iliş ki ler ge liş tir me si ni de ön le di. 

Son ola rak, Çin’de ki ba zı po li ti ka ya pı cı lar, Çin’in İsra il’le olan
iliş ki si ni or ta do ğu’da ki lit bir Ab müt te fi ki ne ulaş ma nın bir fır sa tı
ola rak gö rü yor ola bi lir ler. bu da Abd’nin dip lo ma si si ni ve kü re sel it -
ti fak ve or tak ağı nı ze de le mek üze re Çin’in da ha ge niş çap lı bir stra -
te ji si nin par ça sı ola bi lir. Çin, İsra il ile Abd ara sın da var olan ya kın
it ti fa kı an la mış du rum da. do la yı sıy la Abd’nin İsra il’e si lah sa tı şı nı ve
bu nun Çin’e olan et ki le ri ni de ya kın dan ta kip edi yor (39). Çin ay nı za -
man da Abd’nin As ya’da ki ve dün ya nın di ğer yer le rin de ki it ti fak la rı nı
da ta kip edi yor; ke za bun lar Çin’in çı kar la rıy la ta ban ta ba na zıt olup
ba zı du rum lar da on la rın de ğe ri ni ve fay da sı nı da ak tif şe kil de ze de li yor
(40). Çin li aka de mis yen ler Abd-İsra il it ti fa kı nın geç mi şi ve za man
içe ri sin de ka zan dı ğı de ğer ko nu sun da da in ce le me ler de bu lu nu yor lar
(41). do la yı sıy la, her ha lü kar da Çin İsra il’le olan iliş ki si ni, Abd ile
olan ki lit it ti fak iliş ki le ri ni ze de le me ye dö nük da ha ge niş çap lı bir ça ba -
nın uzan tı sı ola rak gö rü yor ve was hing ton’un aley hi ne ola cak şe kil de
İsra il’le da ha ya kın iliş ki ler ge liş tir me nin fır sat la rı nı araş tı ra bi lir. 

bu açı dan, Çin’in et ki si nin önün de sı nır lan dır ma lar da mev cut.
Çin’in böl ge de bağ lan tı sız ve mü da ha le et me yen bir or tak ola rak al gı -
lan ma ar zu su na ba kıl dı ğın da ve Çin’in or ta do ğu’da ki ba zı ül ke ler le
güç lü ve as ke ri bağ lan tı la rı dü şü nül dü ğün de -ki iç le rin den ba zı la rı nın
hem ba tı hem de İsra il’le so run lu iliş ki le ri söz ko nu su- Çin, İsra il’le
da ha ya kın iliş ki le ri ni ze de le ye bi le cek ni te lik te en gel ler le kar şı la şa bi lir.
Her ne ka dar Çin, İsra il’le bağ la rı nı de rin leş tir me nin yol la rı nı araş tır sa
da, Abd’nin İsra il dış po li ti ka sı da hi lin de ki ro lü nün ye ri ni al ma nın
önün de ki kı sıt la ma la rın da far kın da (42). bu kı sıt la ma la rın far kın da ol -
sa da, Çin li ler İsra il li le re sü rek li ola rak şu nu ima edi yor lar: Je os tra te jik
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du rum, za man içe ri sin de – ör ne ğin 50 yıl için de- de ği şe bi lir ve Çin’in
le hi ne dö ne bi lir (43). bu açık la ma nın Çin’in uzun va de de böl ge de ki ni -
yet le ri ni yan sı tıp yan sıt ma dı ğı nı ve ya İsra il’i po li ti ka la rı nı de ğiş tir me -
ye yö nel tip yö nelt me di ği ni söy le mek için he nüz çok er ken. 

bu nun la bir lik te, Çin’in Ke mer ve Yol Gi ri şi mi, Arap ve İsra il çı -
kar la rı nı Çin’in ki ler le uyum laş tır mak için bir fır sat su nu yor. 

Ke mer ve Yol Gi ri şi mi

baş kan Xi 2013 yı lın da “tek Ke mer, tek Yol” ola rak ad lan dır dı ğı
gi ri şi mi ni açık la dı ğın da, Çin, As ya, Af ri ka, Av ru pa ve or ta do ğu ça -
pın da ki an gaj ma nı nı iler let mek üze re id di alı bir prog ra ma gi riş ti. Ka -
ra yol la rı, de mir yol la rı, li man lar ve bo ru hat la rın dan olu şan de va sa bir
alt ya pı ağı kur ma ça ba sı baş la tıl dı. Amaç, Çin’i kom şu la rı na ve dün -
ya nın ge ri ka la nı na bağ la mak tı. Şim di ler de “Ke mer ve Yol Gi ri şi mi”
ola rak bi li nen bu gi ri şim da hi lin de, ka ra yol la rı üze rin den ge çen bir
“İpek Yo lu eko no mik Ke me ri” ve su yol la rı nın üze rin den ge çen bir
“21.yüz yıl de niz İpek Yo lu” bi le şe ni bu lun mak tay dı. bi rin ci si, Çin’i
or ta As ya, Gü ney As ya, or ta do ğu ve ora dan da Af ri ka ve Av ru -
pa’ya bağ la yan bir alt ya pı dan olu şu yor du. İkin ci si ise, Gü ney Çin
de ni zi ve Hint ok ya nu su üze rin den Gü ney As ya, or ta do ğu, Af ri ka
ve Av ru pa’ya doğ ru iler le yen, ok ya nus ya’ya da bir uzan tı sı olan de -
niz ci lik gü zer gah la rı ön gör mek tey di. 

Her ne ka dar Ke mer ve Yol Gi ri şi mi’nde İsra il’in ro lü ne çok az
dik kat edil miş ol sa da, Çin li po li ti ka ya pı cı lar net bir şe kil de Ke mer
ve Yol Gi ri şi mi mi ma ri si da hi lin de ül ke nin önem li bir dö ne meç te ol -
ma sı na odak lan mış lar dır. Ne tan ya hu’nun Çin’e 2017 yı lı Mart ayın da
yap tı ğı zi ya ret sı ra sın da baş kan Xi, iki ül ke nin “21.yüz yıl de niz İpek
Yo lu ve İpek Yo lu eko no mik Ke me ri’nin or tak in şa sı çer çe ve sin de
bü yük çap lı ve iş bir li ği ne da ya lı pro je le ri pey der pey ge liş ti re cek le ri -
ni” açık la dı (44). baş ba kan Ne tan ya hu da bri’yi tes pit le rin de gün de -
me ge tir di ve şöy le söy le di: “İsra il ta ra fı, İpek Yo lu eko no mik Ke me -
ri ve 21.Yüz yıl de niz İpek Yo lu çer çe ve sin de alt ya pı ve di ğer
iş bir li ği alan la rı na ak tif bir şe kil de ka tıl ma ya ha zır dır.” (45) 

İsra il’in 21.Yüz yıl de niz İpek Yo lu’nda kü çük an cak önem li bir
du rak ol ma po tan si ye li bu lun mak ta dır: Aqa ba Kör fe zi ve Sü veyş Ka -
na lı üze rin den Hint ok ya nu su ve Ak de niz’i bir bi ri ne bağ la mak ta dır.
be şin ci bö lüm’de ay rın tı lı bir şe kil de ele al dı ğı mız üze re, Çin li in şa -
at şir ket le ri gi de rek İsra il’in ulaş tır ma ve di ğer alt ya pı pro je le rin de
yer alı yor lar. ei lat’tan Ash dod’a ola sı bir de mir yo lu hat tı in şa sı –

İsra il hü kü me ti nin ona yı nı bek li yor- ve Ash dod’da ye ni bir li man in -
şa sı – her iki si nin de Çin li mü hen dis lik şir ket le riy le pa zar lık la rı ya pı -
lı yor- bu tür bir mi ma ri nin baş lı ca ör nek le ri ni oluş tu ru yor. (46) bri
yol la rı sa de ce de niz li man la rı ge rek tir mi yor, ay nı za man da de mir yol -
la rı, lo jis tik mer kez ler, de po lar, ha va li man la rı ve ulaş tır ma sis te mi
ya zı lı mı ve do na nı mı da ge re ki yor. İsra il li şir ket ler, ulaş tır ma ve lo jis -
tik tek no lo ji le ri ve il gi li sis tem le ri tren le re, uçak la ra ve ör ne ğin ge mi
mü hen dis li ği ne en teg re edip ge liş tir mek su re tiy le bri pro je le ri ne
kat kı sağ la ya bi lir ler. böy le bir İsra il li şir ket – Nex tec tech no lo gi es-
oto mo tiv ve ha va cı lık en düs tri le ri için öl çüm tek no lo ji si ge liş tir miş tir
ve 2014 yı lın da Çin li bir şir ket ta ra fın dan sa tın alın dı. (47) 

Çin’de Ke mer ve Yol Gi ri şi mi hak kın da ya zı lan lar, Çin’in ge le cek -
te ki Ke mer ve Yol Gi ri şi mi ça ba la rı nın bir mer ke zi ola rak İsra il’in
giz li po tan si ye li ni vur gu lu yor. Özel lik le Çin li aka de mis yen ler, İsra -
il’in in san ser ma ye si ne, ge liş miş eko no mi si ve yük sek tek no lo ji te -
me li ne ve is tik rar lı top lu mu ve hü kü met-iş dün ya sı or ta mı na dik kat
çe ki yor lar; bun la rın ül ke yi Çin’in Ke mer ve Yol Gi ri şi mi prog ra mı
için uzun va de de son de re ce de ğer li bir var lık ha li ne ge tir di ği ni kay -
de di yor lar. (48) İsra il’in Ke mer ve Yol Gi ri şi mi da hi lin de ki je os tra te -
jik öne mi, ay nı za man da ba zı Çin li ya zar la rın sö zü nü et ti ği önem li bir
et men. bu ki şi ler, İsra il’in Arap dev let le ri ne ya kın ko nu mu nu,
“Çin’in böl ge de ki yu mu şak gü cü için inan dı rı cı lık ka zan dı ra bi le cek
bir den ge le yi ci” ola rak ka bul edi yor lar (49). İsta tis tik ler, Çin’in yap tı -
ğı bu tür de ğer len dir me le ri des tek ler ni te lik te. Çin’e ait bir hü kü met
ya tı rım en dek si ne gö re, İsra il, 21.Yüz yıl de niz İpek Yo lu bo yun ca
yer alan 63 ül ke ara sın dan 22.sı ra da olup, Çin’in İsra il’de ki ya tı rı mı -
nın önün de ki ope ras yo nel risk, bu gü zer gah üze rin de ki ül ke ler ara sın -
da or ta la ma nın al tın da ka bul edi li yor (50). bu nun la bir lik te, İsra il’in
Ke mer ve Yol Gi ri şi mi’nde ki ro lü, muh te me len kü çük bo yu tu, böl ge -
sin de ki ül ke ler le sı nır lı bağ lan tı la rı ve bü yük çap lı pro je le re da ir de -
ne yim nok san lı ğıy la sı nır la nı yor. (51) 

İsra il’e yö ne lik ka rı şık ta vır lar 

İsra il ile bağ la rın ge niş le til me si ne yö ne lik prag ma tik se bep le re ek
ola rak, Çin li po li ti ka ya pı cı lar ve aka de mis yen ler, İsra il’e da ir ol duk -
ça leh te al gı lar dan söz et ti ler, Ya hu di kül tü rü ve ge le nek le ri ne olan
hay ran lık la rı nı res mi ola rak da ifa de et ti ler (52). Çin’in Mu se vi lik le
ya kın lı ğı ve Kon füç yüs öğ re ti si ile Ya hu di kül tü rü ara sın da ki ben zer -
lik ler hak kın da çok şey ya zıl dı. Kı sa ca sı Çin’de Ya hu di li ğin, ai le ye,
ça lış kan lı ğa ve eği ti me önem ve ren bir me de ni yet ol du ğu na ina nı lı yor
(53). bu na ek ola rak, Çin li li der ler ara sın da, es ki bir me de ni yet ola -

rak İsra il’e yö ne lik bel li bir say gı ve hay ran lık da söz ko nu su. 2010
yı lın da Chi na bu si ness News ad lı ga ze te ye ver di ği bir de meç te,
Çin’in o dö nem de or ta do ğu me se le le rin den so rum lu özel el çi si wu
Si ke, Çin ve İsra il’i bir bir le ri ne say gı gös te ren ve hay ran lık bes le yen
iki es ki me de ni yet ola rak ta nım la mış tır. (54) bu nun la bir lik te, bu ta -
vır, İsra il’in du ru mu na öz gü de ğil. Ör ne ğin 2016 yı lın da, Mı sır zi ya -
re ti ön ce sin de Xi Jin ping, Mı sır ga ze te si Al Ah ram’a şöy le bir ya zı
ka le me al dı: “Çin ve Mı sır, ek si me de ni yet ler dir ve halk la rı ara sın da
uzak geç mi şe dek uza nan iliş ki ler bu lun mak ta dır.” (55) 2018 yı lı Ma -
yıs ayın da, kül tü rel bir re sep si yon sı ra sın da yap tı ğı ko nuş ma sın da
Çin’in Yu na nis tan nez din de ki bü yü kel çi si Zou Zi ao li, Yu na nis tan’ı,
“uzun bir geç mi şe ve mü kem mel bir kül tü re sa hip, es ki bir Av ru pa me -
de ni ye ti” ola rak ni te len di rip öv müş tü. (56) 2017 yı lın da Çin, “es ki Me -
de ni yet ler Fo ru mu”nu bo liv ya, Mı sır, Yu na nis tan, İran, irak, İtal ya ve
Pe ru ile bir lik te ku ran ku ru cu üye ler den bi riy di. Ama cı ise, fo ru mu, di -
ya log ve kül tü rel iş bir li ği plat for mu ola rak kul lan mak tı. (57) 

da ha sı, Çin’in Ya hu di de ğer le ri ve kül tü rü ne ya kın lı ğı na rağ men,
Çin’de Ya hu di-kar şıt lı ğı da mev cut. An ti-de fa ma ti on Lea gue’in 2014
yı lın da yap tı ğı bir an ke te gö re, Çin’de ye tiş kin le rin yüz de 20’sin de Ya -
hu di-kar şı tı gö rüş ler ha kim. Spe si fik so ru lar bağ la mın da, ya nıt ve ren le -
rin yüz de 41’i, “Ya hu di le rin için de bu lun duk la rı ül ke den da ha çok İsra -
il’e bağ lı lık his set tik le ri” id di ası na “muh te me len doğ ru” ya nı tı nı
ver di ler. Ya nıt ve ren le rin yüz de 42’si ise, “Ya hu di le rin di ğer halk lar dan
da ha iyi ol duk la rı nı dü şü nü yor lar” id di ası na ay nı ya nı tı uy gun gör dü ler.
Spek tru mun en alt nok ta sın da ise, ka tı lım cı la rı yüz de 15’i, “Ya hu di le -
rin Abd hü kü me ti üze rin de çok faz la de ne ti mi ol du ğu” id di ası na
“muh te me len doğ ru” der ken, yüz de 18’i, “Ya hu di ler dün ya da ki sa vaş -
la rın ço ğun dan so rum lu dur” öner me si ne ay nı ya nı tı ver di ler. (58) 

bu na ek ola rak, bir çok ba şa rı sın dan do la yı İsra il’e say gı ve hay ran -
lı ğın vur gu lan dı ğı Çin’in res mi re to ri ği ne rağ men -ki böy le lik le iki li
iliş ki ler de des tek len miş ol du- za man za man Çin li yet ki li ler da ha sert
bir ta vır ta kın dı lar – özel lik le de İsra il’in Fi lis tin’e yö ne lik po li ti ka la -
rı bağ la mın da. 2001 yı lın da, Çin dı şiş le ri ba kan lı ğı söz cü sü Zhang
qi yue, İsra il’in do ğu Ku düs’te ki Fi lis tin li tem sil ci le rin ka rar ga hı
olan ori ent Ho use’u zor la ele ge çir me si ni eleş tir di ve böy le bir ey le -
min, böl ge de ki ger gin du ru mu da ha da tır man dı ra ca ğı nı ile ri sür dü
(59). 2006 yı lın da ise, Çin’in bM nez din de ki da imi tem sil ci si wang
Gu ang ya, “İsra il’in Lüb nan’da bM’ye ait bir göz lem ci po zis yo nu na
yap tı ğı sal dı rı da 4 bM göz lem ci si nin öl dü rül me si ni” eleş tir di (60).
2010 yı lın da, İsra il’in Gaz ze’de ki yar dım fi lo su na yap tı ğı sal dı rı ya
ya nıt ola rak Çin dı şiş le ri ba kan lı ğı söz cü sü Ma Zha oxu, bir açık la ma
ya yım la ya rak sal dı rı dan duy du ğu şo ku ifa de et ti ve sal dı rı yı kı na dı
(61). da ha ön ce dör dün cü bö lüm’de ele alın dı ğı gi bi, Çin’in bM’de -
ki açık la ma la rı sü rek li ola rak İsra il-kar şı tı po zis yon lar be nim se di. 

Ay nı za man da hü kü met dı şın da da bir çok med ya da İsra il’e yö ne lik
eleş ti ri ler söz ko nu su ol du. 2002 yı lı Ni san ayın da, Li fe ti mes’ta son
de re ce eleş ti rel bir ya zı ya yım lan dı ve Pe op le’s da ily web si te si ne
kon du. Ya zar şu nu söy lü yor du: “İsra il, sa de ce bir çok kez Fi lis tin top -
rak la rı nı iş gal et mek le kal ma dı, ay nı za man da onun su kay nak la rı nı
da ele ge çir di. İsra il’in 2 mil yar met re kü pü var; Fi lis tin’in ise sa de ce
232 mil yon met re kü pü. do la yı sıy la İsra il iş ga li ni dur dur ma dı ğı ve
Fi lis tin’e zul met ti ği sü re ce, Fi lis tin hal kı da di ren mek ten hiç vaz geç -
me ye cek tir.” (62) 

2018 yı lı Ağus tos ayın da Xin hua’nın sa hi bi ol du ğu Glo bal Jo ur -
nal’da kı sa sü re ön ce ka bul edi len “Ya hu di ulus dev let ya sa sı” ko nu -
sun da bir ma ka le ya yım lan dı. Ana list le re yer ve ren ma ka le de, ya sa -
nın ka bu lü nün, Av ru pa ve di ğer böl ge ler de ki po pü list ha re ket le rin
et ki si nin, İsra il hü kü me ti için de ki aşı rı mil li yet çi le rin et ki si nin art ma -
sı na ve ge nel ola rak İsra il hü kü me ti nin “sa ğa doğ ru çark et me si ne”
yol aç tı ğı na da ir net bir işa ret ol du ğu ile ri sü rü lü yor du (63). 2018 yı lı
Ma yıs ayın da Çin Mer ke zi te le viz yo nu CCtV’de ya yım la nan bir ha -
ber de ise, Abd’nin bü yü kel çi li ği ni Ku düs’e ta şı ma sı na da ir pro tes to -
lar ele alı nır ken şöy le söy len miş ti: “bri tan ya’nın “zo run lu yö ne ti miy -
le” ge çen 30 yıl bo yun ca, Ku düs’te bü yük bir ayak lan ma ya şan dı.
Çok faz la sa yı da Ya hu di, Fi lis tin’e gel di; en ba şın dan bu ra da ya şa -
yan la rın ya şam ala nı nı yo ğun laş tır dı” (64). Çin li aka de mis yen ler,
İsra il li ler ve Fi lis tin li ler ara sın da ki ara zi me se le si ni ele alır ken, da ha
zi ya de zor la gasp ve ya ele ge çir me te rim le ri ni kul la nır lar – da ha do -
ğal bir te rim olan “iş ga li” pek kul lan maz lar. (65) 

da ha sı, İsra il’e da ir ge nel an lam da po zi tif olan res mi gö rüş, Çin
ka mu oyu nez din de pek pay la şıl ma mak ta dır. Ör ne ğin bbC world Ser-
 vi ce’in ger çek leş tir di ği bir çok an ket te, bir çok ül ke nin dün ya da olum -
lu ve ya olum suz et ki le ri ne da ir kü re sel ka mu oyu araş tır ma la rı ya pı lır
ve Çin hal kı nın sü rek li ola rak İsra il’e da ir olum suz dü şün ce ler içe ri -
sin de ol du ğu gö rül müş tür. 2006 yı lın da İsra il’in et ki si ne da ir ağır lık lı
ola rak po zi tif bir gö rü şe sa hip olan Çin li le rin ora nı nın sa de ce yüz de
15 ol du ğu gö rül dü. bu na kar şın yüz de 57’lik bir kı sım, ağır lık lı ola -
rak olum suz bir gö rü şe sa hip. İsra il’e yö ne lik po zi tif gö rüş ler, 2013
yı lın da yük sek bir nok ta ya eriş ti; ke za o ta rih te Çin hal kı nın yüz de
32’si, İsra il’in et ki si ne da ir po zi tif bir gö rü şe sa hip ti. Yüz de 33’ü ise,
ağır lık lı ola rak olum suz gö rü yor du. bu nun la bir lik te, 2017 yı lın da
ger çek le şen bir araş tır ma da olum lu gö rüş ler yak la şık yüz de 34 dü ze -
yin dey ken, olum suz gö rüş ler da ha da ar ta rak yüz de 57’ye tır man dı.
Çin’de ge nel ka mu oyu İsra il’e ba kış söz ko nu su ol du ğun da hiç bir za -
man ço ğun lu ğa ve ya en azın dan ço ğul lu ğa sa hip ol ma dı. 

So NuÇ

Ge nel an lam da Çin li li der ler res mi bir dü zey den ba kıl dı ğın da İsra -
il’e da ir po zi tif gö rüş ler içe ri sin de ler dir. bu nun la bir lik te, bu yak la -
şım, uy gu la ma da bir neb ze nü ans ge çir mek te dir. Çin’in dip lo ma tik
tem sil ci le ri nin İsra il’in ey lem le ri ni eleş tir mek ten çe kin me me si, bu -
nun bir gös ter ge si dir. Çin’in res mi med ya sı za man za man İsra il kar şı -
tı eleş ti rel bir dil kul lan mak ta dır ve aka de mis yen ler de ay nı yo lu iz le -
mek te dir. Çin’de ki ge nel ka mu oyu, sü rek li ola rak İsra il ko nu sun da
son de re ce olum suz gö rüş ler ifa de et mek te dir. 

res mi söy lem ile his si yat ara sın da ki bu uçu rum; Çin’in İsra il’le
iliş ki le rin de son de re ce prag ma tik bir yak la şım be nim se di ği ni gös ter -
mek te dir. bu yak la şım kö ken le ri ni ön ce lik li ola rak eko no mik kal kın -
ma dan al mak ta dır. odak nok ta sı ise, ino vas yon ve yük sek tek no lo ji ye
sa hip or tak gi ri şim ler dir. İsra il’in ko nu mu ise, onu or ta do ğu’nun ge -
ri si ve Av ru pa ile bağ lan tı ku ran bri ulaş tır ma ağ la rı nın po tan si yel
ola rak önem li bir dü ğüm nok ta sı ha li ne ge tir mek te dir. İsra il’in is tik -
rar lı si ya si, eko no mik ve top lum sal dü ze ni ve ile ri tek no lo ji üs sü,
Çin’in fa ali yet gös te re bi le ce ği ve yu mu şak güç ima jı nı des tek le ye bi -
le ce ği gö re ce ola rak gü ven li bir or tam sun mak ta dır. 

İsra il ile Abd ara sın da ta rih sel ola rak ya kın it ti fa ka ve Çin’in Fi lis -
tin da va sıy la da ya nış ma sı ile İran’la ya kın iliş ki le ri ne ba kıl dı ğın da,
Çin-İsra il or tak lı ğı nın önün de bir ta kım kı sıt la ma lar bu lun mak ta dır.
bu nun la bir lik te, Çin, İsra il’in ino vas yon, si ber gü ven lik, bi yo-ta rım,
ye şil tek no lo ji ve te rör le mü ca de le ala nın da ki ba şa rı la rı nı iş bir li ği ne
el ve riş li bi rer ze min ola rak gör mek te dir ve İsra il’le -böl ge nin ge ri
ka la nı nın gö zün de si ya si ola rak ta raf sız şe kil de al gı la na cak tür den-
po zi tif iliş ki ler ge liş tir me yi ter cih et miş tir... Diziyazıdevamedecek.

Gelişen Çin-İsrail İlişkileri
Çinileİsrail’inOrtaDoğu’dakiçıkarlarıarasındanetikifarksözkonusu:Filistinlilerveİran.Çin,uzunzamandırFilistindavasınıdestekledivekendileriniOrta
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BÜYÜK GÜÇ’ÜN

Küçük bir büyük Güç

Kü çük güç ler, ha yat ta ka la bil mek için ti pik ola rak ken -
di as ke ri güç le ri ne bel bağ la ma ma ya ça lı şır lar. Onun
ye ri ne ken di le ri ni bü yük güç le rin nü fuz alan la rı içi ne
yer leş ti rir ler ve bu da on la rın tu tum la rı nın ge ri ka la nı -
nı be lir ler. Tüm alan lar da özel lik le za yıf de ğil ler dir...

p e k k a k o r H o n e n -  t o M o o M ı M o r ı *

Son yıl lar da Ko re De mok ra tik Halk lar Cum hu ri ye ti (DPRK) hız la
nük le er güç dü ze yi ne eriş ti; bu du rum ise di ğer dev let ler ve med -
ya nın eş za man lı ola rak çok faz la dik ka ti ni çek ti. Bi zim id di amı za

gö re ise; bu du rum sa de ce si lah sto kun da ki bir ar tış la açık la na maz.
On yıl lar dır sü ren ba ğım sız lık mü ca de le si ve ABD kar şıt lı ğı ile bir leş ti -
ğin de, bu nun an la mı, DPRK’nin ulus la ra ra sı sis tem de ki po zis yon da ni -
te lik sel bir de ği şim dir. Bu ana liz için kul la nı lan ku ram sal araç ise, is ta -
tis tik sel bo yut ta de ğil dir; da ha zi ya de dav ra nış tü rü üze rin den
açık la na bi lir. Kü çük çap lı ve bü yük güç ler, sis tem açı sın dan önem li ni -
te lik te bü tün le yi ci ve is tik rar sağ la yı cı gö rev ler ifa eder ken “iyi bi rer
ulus la ra ra sı va tan daş” gi bi ha re ket et me ye me yil li dir ler ge nel lik le. Bü -
yük güç ler ise, kla sik rea list güç oyun la rı nı oy nar lar. Bu oyun lar; as ke -
ri ça tış ma ya ha zır lık tan ulus la ra ra sı hu ku ku za man za man ih lal et me
is te ği ne dek uzan mak ta dır. Kü çük bo yut ta ol ma sı na rağ men Ku zey
Ko re sis te ma tik bir şe kil de bü yük güç gi bi ha re ket et mek te dir ve ey -
lem le ri, bu çer çe ve den yo rum la na bi lir. 

Pres tij ve Pro pa gan da hak kın da 

2017 yı lı şim di den uzak geç miş te kal mış gi bi gö rü ne bi lir; an cak pra -
tik ve teo rik dü zey den ba kıl dı ğın da bun dan son ra DPRK açı sın dan
önem li bir şey ya şan dı. Hay di bu anı yı bi raz ta ze le ye lim. ABD Baş ka nı
Sa yın Do nald Trump, 2017 yı lı Ey lül ayın da Bir leş miş Mil let ler Ge nel
Ku ru lu’nda yap tı ğı açık la ma da, Ku zey Ko re’nin “tüm dün ya yı teh dit et -
ti ği ni” söy le miş ti. (1). Trump, Ku zey Ko re’yi yok et me teh di din de bu -
lu nun ca De mok ra tik Ko re Halk lar Cum hu ri ye ti’nin Dev let İşle ri Ko -
mis yo nu Baş ka nı Kim Jong Un’dan der hal tep ki gör dü ve ken di si
Trump’ı ger çek bir po li ti ka cı ol ma mak la, “mes lek ten ol ma yan si ya set -
çi” ola rak ni te len dir di. Ay nı za man da, “zi hin sel açı dan den ge siz olan
Ame ri ka lı bu na ğı ateş le ev cil leş tir me” sö zü ver di (2). Sa de ce bü yük
güç le rin tüm dün ya yı teh dit ede bi le ce ği ger çe ği kar şı sın da, Trump, Ku -
zey Ko re’yi bü yük bir güç ola rak teh dit eder ken, Ku zey Ko re li de ri
bü yük bir gü cün li de ri tav rıy la ona ya nıt ver di. 

2018 yı lı ba şın da ise, ulus la ra ra sı or tam hız la de ği şe rek, dos ta ne bir
ulus la ra ra sı dip lo ma si doğ du. Bu na gö re, dev let li der le ri, ulus la ra ra sı
uz la şı oyun la rı na an ga je ol du lar. Çar pı cı olan şey ise; Ku zey Ko re’nin
oyu nu nu güç lü bir ko num dan oy na ma sı, ABD ve ya Çin’le boy öl çü şe -
bi le cek bir güç gi bi ha re ket et me si. Hem bu du ru mun pra tik et ki le ri,
hem de ulus la ra ra sı si ya set te ori si açı sın dan du rum sı ra dı şı ni te lik te
olup cid di şe kil de ele alın ma lı. Aşa ğı da bu doğ rul tu da ku ram sal ve de -
ney sel bir gi ri şim söz ko nu su. Do ğu As ya’da, en çar pı cı sü reç ler den
bi ri, Ku zey Ko re’nin ABD ta ra fın dan ya pı lan yo ğun bas kı kar şı sın da
nük le er güç saf la rı na özel lik le 2017 yı lın da hız la iler le yi şi ol du. An cak
eşit de re ce de çar pı cı olan şey; ABD-DPRK iliş ki le ri nin hız la dü zel me -

si ol du. Bu iliş ki ler, Oba ma yö ne ti mi sı ra sın da don muş bir va zi yet tey -
di. Mev cut du ru mun, ulus la ra ra sı si ya set açı sın dan ne ye ala met ol du ğu
ise bü yük bir il gi ko nu su. Bi ze gö re; DPRK’nin bir çok bü yük güç özel-
 li ği var ve bu du ru mun di ğer bü yük güç ler le –özel lik le de ABD ve
Çin- ya şa na cak dip lo ma si di na mik le ri üze rin de önem li iz dü şüm le ri söz
ko nu su. Ku zey Ko re’yi bü yük bir güç ola rak ad lan dır mak şa şır tı cı ge -
le bi lir; ke za bu ül ke nin sa de ce 25 mil yon nü fus lu, top rak açı sın dan kü -
çük, eko no mik açı dan da za yıf bir dev let ol du ğu nu da ga yet iyi bi li yo -
ruz. Do la yı sıy la, dün ya nın bü yük kıs mı kar şı sın da bu ül ke nin yu mu şak
güç et ki si azım sa na cak dü zey de. Bel ki de açık la ma mı zı bi raz da ha de -
ğiş ti rip şöy le söy le ye bi li riz: Ku zey Ko re sa de ce kü çük çap lı bü yük bir
güç tür, an cak onu bir tür bü yük güç ola rak gör me mek, hem ken di si -
nin hem de ABD’nin tu tu mu nu an la mak için ge re ken önem li bir ana li -
tik bi le şe ni göz ar dı et mek an la mı na ge le cek tir. 

Gö re ce güç ko nu sun da ki al gı me se le le ri ni de ğer len dir mek, eğer
spe si fik bir dev le tin bo yut la rı bir bi riy le uyum lu ise, çok da ha ko lay dır
– ya ni, as ke ri, eko no mik ve si ya si ira de den top rak bo yu tu, nü fu sa dek
bü yük fa ali yet alan la rın da net bir şe kil de bü yük ve ya kü çük tür. Ku zey
Ko re’nin du ru mun da bir uy gun luk ol ma dı ğı za man yo rum yap mak da -
ha zor dur. Ku zey Ko re’nin eko no mi ve ya yu mu şak güç ala nın da ki dü -
ze yi son de re ce dü şük tür; an cak di ğer alan lar da da ha yük sek tir. Bu
nok ta da önem li bir me se le; el bet te fü ze ve uy du ka pa si te si, özel lik le
de nük le er si lah la rı dır. Nük le er si lah la ra sa hip ol mak, on do ku zun cu
yüz yıl da ve İkin ci Dün ya Sa va şı sı ra sın da ko lo ni le re sa hip olun ma sıy la
kı yas la na bi lir şe kil ler de bü yük güç sem bol le rin den bi ri dir. Bir sö mür -
ge yi ele ge çir mek ve onu yö net mek, mad di, si ya si ve ida ri kay nak lar
açı sın dan cid di bir ya tı rım ge rek tir mek te dir; öte yan dan fet he di le bi lir
top rak la rın sa yı sı ise çok az dır. Bu, ABD, Al man ya, İtal ya ve Ja pon ya
gi bi yük se len güç le rin on do ku zun cu yüz yıl da kar şı laş tık la rı du rum dur.
Bu ül ke ler den her bi ri, sö mür ge kur ma yo lu na git miş ler dir ve bu nun
se be bi sa de ce sö mür ge le rin eko no mik ve je opo li tik de ğe ri de ğil, ay nı
za man da sağ la dık la rı pres tij dir. Sa de ce az sa yı da ül ke sö mür ge ci güç
dü ze yi ne eriş miş tir. Ben zer bir na dir lik du ru mu ise, 1968 yı lın da im za -
la nan ve 1970 yı lın da ulus la ra ra sı hu kuk da hi lin de uy gu la ma ya ko nan
Nük le er Güç le rin Ya yıl ma sı nı Ön le me Ant laş ma sı’nın yar dı mıy la nük-
 le er si lah lar du ru mun da or ta ya çık mış tır (3). Na dir lik ha li, ulus la ra ra sı
dü zey de gö rün tü ve güç pi ya sa sın da son de re ce yük sek bir de ğe re sa -
hip tir ve bu dü ze ye sa de ce az sa yı da ül ke eriş miş tir. 

Ken neth Waltz’un kla sik ma ka le si “1981”de id dia edil di ği üze re,
ope ras yo nel dü zey de nük le er si lah la ra sa hip ol ma nın gü ven li ği ar tı rıp
ar tır ma dı ğı, ke sin bir şe kil de be lir le ne bi le cek bir şey de ğil dir. Bu so ru -
nu bir ya na bı ra kır sak, ha li ha zır da du rum net gö zü kü yor: Hiç bir dev -
let nük le er si la ha sa hip olan baş ka bir dev le te da ha ön ce sal dır ma mış -
tır; an cak Af ga nis tan ve ya Gür cis tan gi bi bu si lah la ra sa hip ol ma yan
ve ya irak, Lib ya ve ya Uk ray na gi bi bu si lah la rın ge liş ti ril me si ni ve ya sa -
hip li ği ni ulus la ra ra sı gü ven lik ga ran ti le ri kar şı lı ğın da vaz geç miş olan
dev let ler, yı kı cı sal dı rı lar la kar şı kar şı ya kal mış lar dır. As ke ri şid det kul-
 la nı mı na kar şı norm lar la bir lik te ulus la ra ra sı top lu mun pey der pey ge -
li şi mi ne rağ men, kü çük ve ya za yıf dev let ler ha len sık sık –özel lik le Or -
ta Do ğu ve ya Or ta As ya’da- sal dır gan as ke ri ey lem ler le kar şı la şı yor lar
ve sal dır gan lar ne re dey se her za man bü yük güç ler ve ba zen de müt te-
 fik le ri ara sın dan çı kı yor. Sal dı rı ya uğ ra yan kü çük dev let le rin ço ğu nun
yok edil me si ise, her han gi bir dev le tin nük le er si lah ye te nek le ri edin-
 me si nin akıl lı ca ola bi le ce ği ni ve bir kez bun la rı edin me ye baş la dık la rın -
da de va mı nı ge tir me me nin ah mak ça ola ca ğı nı gös te ri yor. Bu, An drei
Lan kov’un Ku zey Ko re’nin tu tu mu nu açık la mak için ge liş tir di ği bir ar -
gü man dır (5). Bu ay nı za man da Ku zey Ko re’nin ken di nük le er ve fü ze
prog ram la rı nı sa vun mak için ile ri sür dü ğü ar gü man dır. Ku zey Ko re ve
İran va ka la rı bir ya na bı ra kıl dı ğın da, kü çük dev let le rin ço ğu bu yol dan
iler le me mek te dir; ke za bu ma li yet li bir yol dur, cid di dü zey de tek no lo -
jik kay nak ge rek ti rir ve di ğer güç le ri de pro vo ke eder. 

Bi zim ar gü ma nı mı za gö re ise; nük le er me se le ve ulus la ra ra sı dü zey -
de ki ka de me ye da ir al gı hem ulus la ra ra sı te ori de hem de Ku zey Ko -
re’nin spe si fik du ru mun da iç içe geç miş du rum da dır. Ku zey Ko re’nin
gü ven lik çe liş ki si ger çek tir ve ulus la ra ra sı dü zey de ana odak nok ta sı -
dır. An cak bu ül ke nin kü re sel sı ra la ma sı nı ve pres tij fak tör le ri ni at la -
ma mak ge re kir, ke za bun lar da du ru mun ger çek bi le şen le ri dir. Kla sik
bir rea list olan Hans Mor gent hau, ulus la ra ra sı sis te mi an la ma da bu nu
te mel bir ka te go ri ola rak dü şün me yi önem se di. Dev let le rin düş man ca
sta tü ko ve em per ya list ta vır la ra doğ ru po li ti ka yö ne lim le ri ni ka te go ri -
leş tir di, an cak her iki dev let tü rü nün de sü rek li ola rak pres tij si ya se ti -
ne an ga je ol du ğu nu fark et ti. (6) Pres ti jin ka de mey le, şan la ve pres tij -
le ala ka sı var ve Jo seph Nye’ın yu mu şak güç kav ra mıy la da ya kın dan
ala ka lı (7). Ale xan der Bukh’un bi ze anım sat tı ğı gi bi bu tür ulus la ra ra sı

al gı lar, kü mü la tif bi rim ler dir ve in şa edil me le ri on yıl lar alır, ama de ğiş -
me le ri de uzun sü re is ter. (8) Bun lar sa de ce gün lük dip lo ma tik ma -
nev ra lar la ala ka lı bir du rum de ğil dir sa de ce. Cid di ye alın ma ko nu sun -
da ki şöh ret, ba şa rı lı bir dış po li ti ka için ge rek li bir un sur dur; an cak
ken di ba şı na da bir he def tir. Hem li der kad ro hem de halk ta ra fın dan
iyi bir şe kil de al gı lan mak ta dır ve ül ke için de de sis tem sel bir meş ru -
iye te dö nüş mek te dir. Meş ru iyet, özün de, si ya si psi ko lo ji hak kın da dır
ve ulus la ra ra sı pres tij de onu güç len dir mek te dir. 

2017 yı lın da Ku zey Ko re’de ve do lay la rın da gör dü ğü müz şey, tüm ka -
tı lım cı dev let le ri içe ren de va sa bir pro pa gan da sir kiy di. Ku zey Ko re, sık
sık ya pı lan fü ze fır lat ma lar ve za man za man nük le er pat lat ma lar şek lin -
de as ke ri tek no lo ji de ki iler le me le ri ni ser gi le di. Ay nı za man da, dev let
med ya sın da ki ma ka le ler de ve Yo uTu be ve Yo uku’da ki vi de olar da, as ke -
ri ye te nek le ri ve ba şa rı la rı ko nu sun da övün dü. Tüm bu fa ali yet ler çer -
çe ve sin de ku zey Ko re li der kad ro su dev le tin müm kün ol du ğun ca güç lü
gö rül me si için elin den ge le ni yap tı. Öte yan dan, Ku zey Ko re’nin çev re -
si, kla sik sa vaş pro pa gan da sı ar gü man la rıy la onun ulus la ra ra sı sta tü sü nü
azalt ma ya, onu in san hak la rı ko nu sun da ki kö tü si ci liy le, ba şa rı sız eko no -
mi siy le ve ir ras yo nel dik ta tör li der kad ro suy la bir “düş man dev let” ola -
rak gös ter me ye ça lı şan bir di zi ül key le çev ri li du rum da. Tüm bun lar, ke -
li me nin ger çek an la mıy la sa vaş pro pa gan da sı ola rak an la şıl ma lı. (9) 

Bu nun la bir lik te, Ku zey Ko re’yi dur dur ma ya dö nük bu tür ça ba lar
ba şa rı lı ol muş ol sa da ve ulus la ra ra sı dü zey de Ku zey Ko re’nin ima jı gi -
de rek kö tü ye ev ril se de, Ku zey Ko re pro pa gan da sın da mü kem mel iş
çı ka rı yor. Bu du rum Ku zey Ko re’nin in sa noğ lu için ol ma sa da en azın-
 dan Do ğu As ya’da ABD ve müt te fik le ri için bir teh dit ola rak al gı la nan
bo yu tu nu ar tı rı yor. Ay nı za man da, Çin ve Rus ya açı sın dan nük le er si la -
ha sa hip bir Ku zey Ko re, doğ ru dan bir teh dit ol ma sa da bir so run do -
ğur mak ta dır. 2018 yı lın da, Ku zey Ko re’nin Gü ney Ko re’ye, ABD’ye,
Çin’e ve ya di ğer ül ke le re yö ne lik ola rak ge rek kül tü rel ge rek se ge le -
nek sel dip lo ma si ala nın da ki her bir adı mı nın ar dın dan, dün ya ça pın da
bir il gi oda ğı ol du ve bu eği lim 2019 yı lı ba şın da da de vam edi yor. Dü -
şük ka de me de ki ül ke ler, ulus la ra ra sı dü zey de bu ka dar il gi do ğur mu -
yor – şa yet çok faz la in san öl mez se. Kim se, Ku zey Ko re’de ki ge ri lim -
den do la yı öl mü yor. Bom ba lar atıl mı yor, an cak dik kat dü ze yi yük sek.
Do la yı sıy la, her iki kom şu ül ke nin ve ulus la ra ra sı med ya nın Ku zey Ko -
re’ye yük sek bir ulus la ra ra sı ka de me bah şet ti ği ni söy le ye bi li riz. Bu ha -
ri ku la de bir du rum olup, et ki le ri ay rın tı lı bir şe kil de in ce len me li. 

Ta rih te ki Kü çük ve Bü yük Güç ler 

Ol duk ça an la şı lır bir şe kil de, dün ya si ya se ti ne da ir te ori le rin bü yük
kıs mı, bü yük güç ler le ve ya on lar la ala ka lı olan lar la il gi len mek te dir. Bu
du rum İngi liz ce’ye da ir tar tış ma lar da özel lik le ge çer li dir; ke za söz ko -
nu su tar tış ma lar ABD mer kez li pers pek tif le rin et ki si al tın da dır, an cak
ay nı du ru mu di ğer ba zı dil alan la rın da da bu la bi li riz. Hat ta kü çük dev -
let le rin sah ne den ta ma men kay bol ma sı nın bek len di ği bir dö nem bi le
ol du. Bu, on do ku zun cu yüz yı lın ikin ci ya rı sın dan Bi rin ci Dün ya Sa va -
şı’na dek olan dö nem di. Bu ra da ki fi kir ise; bü yük güç le rin sü rek li ola -
rak ge niş le me si ve im pa ra tor luk lar ça ğın da kü çük dev let le ri pey der -
pey yi yip bi tir me le riy di. Pra tik si ya set dü ze yin de bu du rum en güç lü
şe kil de Ot to von Bis marck ta ra fın dan 30 Ey lül 1862 ta ri hin de, Prus ya
par la men to su nun büt çe ko mis yo nu nez din de ki meş hur ko nuş ma sın da
ifa de edil miş ti: “Gü nü mü zün en bü yük ka rar la rı, ko nuş ma lar ve ço -
ğun luk ka rar la rıy la de ğil, kan akı tıp sert lik kul la na rak alı na cak tır.” (10) 

As ke ri yay gın laş ma araç la rı na yo ğun bir şe kil de odak lan ma eği li mi
da ha son ra la rı Karl The odor von ina ma-Ster negg ta ra fın dan “Bü yük
Güç İnşa sı na Yö ne lik Mev cut Eği lim” şek lin de çev ri le bi le cek bir ça lış -
may la, ulus la ra ra sı si ya set te ori si ne dö nüş tü rül dü (11). 1648 yı lın da
30 Yıl Sa vaş la rı’nın so na er me siy le bir lik te, sa de ce Av ru pa’da yü zü aş -
kın si ya si bi rim, vest fal ya ba rış ant laş ma la rı na ka tıl dı lar ve ulus la ra ra sı
iliş ki ler de ulu sal ege men lik kav ra mı nı te sis et ti ler. Bu den li faz la sa yı da
kü çük dev le tin bu şe kil de bir ara da olu şu, bir çok ko nuş ma, mü za ke re
ve oy la ma yı ge rek tir di ve bu du rum Bis marck ta ra fın dan ha kir gö rül dü.
Bu nun la bir lik te, son ra ki yüz yıl lar da si ya si ör güt le rin sa yı sı bü yük oran -
da azal dı. von ina ma-Ster negg, bu nun iki se be bi ol du ğu nu dü şü nü yor:
Bi rin ci si, kü çük prens lik le rin da ha ge niş ulu sal dev let le re en teg re ol ma -
sı nı sağ la yan mil li yet çi lik. İkin ci si ise, güç lü dev let le ri top rak ve güç le ri ni
ar tır mak üze re kü çük dev let le ri fet het me ye zor la yan güç den ge si. Bu
sü re cin so nu ise, tek bir dün ya dev le ti ola rak al gı lan dı ;ara aşa ma da kar -
şı lık lı ola rak re ka bet ha lin de ki bü yük güç ler bir uyum ya ka la dı ve sah ne -
de tek bir ta ne ba ğım sız kü çük si ya si bi rim kal ma dı. 

Bü yük güç le rin bu öf ke li re ka be ti ne da ir yak la şım, bun dan son ra
ulus la ra ra sı sis te me da ir kı ta Av ru pa sı’nda ki yak la şım lar üze rin de güç -
lü bir et ki do ğur du. Fri ed rich Rat zel’in ça lış ma la rı bu na bir ör nek tir.
(12) Bu ge le ne ğin en önem li ku ram cı sı İsveç li je opo li ti ka cı Ru dolf
Kjellén idi. Bi rin ci dün ya Sa va şı ön ce si ne da ir baş ya pı tın da, dün ya im -
pa ra tor luk la rı nın sü rek li ola rak ge niş le me si ne da ir bü yük dra mı res -
met mek te dir. Bu ge niş le me ar tık Av ru pa de ğil kü re sel öl çek te ger -
çek le şi yor du ve ABD ve Ja pon ya, es ki Av ru pa im pa ra tor luk la rı
kar şı sın da mey dan oku yor du. (13) Bu nun la bir lik te, Bi rin ci Dün ya Sa -
va şı sı ra sın da ka le me al dı ğı “Bir Ya şam Bi çi mi ola rak Dev let” ad lı ça -
lış ma sın da kü çük dev let le rin teo rik sah ne de ye ni den or ta ya çık ma ya
baş la dı ğın dan söz et miş ti. Bun la rı ken di baş la rı na hak la rı olan bi rim ler
ola rak yap ma mış lar dı, çün kü güç lü dev let le rin re ka be ti kü re sel sah ne -
de de vam edi yor du ve ör güt sel so run la rın, çok bü yük dev let le rin iş le -
yi şi ni ön le me ye baş la dı ğı gö rü lü yor du. Ye ni kü çük dev let ler ise – ör -
ne ğin 1905 yı lın da Nor veç, 1908 yı lın da Bul ga ris tan ve 1913 yı lın da
Ar na vut luk- ku rul ma ya baş lı yor du ye ni den. Bu du rum, tam pon dev -
let ler kav ra mı nın or ta ya çı kı şı nın da müj de ci si dir: pe ri fe ri ler de ge liş -
mek te olan kü çük dev let ler ve bü yük güç ler ara sın da ki ara böl ge ler.
Bun la rı var lı ğı bir açı dan ge çi ciy di, an cak di ğer açı dan bir ara po zis yo -
na sa hip ol mak kar lı bir du rum du, ke za bu dev let ler üze rin den ya pı lan
ti ca ret akış la rı, da ha bü yük dev let ler den çok faz la fay da sağ la ya bi lir di.
Kjel len’e gö re, bu tür kü çük dev let ler ge nel lik le mü ref feh olu yor lar dı
(14). Ör ne ğin İsviç re ve Hol lan da, gü nü müz de Sin ga pur, Hong Kong
ve ya Gü ney Ko re de bu lis te ye uy gun dü şü yor du. 

21.yüz yıl da bir çok dev let ye ni den kü çük dev let le re dö nüş tü ler. Ev -
rim sel açı dan kü çük dev let ler, dev let ler-ara sı mev cut eko lo jik or tam -
da en ba şa rı lı si ya si ör güt len me bi çi mi ola rak or ta ya çı kı yor lar. Mil li -
yet çi li ğin ide olo jik tek nik le ri o ka dar iyi ge liş miş ki, on la rı fet he dip
en teg re et mek, da ha bü yük dev let ler için cid di so run lar do ğu ru yor ve
eş za man lı ola rak ulus la ra ra sı ör güt le rin yay gın laş ma sı ve de rin leş me -
si, ulus la ra ra sı sis te min top rak fet hi kar şı sın da ki alış kan lık la rı nı de ğiş -
tir di ler. Bun lar, her ne ka dar kap sam lı şe kil de ça lı şıl ma mış ol sa lar da,
ulus la ra ra sı sis te min esas özel lik le rin den bi ri ha li ne gel di ler. Bu nun bir
gös ter ge si ise, bel ki de ulus la ra ra sı si ya set te dev let bo yu tu me se le si -
ne da ir en çok sö zü edi len Ame ri kan met ni nin ha len Ro bert Ke oha -
ne’in 1969 yı lın da ki de ğer len dir me ma ka le si olan “Cü ce le rin Çe liş ki le -
ri”dir (15). Kü çük dev let le rin, dün ya si ya set sis te mi nin is tik ra rı
açı sın dan ge rek li olan da ha faz la çe liş ki si var dır ve bu dev let le rin ço -

* Pek ka Kor ho nen, Fin lan di ya’da Jyväskylä Üni ver si te si’nde Dün ya Si -
ya se ti ala nın da pro fe sör ve 2019 yı lı bo yun ca Kyo to Üni ver si te si’nde
Say gın Mi sa fir Pro fe sör’dür. Araş tır ma alan la rı ara sın da Do ğu As ya si -
ya se ti, As ya ve Av ru pa’nın kav ram sal iliş ki le ri ve kı sa sü re ön ce de Ku -
zey Ko re pro pa gan da ve kül tü rel dip lo ma si si -özel lik le de Un ha su Or -
kes tra, Mo ran bong Gru bu ve Sam ji yon Or kes tra sı- bu lun mak ta dır. 

** To mo omi Mo ri, Kyo to’da Ota ni Üni ver si te si’nde do çent tir. Araş tır -
ma alan la rı, özel lik le Gü ney Ko re ga ze te ci li ği baş ta ol mak üze re Ko re
ça lış ma la rı, si ya si kül tür ve si vil top lum üze ri ne dir. Kı sa sü re ön ce Ku -
zey Ko re kül tü rü ve kül tü rel po li ti ka sı, özel lik le de mü zik po li ti ka sı -
nın ya nı sı ra Ku zey Ko re – Ja pon ya iliş ki le riy le il gi len me ye baş la mış -
tır. Kı sa sü re ön ce Ko re ce ve Ja pon ca ya yın lar yap ma ya baş la mış tır.
Elek tro nik pos ta ad re si şu şe kil de dir : tt-mo ri@res.ota ni.ac.jp
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TANiMLANMA S i

olarak Kuzey Kore
Da ha sı, il gi ala nı mız spe si fik ola rak Ku zey Ko re ol du ğu için, iki ye bö -
lün müş bir ay gıt, ana li tik tar tış ma yı da ha ba sit ve net ha le ge ti rir. 

Bu te mel de ba kıl dı ğın da, kü çük güç le rin ti pik dav ra nış mo del le ri nin
bir lis te si ni oluş tu ra bi li riz: Bir ve ya bir den faz la bü yük gü ce ba ğım lı lık;
Ta raf sız lık ve ya za yıf dev let le rin güç lü dev let le rin ya nın da yer al ma sı;
Ulus la ra ra sı ku rum la ra des tek; Ulus la ra ra sı hu ku ka des tek; Sta tü ko
yön len dir me si; Çok-ta raf lı uz la şı la ra des tek. (39) 

Kü çük güç ler, ça tış ma cı du rum lar da ha yat ta ka la bil mek için ti pik
ola rak ken di as ke ri güç le ri ne bel bağ la ma ma ya ça lı şır lar. Onun ye ri ne
ken di le ri ni bü yük güç le rin nü fuz alan la rı içi ne yer leş ti rir ler ve bu da
on la rın tu tum la rı nın ge ri ka la nı nı be lir ler. Tüm alan lar da özel lik le za yıf
de ğil ler dir; güç lü bir eko no mi le ri ve ya iyi eği tim li bir nü fus la rı ola bi lir.
An cak di ğer sek tör ler de za yıf lık la rı var dır ve bu du rum on la rı di ğer
güç ler le iliş ki le rin de tem kin li kı lar. Bu tu tar sız lık, “de ğiş ken geo met ri”
ola rak ad lan dı rıl mak ta dır. Kü çük güç ler ya ta raf sız lı ğa ya da it ti fa ka yö -
nel mek te dir. Bu du rum, bir öl çü de, dev le tin je opo li tik ko nu muy la bağ -
lan tı lı dır, bir öl çü de de bü yük güç le rin stra te ji le rin de ki po zis yon la rı na.
An cak bu ra da ki fi kir; ken di le ri ni ola sı bir as ke ri ça tış ma dan mus ta rip
ol ma ya cak şe kil de ko num lan dır ma la rı dır. Sta tü ko gü düm lü dür ler; çün -
kü ken di le ri ni sis te mi de ğiş ti re cek ye ti de gör mez ler. Do la yı sıy la, yö ne -
lim le ri ti pik ola rak de ği şim den zi ya de ayar la ma ya yö ne lik tir. Bu yüz den
de ge nel lik le iyi bir şe kil de ayar la ma ya par lar, sis tem den fay da lan ma ya
yö ne lir ler. Av ru pa Bir li ği bu ayar la ma la rın da çok hız lı ol ma ya bi lir, an -
cak ulus la ra ra sı ti ca ret sis te min den ke sin lik le fay da lan mış tır ve do la yı -
sıy la mü kem mel bir sta tü ko ör güt len me si dir. 

Kü çük güç ler de ulus la ra ra sı ku rum la rın güç lü bi rer des tek çi si ol ma
eği li min de dir ler. So run la ra çok-ta raf lı ve ta viz ve ren çö züm ler den ya -
na dır lar ve ken di le ri ni “iyi bi rer ulus la ra ra sı va tan daş” ola rak ser gi le -
mek is ter ler (40). Bis marck ter mi no lo ji siy le açık lan dı ğın da, kü çük güç -
ler, “ko nuş ma lar ve ço ğun luk ka rar la rı nın” ha kim ol du ğu bir or tam da
ge li şir ler. El bet te as ke ri si lah lan ma ya gi ri şir ler; an cak za ten tüm dev -
let ler bu nu ya par. Si lah lan ma mut la ka bü yük ve kü çük güç ay rı mın da
bu lun maz. Bu nun tek is tis na sı, kü çük güç le rin sal dı rı ye ri ne sa vun ma
amaç lı si lah lan ma eği li min de ol ma la rı dır. Bu güç le rin sa vaş po tan si yel -
le ri ni ar tır ma hı zı da ya vaş tır. Ge nel an lam da Av ru pa dev let le ri, Av ru -
pa Bir li ği’nin ken di si ve ya Ja pon ya, bu ta nım la ma ya uy gun düş mek te -
dir. Av ru pa Bir li ği, So ğuk Sa vaş’ın so na er me sin den be ri as ke ri
har ca ma la rın GSYİH ora nı ola rak sü rek li ve önem li oran da azal dı ğı
tek böl ge sel ak tör dür ve her ne ka dar 2014 yı lın dan be ri bu har ca ma -
la rın ar tı rıl ma sı yö nün de çok faz la gö rüş me ya pıl mış ol sa da, he nüz
bun lar is ta tis tik le re yan sı mış de ğil dir. (41) 

El bet te, bu sa de ce ah la ki ve kü re sel ola rak iyi bir şey dir. Kü çük dev -
let ler özün de dün ya sis te min de bir is tik rar un su ru dur. AB, dış po li ti -
ka da ma ce ra la ra atıl mak için ku rul ma mış tır, da ha zi ya de ulus la ra ra sı
ba rış, eko no mik bü yü me ve ABD’nin ve sa ye ti ve ko ru ma sı al tın da re -
fah ama cıy la or ta ya çık mış tır. Bu ba ğım lı lık ha li, Do nald Trump’ın li der-
 li ği al tın da çok faz la de ğiş mek si zin de vam et mek te dir ve bu du rum
bel li öl çü ler de ABD-AB iliş ki si nin te mel le ri ne mey dan oku mak ta dır.
An cak bu da bir yan me se le dir. Bu ra da ki te mel ko nu, AB’nin kü çük bir
güç gi bi ha re ket et me sin den do la yı kü çük bir güç ol du ğu dur. AB, gü -
nü müz de kü çük güç ola rak dev let ler den oluş mak ta dır. 

Bü yük güç ler, bu iki li kav ram sal laş tır ma nın man tı ğı uya rın ca, kü çük
dev let ler den ol duk ça fark lı şe kil de ha re ket eder ler. On la ra en çok
uyan ni te len dir me, yer le şik bir bü yük güç sta tü sü ne– özel lik le de
ABD- ve bir neb ze de Rus ya ve Çin’e da ir olan dır. Hin dis tan, En do -
nez ya ve ya Bre zil ya gi bi gö re ce ola rak bü yük ve yük se liş te ki dev let le -
re uy gun düş me mek te dir ler; ke za bu ül ke ler ha len de ğiş ken bir geo -
met ri ser gi ler ler ve yer le şik bir sta tü ye sa hip de ğil ler dir. Bu ra da
ku ram sal bir ide al tür le kar şı kar şı ya yız. Her han gi bir dev le tin spe si fik
bir an da pra tik bir dış po li ti ka tu tu mu, il la ken di si nin ko nu mu na uy gun
dü şe cek di ye bir ku ral yok tur. 

Bu nun la bir lik te, bü yük bir gü cün baş lı ca özel lik le ri şu şe kil de dir: 

- Ba ğım sız olu şu; 
- As ke ri ça tış ma ya ha zır lık lı olu şu; 
- De ği şim-gü düm lü olu şu; 
- Ulus la ra ra sı ku rum la rı kon tro lü al tın da tu tu şu; 
- Ulus la ra ra sı hu ku ku de ne tim al tın da tu tu şu; 
- İki li an laş ma la ra olum lu yak laş ma sı. 

Özü iti ba riy le, bü yük güç le rin ni te lik le ri, ulus la ra ra sı si ya se te da ir
kla sik rea list bir ba kış açı sı şek lin de okun mak ta dır. Bu, esa sın da, ulus-
 la ra ra sı top lu mun fark lı bo yut la rı nı sis te me da hil eden çok faz la sa yı da
kü çük gü cün var lı ğı dır: Bü yük güç ler, rea list şek li sür dür mek te dir. Bü -
yük güç ler ha ber ler de man şe te çı kar lar ve sis tem için de de ği şim ya ra -
tır lar. İlla ki “iyi bi rer ulus la ra ra sı va tan daş” ol ma ya bi lir ler. Bu şe kil de
gö rül mek gi bi bir dert le ri yok tur ve as lın da po zi tif bir sta tü el de et -
mek le il gi len mek te dir ler. Bü yük güç le rin tem sil ci le ri nin “yu mu şak güç”
ko nu sun da ki tüm tar tış ma la rı, bu nun bir ka nı tı dır; an cak si ya si grup -
laş ma la rın on la rın dış ve iç si ya si ih ti yaç la rı nın le hin de ol ma sı ge rek mek -
te dir. Eğer böy le bir du rum or ta ya çık maz sa, bu nun şid det içe ren ve ya
zor ba lık an la mı na ge len bir tu tu ma yol aç ma sı ha lin de bi le, bu du ru mu
de ğiş tir me ye ça ba lar lar. Bü yük güç ler ge niş or du lar bu lun du rur lar ve
on la rı sü rek li ola rak te yak kuz da tu tar lar. Bu nun te mel se be bi ise, or du -
la rı ye tiş ti rip on la ra ku man da et me ye te ne ği nin, ba ğım sız lı ğın ni hai gü -
ven ce si olu şu dur (41). Ge rek ti ğin de sis tem için de ki her han gi bir baş ka
dev le te kar şı tek ba şı na ha re ket ede bil mek te dir ler.

Dün ya sis te mi nin te mel ni te li ği ni et ki le yen bir ey lem de bu lu nur lar
ve eğer ken di he def le ri ne uy gun düş mü yor sa, sis te mi de ğiş tir me ye ça -
ba lar lar. Mor gent hau gi bi ifa de et mek ge re kir se; eğer bir bü yük güç
dün ya nın ida ri sis te mi nin en üs tün de yer alır sa, muh te me len bir sta tü -
ko gü cü dür, an cak bu na uy gun ol ma yan her han gi bir du ru mu da ka bul
et me ye cek tir.  Kjellén, Mor gent hau ve ya Me ars he imer (43) bu id di ay -
la hem fi kir dir. Bü yük güç le rin, bü yük güç gi bi ha re ket et mek üze re sü -
rek li bir ira de ser gi le me si ge rek mek te dir. Ulus la ra ra sı ku rum la ra ka tı -
lır lar, an cak on la ra kon trol al tın da tu tu la cak ör güt ler miş gi bi mu ame le
eder ler, bu ku rum la rın nor ma tif özel lik le riy le pek il gi len mez ler. Ben-
 zer şe kil de, kü çük güç ler le çok-ta raf lı an laş ma la ra ka tı lır lar, an cak iki li
an laş ma la rı ter cih eder ler, çün kü ora da güç fark la rı nı ken di avan taj la rı -
na ta ma men kul la na bil me le ri müm kün olur. 

Bü yük güç tu tu mu nun açık la yı cı bir ala nı da ulus la ra ra sı hu kuk tur.
Norm la rı ya zı lı ol du ğu için ve ge nel lik le yo ru ma çok açık ol ma sı na rağ men
za man içe ri sin de ya sal norm ile dev let tu tu mu nun uz laş tı rı la ma dı ğı du rum -
lar ya şa na bi lir. Bü yük güç ler eğer ken di le ri ne uy gun sa ulus la ra ra sı hu ku ka
ra zı ge lir ler, an cak bu hu kuk ta ra fın dan kı sıt lan ma yı red de der ler. Ör ne ğin,
ABD, Bir leş miş Mil let ler De niz Hu ku ku Söz leş me si’nin (UNC LOS) baş lı ca
mi mar la rın dan bi riy di; an cak onu onay la ma yı red det ti. (The Asia-Pa ci fic Jo -
ur nal - 1 Mart 2019 – Cilt 17, Nüs ha 5/ Sa yı 2 - Dizi yazı devam edecek)

ğu gö re ce ola rak zen gin dir. Da ha hız lı ha re ket eder ler ve bü yük dev -
let le re na za ran or tam da ki de ği şik lik le re da ha hız lı adap te olur lar; ge -
nel lik le as ke ri ha zır lık ko nu sun da GSYİH’dan bü yük dev let ler ka dar
kay nak har ca maz lar. Fin lan di ya lı bir aka de mis yen olan Ra imo vayr y-
nen, bu ko nu da kü çük bir güç pers pek ti fin den söz eder ve kü çük dev -
let le rin güç lü bir bir leş ti ri ci ve is tik rar sağ la yı cı güç ola rak ulus la ra ra -
sı sis tem de or ta ya çık tık la rı nı be lir tir. (16) 

Bi rer Güç ola rak Av ru pa Bir li ği ve Ku zey Ko re 

Nor veç li bir aka de mis yen olan As le To je, bo yut me se le si ni Av ru pa
Bir li ği ile bağ lan tı lı ola rak il ginç bir şe kil de ele al mış ve ulus la ra ra sı sah -
ne de ki tu tu mu nun kü çük bir güç le eş de ğer ol du ğu nu ile ri sür dü. (17)
Av ru pa Bir li ği’ni bu açı dan ele al mak il ginç; ke za bir çok açı dan Ku zey
Ko re’nin ta ma men kar şı tı ve bu yüz den de Ku zey Ko re’yi an la ma da
ana li tik bir ba kış açı sı sağ lı yor. Av ru pa Bir li ği’nin dış po li ti ka ve gü ven -
lik po li ti ka sı na da ir so nu gel me yen tar tış ma la rı ve Ku zey Ko re’ye da ir
kız gın lık la eş za man lı ola rak göz lem le di ği miz de, dev let le rin ve AB gi bi
dev let le re ben ze yen bi rim le rin bo yut la rı nı açık lar ken kul la nı lan ge le -
nek sel is ta tis tik sel yol lar şüp hey le sor gu lan ma ya baş lı yor. 2017 yı lın da,
iMF’ye gö re Av ru pa Bir li ği is ta tik sel ola rak dün ya nın en bü yük ikin ci
eko no mik bi ri mi, no mi nal GSYİH açı sın dan sa de ce ABD’nin ar dın dan
ikin ci sı ra da ge li yor; sa tın al ma gü cü pa ri te si açı sın dan ise Çin’den bir
neb ze da ha kü çük. (18) Bu nun la bir lik te, şa yet ikin ci sı nıf ta ki ko nu mu -
nu yo rum lar sak, AB eko no mik ola rak bü yük bir ko num da. 500 mil yo -
nun üze rin de nü fus la, Çin ve Hin dis tan’ın ar dın dan dün ya nın üçün cü
bü yük nü fu su na sa hip (19). Bu is ta tis tik sel ger çek lik ler bir ya na ko nur -
sa, AB, dün ya si ya se tin de gü ven lik ala nın da gö re ce ola rak za yıf bir oyun -
cu gi bi gö rü nü yor – eğer AB ya yın la rı nı oku mak la ken di ni zi sı nır lan dır -
maz sa nız el bet te. AB’nin 2016 yı lın da Dış Ey lem Ser vi si ta ra fın dan
ya yım la nan kü re sel bir stra te ji si var ve stra te ji nin adı, “Pay la şı lan viz yon,
Or tak Ey lem: Da ha Güç lü bir Av ru pa” (20). An cak, bu ah la ki bir yu mu -
şak güç bel ge si. Bel ge, Bir li ği si vil ve nor ma tif bir güç ola rak ta nım lı yor
ve ya kın çev re sin de ki as ke ri ve sa vaş yan lı sı ta vır lar ile ar tan si lah lan ma
ko nu sun da bi raz en di şe len me ye baş lı yor; an cak özün de ki si vil eği lim den
de vaz ge çe ce ğe ben ze mi yor. 

AB’nin, dün ya si ya se tin de ki ve kü re sel ida ri ku rum lar da ki var lı ğı na
ba kıl dı ğın da “kü re sel bir ak tör” ol du ğu na şüp he yok. AB sa de ce ken di
için de de ğil, ay nı za man da dün ya nın ge ri ka la nıy la da de rin den en teg re
du rum da. Ti ca ret ve ya tı rım po li ti ka sı gi bi alan lar da ve ya dış yar dım da
bo yut önem li dir. Ulus la ra ra sı Pa ra Fo nu, Bir leş miş Mil let ler ve ya Par la -
men to lar-ara sı Bir lik gi bi dev let ler-ara sı ku rum lar da ise Av ru pa’nın gö -
rü nür bir var lı ğa sa hip ol ma sın da ta rih önem li. An cak, AB’nin bir “dün -
ya gü cü” ol du ğu na da ir faz la gös ter ge yok. AB el bet te nük le er si lah la ra
sa hip. Hem Bri tan ya hem de Fran sa NPT ta ra fın dan ta nım lan dı ğı şek-
 liy le ya sal ola rak nük le er si lah la ra sa hip dev let ler. Bel çi ka, Hol lan da,
Al man ya ve İtal ya, ABD’nin nük le er si lah la rı için ev sa hi bi ül ke ler. Bu -
nun la bir lik te, bu nük le er si lah lar ya ABD ta ra fın dan doğ ru dan ya da
do lay lı ola rak de net le ni yor. Her ne ka dar Av ru pa’nın “stra te jik oto no -
mi si” ko nu sun da za man za man uya rı lar ol sa da, bu ko nu da her han gi
bir so mut ted bir pek yok (21). Nük le er si lah lar, AB’nin son dış po li ti -
ka ve gü ven lik po li ti ka sın da mut lak ola rak her han gi bir rol oy na ma dı
(22). Bun lar, bir dış po li ti ka ara cı ola rak kul la nıl mı yor. 

AB sü rek li ola rak ken di si ni nor ma tif güç ola rak or ta ya koy mak üze -
re ah la ki bir ze min ha zır la ma gi ri şi min de bu lu nu yor. An cak, Mi ka el
Matt lin’in yo rum la dı ğı gi bi, ken di si ni ABD, Rus ya, Çin ve ya Hin dis tan
gi bi bü yük güç ler kar şı sın da, iki yüz lü gö rün mek si zin sü rek li ola rak nor-
 ma tif bir yak la şı mı ön plan da tu ta mı yor. AB’nin bel li bir ba şa rı el de et -
ti ği tek ül ke tü rü, pe ri fe ri sin de bu lu nan ve ona ka tıl mak is te yen kü çük
dev let ler, ba zı za yıf Af ri ka ül ke le ri ve ulus la ra ra sı eko no mik yar dım ih -
ti ya cı olan ba şa rı sız dev let ler. (23) AB’nin dış po li ti ka sı na da ir da ha ya -
kın ta rih li bir ça lış ma da ben zer so nuç la ra va rı yor. AB’nin söy le min de,
dün ya si ya se tin de cid di ye alın ma ya da ir bir is tek var; an cak bu yön de
çok az so mut adım at mış du rum da.(24) 

Ku zey Ko re bir çok açı dan AB’nin ter si. Her ne ka dar Çin ve Rus ya
ona bir öl çü ye ka dar yar dım et miş ol sa da, her han gi bir müt te fi ki ol -
ma yan, yal nız bir ulus dev let ko nu mun da. Bu nun la bir lik te, ge nel lik le
ona kar şı Bir leş miş Mil let ler Gü ven lik Kon se yi’nin yap tı rım la rı nı des -
tek le di ler. Her han gi bir fa ali yet ala nın da dış iliş ki le ri gö re ce ola rak za -
yıf olup, kü re sel ku rum lar da her han gi bir ka rar al ma po zis yo nu na sa -
hip de ğil. İsta tis tik sel ola rak kü çük bir ül ke. Ya yım la nan son ka mu oyu
yok la ma la rı na gö re, Ku zey Ko re’nin 2008 yı lın da ki nü fu su 24 mil yo nun
üze rin dey di (25). Do ğur gan lık oran la rı nın 2.0 (26) ol du ğu tah min edi -
li yor ve bu da nü fu su nun her ne ka dar ya vaş ol sa da ha len bü yü mek te
ol du ğu nu gös te ri yor. Do la yı sıy la gü nü müz de yak la şık 25 mil yon ci va -
rın da ol du ğu tah min edi le bi lir. (27) Bu nun da an la mı; Ku zey Ko re’nin

nü fus açı sın dan Gü ney Ko re’nin ya rı sın dan az, Ja pon ya’nın beş te bi ri,
ABD’nin on üç te bi ri, AB’nin yir mi de bi ri, Çin’in ise el li beş te bi ri ol -
du ğu dur. Ay nı za man da, ara zi küt le si açı sın dan da ol duk ça kü çük tür:
120.540 km2. Ya ni, Yu na nis tan’dan bi raz kü çük, Ma la wi ka dar, İzlan-
 da’dan ise bi raz ge niş. (28) CiA’in tah min le ri ne gö re; ki şi ba şı na dü -
şen GSYİH dün ya nın en dü şük le ri ara sın da dır, Af ri ka’nın en za yıf
stan dar dı dır; To go ve Gam bi ya ile eşit te dir (29). Ku zey Ko re’nin
2018 yı lı Ekim ayın da Pyong yang’da ki Sos yal Bi lim ler Aka de mi si bün -
ye sin de ki İkti sat Ens ti tü sü’nden pro fe sör Ri Gi Song ta ra fın dan ya -
yım la nan ken di ra kam la rı da ben zer dir. Ken di si nin sö zü nü et ti ği ki şi
ba şı na dü şen GSYİH ra kam la rı, 1.214 do lar dı, an cak bu ra kam la rı na -
sıl he sap la dı ğı tam ola rak açık de ğil dir (30). Bu ra kam her ha lü kar da
dü şük bir Af ri ka stan dar dı na işa ret et mek te dir ve 2017 yı lın da
iMF’nin he sap la ma la rı na gö re Mo zam bik’le eş de ğer dir (31). Bu tür
is ta tis tik le ri te mel al dı ğı mız da, Ku zey Ko re’nin kü çük, za yıf ve yok-
 sul bir ül ke ol du ğu, dün ya ta ra fın dan unu tul du ğu, bü yük do ğal afet ler
ha ri cin de dün ya med ya sın da hiç bir za man gö rü nür ol ma dı ğı so nu cu -
na ko lay lık la va rı la bi lir (32). Bu nun la bir lik te, ulus la ra ra sı top lu luk ta -
ra fın dan gö zar dı edil me mek te dir. Tam ter si ne, ulus la ra ra sı top lu luk
onu dik ka ti nin oda ğı na yük selt miş tir ve sü rek li ola rak BM Gü ven lik
Kon se yi’nin gün de mi ni meş gul et mek te dir. 

Bir Bü yük Güç Na sıl Ta nım la nır? 

Bu kav ram sal bil me ce bel ki de Ka ri Pa lo nen’in bir dra ma tik ey lem
du ru mu ola rak si ya set fik ri nin yar dı mıy la çö zü le bi lir. Bu yak la şım, ak -
tör le ri baş ka ak tör ler ta ra fın dan göz lem le nen ve oyu nun içi ne çe ki len
bir sah ne dey miş gi bi ele al mak ta dır. Böy le si bir yak la şım, si ya se te da ir
söy lem sel bir yo rum ola sı lı ğı nı gün de me ge tir mek te dir. Ken di si nin
yak la şı mı ise; si ya se tin özün de ça tış ma cı bir ey lem ol du ğu ve ya “baş -
ka la rı na yö ne lik ey lem den” iba ret ol du ğu dur (33). Tüm dev let ler bu
şe kil de ha re ket et mez ler. Bir çok kü çük dev let, ken di si ni açık ça ça tış -
ma cı bir du rum dan alı koy ma eği li min de dir, an cak Ku zey Ko re dış po -
li ti ka tav rı ko nu sun da dram yo lu nu seç miş tir. Bu tür bir tu tum ise, ak -
tör le ri cid di ye alın ma ya ve pres tij le ri ni ve ko num la rı nı yük selt me ye
zor la mak ta dır – her ne ka dar bu sü reç mut la ka po zi tif bir an lam ta şı -
ma sa da. “Bü yük güç” ve “kü çük güç” kav ram la rı nın an la mı, sa de ce is -
ta tis tik sel bo yut lar göz önü ne alı na rak an la şı la maz. Bir ey lem kon sep -
ti ola rak sos yal bir ko nu mun an la şıl ma sı ge rek mek te dir. Dra ma tik
ey lem ler, de ğer len di ri ci bir top lu lu ğun var lı ğı nı ön gö rür: ya ni İngi liz
Oku lu te ori si ne gö re ulus la ra ra sı top lu mun (34). Top lu luk, iz le yi ci ler
ve eş oyun cu la rın ro lü nü oy nar; sah ne de ki oyun cu la ra rol ler ve rir. 

Bu top lum için de kü çük bir güç, kü çük bir güç gi bi ha re ket eder,
tıp kı To je’nin bu fik ri ele al dı ğı gi bi (35). Bu na kar şı lık, bü yük bir güç,
bü yük bir güç gi bi ha re ket eder. To je’nin fik ri, ulus la ra ra sı psi ko lo ji ve
je opo li ti ka ku ram la rın da uz man bir ana list ola rak bi li nen Ru dolf Kjel-
 len’in yak la şı mı na ku lak ver mek te dir. Ona gö re; bü yük güç ler her şey-
 den ön ce bi rer ira de ör güt len me si dir. “Bü yük bir güç, özün de ma te -
ma tik sel de ğil di na mik bir kav ram dır. Bü yük bir güç, her şey den ön ce,
bir le şik ve güç lü bir ira de ye ve iyi kay nak la ra sa hip tir” (36). Bir di ğer
ifa dey le, ken di için de ki kay nak lar, dev let ler top lu lu ğun da bir sta tü
oluş tur ma mak ta dır. İddi alı bir tav ra sa hip tir. Eğer bir dev let bü yük bir
güç ola rak ha re ket eder se ve bu tu tu mu des tek le yen kay nak lar ser gi -
ler se, bu du rum da, bu na kar şı lık ge len bir mu ame le de gö re bi lir. 

To je dev let le ri üç ka te go ri de sı nıf lan dı rır: bü yük güç ler, kü çük güç -
ler ve kü çük dev let ler. Bu nun la bir lik te, kü çük güç ler ile kü çük dev let -
le rin dav ra nış mo del le ri ara sın da göz le gö rü nür bir fark yok tur. Her
iki ka te go ri, tek ka te go ri al tın da bir ara ya ge ti ri le bi lir. Tüm dev let le rin
bel li güç kay nak la rı bu lun mak ta dır; yok sa dev let ola maz lar ve do la yı -
sıy la güç ola rak gö rü le bi lir ler (37). El bet te, dün ya yı kav ram sal bir dü -
zen le me al tın da bir ara ya ge tir mek, aşı rı bir ba sit leş tir me an la mı na
gel mek te dir. 100 mil yon luk nü fu sa sa hip ulus lar ile bir mil yon nü fus lu
dev let ler ve ya bü yük eko no mi ler ile kü çük eko no mi ler ara sın da mut-
 la ka bir fark var dır. Özel lik le de Ja pon ya, Hin dis tan, Al man ya, Fran sa
ve ya Bri tan ya gi bi es ki im pa ra tor luk lar, kü çük güç ka te go ri si al tı na
yer leş ti ril mek ko nu sun da di renç gös te re bi lir ler; an cak bu du rum mut-
 la ka fark lı bir tu tum la so nuç lan ma ya bi lir. Bu ül ke ler, en güç lü ol duk la -
rı dö ne me kı yas la şu an da gö re ce ola rak da ha za yıf tır lar ve li der le ri de
ha li ha zır da bü yük güç ler kar şı sın da ki ar tan za fi yet le ri ko nu sun da bi l-
inç li dir ler. Pe ter J. Kat zens te in’ın be lirt ti ği gi bi, sı nır lan dır ma la ra da ir
far kın da lık kö tü bir şey de ğil dir. Net bir şe kil de an la şı lan za fi yet le rin -
den do la yı kü çük güç ler ça tış ma dan ka çı nır lar – özel lik le de eğer bu -
nun so nuç la rı ve ma li yet le riy le ken di baş la rı na ba şa çık mak zo run da
ka la cak lar sa. Çev re le ri ni ti tiz lik le in ce ler ler ve hız la öğ re nip ken di le ri -
ni du ru ma uyar la ya bi lir ler, çok lu şe kil ler de ulu sal ve ulus la ra ra sı iş bir -
li ği ge liş ti re bi lir ler. Bu du rum ise, risk le ri azal tır. (38) Ulus la ra ra sı sis-
 tem de, ay nı za man da sa de ce sı nır lı sa yı da bü yük güç bu lun mak ta dır.

Ame ri ka'nın dün ya nın en bü yük kon so los luk komp lek si ni
irak böl ge sel Kürt Yö ne ti mi'nin baş ken ti er bil’de in şa et -
me ka ra rı nın ar dın dan ben zer bir adım da Çin’den gel di.

Çin de er bil’de bü yük bir kon so los luk aç mak için kol la rı sı va dı.
Ge liş me ler Abd-Çin ge ri li min de ye ni ad re sin er bil ola ca ğı na
işa ret edi yor. 2007 yı lın da er bil’de ilk de fa tem sil ci lik açan Abd,
2011 yı lın da ise baş kon so los luk aç tı. bu adım dan yak la şık 7 yıl
son ra Ame ri ka, er bil’de ye ni bir kon so los luk bi na sı aç ma ya ka rar
ver di. te me li 2018’in tem muz ayın da atı lan bi na ta mam lan dı ğın -
da, Ame ri ka’nın dün ya da ki en bü yük kon so los luk bi na sı ola cak.

Ame ri ka’dan 3 yıl son ra bu kez Çin, er bil’de baş kon so los luk
aç tı. 2014 yı lın da er bil baş kon so los lu ğu’nu açan Çin, 2019’da
ye ni bir bi na in şa et mek için ha re ke te geç ti. Çin’in bir sü re ön ce
in şa atı na baş la dı ğı bi na da tıp kı Ame ri ka’nın ki gi bi, dün ya nın en
bü yük le ri ara sın da ol ma sı plan la nı yor. İki ül ke ara sın da ki kon so -
los luk ya rı şı, son ay lar da ya şa nan ge ri lim le ri ak la ge ti ri yor. Aca -
ba Abd-Çin ge ri li min de ye ni cep he er bil mi? VoA türk çe, bu
so ru nun ya nı tı nı böl ge de ki uz man la ra sor du.

2009-2013 yıl la ra ara sın da ye rel par la men to da mil let ve kil li ği
ya pan Si ya set çi Aso Ke rim, Çin’in dün ya nın beş bü yük eko no mi -
sin den bi ri ol ma sı na rağ men, or ta do ğu’da pa sif bir ko nu ma sa hip
ol du ğu nu söy le di. Ke rim, “Kür dis tan böl ge si Çin en düs tri le ri için
bü yük bir pa zar ve bu ko nu da tür ki ye’yi ge çer. Ama bu na rağ-

 men Çin’in Kür dis tan hü kü me tiy le si ya si ve as ke ri iliş ki le ri yok.
Ya ni Çin ça ba sız ola rak ken di ne bir pa zar bul mak ta” de di.

Çin’in İpek Yo lu Pro je si’ne dik kat çe ken Ke rim, bir kıs mı Kürt
böl ge sin den ge çen pro je ne de niy le, was hing ton ve Pe kin’in çı -
kar la rı nın ke siş ti ği ni söy le di. Ke rim, “Çin bu stra te jik pro je yi
ger çek leş tir mek için ça lı şı yor. bu pro je Çin’den baş lı yor, bir yo lu
İran’a ve son ra da do ğu Kür dis tan, Gü ney Kür dis tan (irak) ve ro -
ja va’ya (Su ri ye) ge li yor. bu yol lar Kürt le rin ha ki mi ye tin de. bu
pro je yi ger çek leş tir mek için hem pa ra hem de gü ven lik ge re kir.
Gü ven lik açı sın dan Kür dis tan top ra ğın da ra di kal İsla mi grup lar
bu lun ma mak ta dır ya da yok edil di ler. Ama hem Gü ney Kür dis tan
hem de ro ja va, Abd’nin de ne ti min de. Ya ni Abd’nin iz ni ol ma -
dan bu na sıl ger çek le şir? bu pro je bit ti ğin de Çin, tüm dün ya’yı ele
ge çi rir. Özel lik le Çin ürün le ri ucuz ol du ğu için dün ya nın or ta sı ve
gü ne yi, Çin ürün le ri kul la nı yor. bu nun için sa de ce ti ca ret ve eko -
no mik iliş ki le re de ğil, si ya si ro lü de bü yüt mek ge re kir. bu ra da Çin
çı kar la rı Abd’nin çı kar la rı ile ça kış mak ta dır” di ye ko nuş tu.

irak Kürt böl ge sel Yö ne ti mi’nin baş ken ti er bil’de bu lu nan Se -
la hat tin Üni ver si te si Si ya sal bil gi ler Fa kül te si Öğ re tim Üye si
doç. dr. Ka mu ran Man tık da Abd ve Çin ara sın da ki ge ri li min
bü tün or ta do ğu’yu et ki le ye ce ği gö rü şün de. Kürt böl ge si nin, iki
ül ke re ka be ti nin tam or ta sın da yer al dı ğı nı sa vu nan Man tık, “bu
re ka bet ten yal nız ca Kür dis tan de ğil tüm böl ge et ki le nir” diyor.

AMERiKANiN SESi

»

Abd-Çin Geriliminde Yeni Cephe erbil mi

«
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Abd ile Çin ara sın da Hua wei üze rin den sü ren mü ca de le, tek no -
lo jik ge liş me le rin et ki le ri ne iliş kin tar tış ma la rı yo ğun laş tır dı.
Gi de rek hız la nan tek no lo jik ge liş me ler bir ta raf tan ge le ce ğe

iliş kin iyim ser bek len ti le ri bes ler ken, di ğer ta raf tan, ya rat tık la rı yan
et ki ler le umut la rı mı zı kı ra cak gi bi gö rü nü yor lar.

Ki şi sel bil gi sa yar la rın ge liş me si, in ter ne tin ve di ji tal leş me nin yay -
gın laş ma sı, ile ti şim, ve ri ve bil gi iş lem tek no lo ji le rin de ki baş dön dü -
rü cü ge liş me ler, bi rey le rin ül ke le rin de ve dün ya da ken di le ri ni il gi len -
di ren ko nu lar da bil gi len me si ni, hak la rı nı, öz gür lük le ri ni bas kı cı
re jim le re ve eği lim le re kar şı ko ru ma sı nı ko lay laş tı ra cak tı.

Hat ta in ter net ile sos yal med ya üze rin den 'öte ki ni' ta nı ma ve so run -
la rı nı an la ma sü re ci, çok kül tür lü lü ğü, kar deş li ği ve da ya nış ma yı ge -
liş ti re cek ti. Ka bul et mek ge re kir ki tüm bu alan lar da önem li ge liş me -
ler ya şa nı yor. An cak, gi de rek şe kil len me ye baş la yan olum suz
ge liş me ler, olum lu ge liş me le ri ge ri de bı ra ka cak gi bi gö rü nü yor.

bu olum suz ge liş me le rin ayır dı na, 'te rö riz me kar şı mü ca de le' kap-
 sa mın da, dev let le rin gü ven lik ge rek çe siy le al ma ya baş la dı ğı ön lem le -
re iliş kin tar tış ma la rı iz ler ken, da ha son ra da çok çar pı cı bi çim de,
Abd baş kan lık se çim le rin de ve İngil te re'de ki bre xit re fe ran du mun -
da, 'Fa ke news' (Sah te ha ber), sos yal med ya üze rin den seç men ma ni -
pü las yo nu gi bi ko nu lar da var mış tık. da ha son ra, 'tek no lo jik so ğuk sa -
vaş', 'iz le me/gö zet le me ka pi ta liz mi' kav ram la rı, in ter net, ile ti şim, ve ri
iş lem alan la rın da ya şa nan ge liş me le rin, ya rat tı ğı ye ni emek, ürün ve
sö mü rü bi çim le ri üze ri ne tar tış ma lar yo ğun laş tı.

'tek no lo jik so ğuk sa vaş!'

bir çok göz lem ci, trump dö ne min de, Abd'nin Çin'e kar şı uy gu la -
ma ya koy du ğu, Çin'in de ce vap ver me ye baş la dı ğı 'ko ru ma cı lık' ön -
lem le ri ne ba ka rak ye ni bir kü re sel re ses yo na yol aça bi le cek ti ca ret sa -
vaş la rı ris kin den söz edi yor. An cak özel lik le ge çen Ara lık ayın da,
trump yö ne ti mi nin ta le bi üze ri ne, Ka na da hü kü me ti Hua wei'nin ma li
iş ler Ceo'su Meng wanz hou'yu tu tuk la yın ca su yü zü ne çı kan çe liş ki ler,
atı lan adım lar, Fi nan ci al ti mes ga ze te sin de Phi lip Ste vens'in vur gu la dı -
ğı gi bi, bir ti ca ret sa va şın dan öte, da ha ye ni baş la yan bir kü re sel ege-
 men lik mü ca de le si sü re ci ne işa ret edi yor.tim Cul pan'ın, blo om berg'de -
ki il ginç ya zı sı nın baş lı ğı da "tek no lo jik so ğuk sa vaş baş la dı" idi.

New York ti mes ga ze te sin den Li Yu an ise ko nu ya, "Hua wei Go og -
le'ı kay bet ti, Abd- Çin tek no lo jik so ğuk sa va şı nın da bir de mir per -
de si oluş tu" baş lı ğıy la yak la şı yor du.

trump yö ne ti mi, Çin'in bü yük ve hız la ge li şen, te le ko mü ni kas yon -
da 5G tek no lo ji sin de dün ya li de ri li der ol ma ya aday tek no lo ji şir ke ti
Hua wei'yi, İran'a yö ne lik Abd yap tı rım la rı nı ih lal et mek le suç lu yor -
du. Pro fe sör Jef fery Sachs'ın, So uth Chi na Mor ning Post ga ze te sin de -
ki yo ru mun da işa ret et ti ği gi bi, bu ola ğa nüs tü bir du rum du: Abd yö -
ne ti mi ilk kez bir şir ke ti de ğil doğ ru dan yö ne ti ci si ni he def alı yor du.
Hem de bir 3. ül ke de tu tuk lan ma sı nı sağ la ya rak.

wanz hou'nun tu tuk lan ma sın dan son ra ge liş me ler hız lan dı. Abd
gü ven lik ris ki oluş tur du ğu nu id dia ede rek Hua wei'nin, Abd 5G pa za -
rı na gir me si ni ya sak la dı; ar dın dan müt te fik le ri ni de ben zer ön lem ler
al ma ya zor la dı. İngil te re ve Ja pon ya bu ira de kar şı sın da eğil me eği li -
mi ser gi ler ken, Abd'nin qu al comm inc, bro ad com inc gi bi, mik ro -
çip şir ket le ri Hua wei'ye ürün le ri ni sat ma yı dur du ra cak la rı nı açık la dı -
lar. Son ola rak Go og le, Hua wei te le fon la rı nın son mo del le ri ne
An dro id uy gu la ma la rı nı kul lan dır ma ya ca ğı nı açık la dı.

bu sı ra da, Çin dev let baş ka nı Şi'nin, te le ko mü ni kas yon ve si lah
sa na yin de ki yük sek tek no lo ji ala nın da kul la nı lan en der mi ne ral le ri iş -
le yen JL Mag ra re-earth şir ke ti ne yap tı ğı yük sel pro fil li zi ya ret,

Çin'in bu mi ne ral le rin te da rik zin cir le ri üze rin de ki dün ya ça pın da
ağır lı ğı nı ba tı'ya anım sa tı yor du. tim Cul pan'ın ve Li Yu an'ın yo ru -
mu na gö re, bu ge liş me ler Çin şir ket le ri ni ken di iş le tim sis tem le ri ni,
uy gu la ma la rı nı ge liş tir me ye zor la ya cak, Çin'in in ter net uza yı nı, kü re -
sel in ter net ten ya lıt ma ya baş la ya bi le cek, ül ke için de kul la nı cı la rın
üze rin de dev let de ne ti mi ni, yo ğun laş tı ra cak, de fac to bir 'tek no lo jik
de mir per de' oluş ma ya baş la ya cak.

Ni san ayın da rus ya Par la men to sun dan ge çen, ge rek ti ğin de dün ya -
dan ya lı tı la bi le cek bir rus ya in ter ne ti oluş tur ma yı amaç la yan 'ege m-
en in ter net' ya sa sı nı da bu bağ lam da de ğer len dir mek ge re ki yor.

'İzle me/gö zet le me ka pi ta liz mi'

Har vard'dan Pro fe sör Shos ha na Zu boff'un ta nım la dı ğı, bu ka pi ta -
lizm de ser ma ye tü ke ti ci yi ay nı za man da, ve ri kay na ğı ola rak kul la nı -
yor. bu ve ri le ri, ti ca ri ya da si ya si amaç lar için kul lan mak is te yen le re
sa ta rak bi ri kim ya pı yor. bu ka pi ta lizm de amaç, bi rey le rin, Go og le gi -
bi ara ma mo tor la rın da, Fa ce bo ok, twit ter gi bi sos yal med ya, Ama zon
gi bi mal sa tış plat form la rın da do la şır ken ar ka la rın da bı rak tık la rı di ji -
tal iz le rin ade ta 'ar tık-ve ri' ola rak de ğer len di ril me si, alı nıp sa tı lan ma -
la dö nüş tü rül me si dir. bu 'ar tık-ve ri ye' ula şa bil mek için tü ke ti ci nin in -
ter net te ki tüm et kin li ği nin, hat ta açık la mak is te me di ği ki şi sel
bil gi le ri nin, tür lü al go rit ma lar yo luy la iz len me si, der len me si ve ri ye
dö nüş tü rül me si ge re ki yor.

bu sü reç te söz ko nu su olan, yüz mil yon lar ca tü ke ti ci ve kul la nı cı -
nın ve ri üre ten eme ği ol du ğun dan, or ta ya de va sa bir ve ri bi ri ki mi çı -
kı yor. Hiç bir fi yat/üc ret öde me den el de edi len, ço ğu kez giz li ol du -
ğun dan el ko nu lan di ye bi le ce ği miz bu bi ri kim, ve ri ma den ci li ği ile
iş len mek üze re sa tı lı yor. bu o ka dar kar lı bir iş ki, ilk baş la tan Go og -
le, 2001-2004 ara sın da ge lir le ri ni yüz de 3590 art tır mış tı.

bu ka pi ta lizm de üç sü reç bir lik te ça lı şı yor. Ve ri ler on la rı üre ten bi -
rey ler den kar şı lı ğı öden me den, be da va ya ve ço ğu kez izin siz, giz li ce
alı nı yor. bu ve ri le rin top la na bil me si için, üre ti ci si nin ya şa mı na ve
dav ra nış la rı na en in ce ve mah rem ay rın tı sı na ka dar nü fuz edi li yor.

Ni ha yet bu ve ri ler kul la nı la rak ve ri üre ti ci si nin ya şa mı, tü ke tim eği li -
mi, ruh sal du ru mu, be ğe ni le ri, hat ta si ya si eği lim le ri, bu ser ma ye bi ri -
kim sü re ci nin ve bu mal la rı (bi rik miş ve ri le ri) sa tın alan la rın ge rek si -
nim le ri ne gö re şe kil len di ri li yor.

Al go rit ma lar 'dün ya yı yö net me ye baş lı yor lar'

North Ca ro li na Üni ver si te si'nden Prof, Zey nep tü fek çi'nin ey lül
2017'de yap tı ğı 'ted-talk' su nu mun da ve wi red der gi si nin Ni san sa yı -
sın da vur gu la dı ğı gi bi, bu 'ar tık-ve ri yi' top la yan de ğer len di ren ya pay
ze ka ve bi ze öne ri ler de bu lu nan al go rit ma lar, gi de rek, ne sa tın ala ca -
ğı mı zı, han gi, ki ta bı oku ya ca ğı mı zı, fil mi iz le ye ce ği mi zi, hat ta han gi
si ya si akı ma, par ti ye, des tek ve re ce ği mi zi be lir le me ye ça lı şa rak 'dün -
ya yı yö net me ye' baş lı yor lar.

bu iz le me/göz le me ka pi ta liz mi iliş ki le ri nin üze ri ne, bir kat man da -
ha ek le mek ge re ki yor. bu kat man da, Mo be se ka me ra la rı, yüz ta nı ma
tek nik le ri ve bil gi sa yar la ra, cep te le fon la rı na, en son öğ ren di ği miz gi bi
gü ven lik li sa nı lan what sapp me saj la rı na, gi re rek ses, gö rün tü, me tin
top la ya bi len ya zı lım lar, Ale xa-Cor ta na gi bi bi ze yar dım cı olur ken sü -
rek li biz din le yen ve ri top la yan ge reç ler var. bu kat man da bu ya zı lım la -
ra ve ge reç le re da ya na rak si ya si eği lim le ri mi zi, suç iş le me 'is yan et me'
po tan si yel le ri mi zi de ğer len di ren dev let pra tik le ri, kar şı mı za, po pü list si -
ya set çi le rin, oto ri ter eği lim le ri nin to ta li ter pra tik le re dö nüş me si ni ko lay -
laş tı ran, hak lar ve öz gür lük ler ala nın da bü yük so run lar ya rat ma ya baş la -
yan, çok ka ran lık bir gö rün tü ko yu yor. bu gö rün tü nün, bi zim
eme ği mi zin ürü nü olan ve ri le re, kar şı lı ğı öden me den el ko yan pra tik ler -
le ya ra tıl ma sı da sa nı rım ta ri hin acı bir iro ni si olu yor. (bbC, 25 Ma yıs)

Hua wei te le fo nu olan lar Go og le'ın ka ra rın dan na sıl et ki le ne cek?

Hua wei'nin An dro id iş le tim sis te mi ne eri şi mi nin kı sıt lan ma sı, Çin li
şir ke tin ye ni te le fon la rı nı ta nıt tı ğı et kin li ği ne göl ge dü şür dü. Şir ket,
Ho nor 20 se ri si akıl lı te le fon la rı nın ta nı tı mı na ta nık lık et me le ri için,
dün ya nın dört bir ya nın dan ga ze te ci le ri Lon dra'ya da vet et ti. bbC'nin
al dı ğı bil gi le re gö re, bu ye ni ci haz lar da da tam An dro id de ne yi mi ve
Go og le'ın ken di uy gu la ma ma ğa za sı nın kul la nı mı su nu lu yor.

An cak, şir ke tin Abd hü kü me tiy le ya şa dı ğı so run çö zül mez se, şir-
 ke tin ge le cek te ki te le fon la rı çok da ha kı sıt lı bir de ne yim su na bi lir.
Go og le, Sam sung'dan son ra en çok An dro id te le fon sa tan şir ket le
bağ la rı nı ta ma men ko par mak is te mi yor gi bi gö rü nü yor. Şir ket geç ti -
ği miz gün ler de ya rım mil yar dan faz la müş te ri ye te le fon sat tık la rı nı
açık la mış tı. Go og le tam ola rak ne ya pı yor?

Ame ri kan tek no lo ji de vi, Hua wei'yle "ka mu oyu na açık ol ma yan"
do na nım, ya zı lım ve tek nik hiz met ler le bağ lan tı lı tüm iş iliş ki le ri ni
as kı ya al dı ğı nı du yur du. bu, iş le tim sis te mi bir açık kay nak pro je si
ol du ğun dan Hua wei'nin An dro id'e eri şi mi ni ta ma men yi tir di ği an la -
mı na gel mi yor. Her te le fon üre ti ci si, An dro id'de de ği şik lik ya pa bi lir
ve izin al ma dan ci haz la rı na yük le ye bi lir. An cak uy gu la ma da bir çok
bü yük uy gu la ma üre ti ci si, tek nik des tek le ri ni Go og le'dan alı yor. Ay rı -
ca Go og le, An dro id'de ki ken di ya zı lım la rı na eri şi mi elin de tu tu yor;

Play uy gu la ma ma ğa za sı
ken di uy gu la ma la rı
Go og le As sis tant sa nal yar dım cı
Gma il e-pos ta hiz me ti
Üçün cü ta raf la rın be lir li fonk si yon la ra eri şi mi ne izin ve ren araç lar

Ka rar mev cut Hua wei te le fon la rı na sıl et ki le ye cek?

Hua wei ya da Ho nor te le fon la rı kul la nı cı la rı nın, ye ni uy gu la ma la ra
ve Go og le hiz met le ri ne ge len gün cel le me le re eri şi mi he men ke sil me -
ye cek. Çün kü ci haz la ra, Com pa ti bi lity test Su ite (CtS) ve Ven dor
test Su ite (VtS) sü reç le riy le li sans ve ril di. bu ne den le, Go og le Hua -
wei'yle doğ ru dan iliş ki ye gir me den, Play uy gu la ma mağ za sın da ürün-
 le ri nin ye ni sü rüm le ri ni kul la nı cı la ra su na bi lir ve ye ni uy gu la ma la rın
in di ril me si ne izin ve re bi lir. An cak, gü ven lik gün cel le me le rin de ko nu
bi raz ka rı şı yor. bu iş ge nel de, Go og le'ın An dro id ci haz üre ti ci le ri ne,
ka mu oyu na açık la ma dan bir ay ka dar ön ce ya zı lım gün cel le me le ri nin
kod la rı nı ve ri yor. böy le ce üre ti ci ler, gün cel le me nin ken di uy gu la ma -
la rın da so run ya rat ma ma sı için ge re ken prog ram ya ma la rı nı göz den
ge çi ri li yor lar ve ge re kir se gün cel le me ya pı yor lar. Hua wei kul la nı cı la -
rı şim di bu ya ma la rı an cak An dro id open So ur ce Pro ject- An dro id
Açık Kay nak Pro je si'ne (AoSP) gel di ğin de ala bi le cek. bu du rum da
Hua wei kul la nı cı la rı nın, cid di bir ku sur or ta ya çık tı ğın da gün ler ya da
haf ta lar bo yun ca risk al tın da ka la bil me si an la mı na ge li yor.

Ye ni te le fon lar ne ola cak?

Hiç bir ye ni te le fo na li sans ve ril me ye cek ve bu te le fon lar da Go og le
Mo bil Ser vis le ri (GMS) ön ce den yük len miş ol ma ya cak.

Ya ni te le fon da aşa ğı da ki uy gu la ma lar ol ma ya cak :

Mü zik, uy gu la ma ve di ğer med ya için Play Sto re
Go og le Fo toğ raf
Yo utu be
Go og le Ha ri ta
Go og le dri ve
Go og le duo gö rün tü lü ara ma

bu hiz met le rin ba zı la rı nı kul lan mak, in ter net üze rin den yi ne müm -
kün ola cak, an cak ço ğu kul la nı cı bu nu yap ma yı ter cih et mi yor. Al ter -
na tif ma ğa za lar dan üçün cü ta raf uy gu la ma la rı in di re bi le cek ler. An cak
Go og le, ken di uy gu la ma la rı nın li sans ve ril me yen ci haz la ra ku ru lu -
mu nu en gel li yor. da ha sı, GMS'ye eri şi min yi ti ril me si, üçün cü ta raf
uy gu la ma ge liş ti ri ci le ri nin Go og le'ın uy gu la ma prog ram la ma ara yüz -
le ri ne eri şi mi ni en gel le ye cek. bu ne den le, ba zı uy gu la ma lar da ki ba zı
fonk si yon lar ça lış ma ya bi lir.

An dro id'in ge le cek te ki sü rüm le rin de ne ola cak?

Hua wei'nin, An dro id'in mev cut ver si yo nun da ta kı lı ka la ca ğı de di -
ko du la rı ya pı lı yor. An cak gü ven lik uz man la rı, bir son ra ki ver si yon
An dro id q'nun de açık kay nak ola ca ğı nı ve Go og le'nin kay nak kod la -
rı nın bü yük kıs mı nı Hua wei ve di ğer or tak la rıy la pay laş tı ğı nı be lir ti -
yor. An cak da ha son ra ki sü rüm ler de, ör ne ğin 2020'de çı ka cak An dro -
id r'de so run ya şa na bi le ce ği söy le ni yor. Al ter na tif ne? Hua wei'den
bbC'ye ya pı lan açık la ma da, An dro id'le ça lış ma ya de vam et mek is te -
dik le ri, an cak b pla nı ola rak ye ni bir iş le tim sis te mi de ya rat tık la rı
be lir til di. Hua wei'nin İngil te re şu be si baş kan Yar dım cı sı Je remy
tomp son "bu ola sı so nuç için plan la rı ya pı yor duk. Al ter na tif ge liş tir -
mek için pa ra lel bir prog ra mı mız var. Kı sa va de de Hua wei için iyi bir
ha ber de ğil ama ben ce üs te sin den ge le bi li riz." de di. (bbc, 20.05.2019)

Su udi Ara bis tan'ın Bir le şik Arap Emir lik le ri (BAE) kı yı la rın da
dü zen le nen 'sa bo taj da' iki Su udi pet rol tan ke ri nin za rar gör -
dü ğü nü açık la dı. BAE, Fü cey re Li ma nı ya kın la rın da fark lı ül ke -

le rin ban dı ra la rı nı ta şı yan dört ge mi nin he def alın dı ğı nı du yur du. 

Ri yad, pat la ma la rın kü re sel pet rol kay nak la rı nın gü ven li ği ni he -
def al dı ğı nı söy le di. Fü cey re, dün ya nın en bü yük ya kıt ik mal hat tı
olan Hür müz Bo ğa zı'nın gi ri şin de yer alı yor. Hür müz Bo ğa zı ise,
Or ta Do ğu'da ki pet rol üre ti ci si ül ke le rin As ya, Av ru pa, Ku zey
Ame ri ka ve öte si ne ik mal yap tı ğı kri tik bir gü zergâh. On yıl lar dır
sü re ge len böl ge sel ge ri lim le rin de mer ke zi.

Hür müz Bo ğa zı ne re de, bü yük lü ğü ne?

İran ile Um man sı nır la rı nı ayı ran bo ğaz, Um man Kör fe zi ve Bas -
ra Kör fe zi ara sın da yer alı yor . Bo ğa zın en dar nok ta sın da ge niş lik
33 ki lo met re ye ula şır ken, su ka na lı, iki yö ne de 3 ki lo met re lik bir
nak li ye ro ta sı nı kap sı yor. ABD Ener ji En for mas yon İda re si'nin tah-
 min le ri ne gö re 2016'da bo ğaz su la rın dan gün de 18,5 mil yon va ril
pet rol ta şın dı. vor te xa şir ke ti ne gö re 2017'de bu mik tar, gün de
17,2 mil yon va ril, 2018'in ilk ya rı sın da ise gün de 17,4 mil yon va ril di.
Kü re sel pet rol tü ke ti mi nin gün de yak la şık 100 mil yon va ril ol du ğu
dü şü nü lür se, bu nun beş te bi ri Hür müz Bo ğa zı'ndan ta şı nı yor.

İkmal edi len ham pet ro lün bü yük bir bö lü mü Pet rol İhraç Eden

Ül ke ler Ör gü tü'nü (OPEC) oluş tu ran Su udi Ara bis tan, İran, BAE,
Ku veyt ve İran'dan ih raç edi le rek Hür müz Bo ğa zı'ndan baş ka ül -
ke le re ulaş tı rı lı yor. Dün ya nın en bü yük LNG ih ra ca tı nı ya pan Ka -
tar'ın üret ti ği sı vı laş tı rıl mış do ğal ga zın ne re dey se ta ma mı bu gü z-
ergâhtan ge çi ri li yor.

1980-1988 İran-irak sa va şı sı ra sın da, iki ta raf da bir bi ri nin pet -
rol ih ra ca tı nı ak sa ta cak adım lar at mış, bu ger gin lik 'Tan ker Sa va şı'
ola rak ta ri he geç miş ti.

ABD'nin Bah reyn'de ko nuş lu 5. fi lo su böl ge de ki ti ca ri ge mi le ri
ko ru mak için gö rev len di ril miş ti.

İran ABD ve beş dün ya gü cü ile 2015'te nük le er an laş ma yı im -
za la ya rak yap tı rım la rın kal dı rıl ma sı kar şı lı ğın da nük le er prog ra mı -
nı diz gin le me yi ka bul et ti.

An cak ABD Baş ka nı Do nald Trump'ın an laş ma dan çe kil me si
son ra sı 2018'de Tah ran'a uy gu la nan yap tı rım lar ge ri dön dü.

ABD, İran'ın nük le er si lah üre ti mi ni sür dür me sin den en di şe liy -
ken, Tah ran bu id di ayı red de di yor. Hem BAE hem Su udi Ara bis -
tan da ha ön ce da ha faz la pet rol hat tı in şa edil me si dâhil, Hür müz
Bo ğa zı'nı at lat ma amaç lı fark lı al ter na tif le ri araş tır dı. Hür müz Bo -
ğa zı, ABD ve İran'ın ta raf ol du ğu pek çok ta ri hi ola ya sah ne ol du.

BBC

Hürmüz: Dünyanın Em Önemli Petrol Damarı

«

»

Bukapitalizmdeamaç,bireylerin,Googlegibiaramamo-
torlarında,Facebook,Twittergibisosyalmedya,Amazon
gibimalsatışplatformlarındadolaşırkenarkalarındabı-
raktıklarıdijitalizlerinadeta'artık-veri'olarakdeğerlen-
dirilmesi,alınıpsatılanmaladönüştürülmesidir.
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Hua wei, Çin'in en bü yük tek no lo ji şir ket le ri ara sın da yer alı yor ve
dün ya nın en bü yük ikin ci akıl lı te le fon üre ti ci ol ma un va nı nı ta şı yor.
Ge çen yıl dün ya ge ne lin de 200 mil yon cep te le fo nu sa tış ra ka mı na
ulaş tı. An cak, ABD'de en faz la ra hat sız lı ğı ya ra tan ko nu Çin or du su
ile olan iliş ki le ri. Ku ru cu su Ren Zheng fei, hem Çin Ko mü nist Par ti si
üye si hem de Çin or du sun da gö rev ya pan bir mü hen dis. 

Te le kom de vi Hua wei, Çin'in en ba şa rı lı kü re -
sel şir ket le ri ara sın da yer alı yor. Pe ki ama ne -
den bu ba şa rı lı şir ke tin fa ali yet le ri, Ba tı lı ül ke -

ler de tar tış ma ko nu su olu yor? ABD, Hua wei'nin Çin
hü kü me ti ile iliş ki le ri ve ye ni ne sil mo bil tek no lo ji
olan 5G pi ya sa sı na kü re sel öl çek te ege men ol ma sı
ne de niy le Ba tı lı ül ke va tan daş la rı, ku rum la rı ve dev -
let le ri hak kın da bil gi top la ya bi le ce ği ni sa vu nu yor.

Was hing ton, Hua wei'yi bir "ulu sal gü ven lik teh di -
di" ola rak gö rü yor ve fe de ral hü kü met ta ra fın dan
açı lan iha le le re ka tıl ma sı nı ya sak lı yor. Si li kon va di -
si'nin dev şir ket le ri de ABD hü kü me ti nin bu kay gı -
la rı na pa ra lel adım lar atı yor. Son ola rak Go og le,
Hua wei'nin ye ni mo del te le fon la rın da An dro id iş le -
tim sis te mi nin gün cel len me ye ce ği ni du yur du.

ABD ay rı ca, müt te fik le ri ne de 5G mo bil şe be ke
için açı lan iha le sü re cin den Hua wei'yi uzak tut ma la -
rı bas kı sı ya pı yor ve hat ta bu tek no lo ji ye ge çiş plan-
 la rın da "gü ve nil me yen ser vis sağ la yı cı la rı" kul la nan
ül ke ler le ve ri pay la şı mı nı dur du ra bi le ce ği ni söy lü -
yor. Pe ki ama Hua wei'ye yö ne lik bu kay gı lar ne ka -
dar hak lı? Şir ket, Çin hü kü me ti ta ra fın dan ve ri top -
la ma sı ko nu sun da bas kı al tın da ol du ğu id di ala rı nı
red de di yor. Şir ke tin ku ru cu su Ren Zheng fei, CNN
te le viz yo nu na yap tı ğı açık la ma da, ABD hü kü me ti nin
Hua wei'ye yö ne lik kay gı la rı nı hak lı çı ka ra cak ka nıt -
lar ol ma dı ğı nı ifa de et ti. Hua wei'ye yö ne lik tar tış -
ma la rı beş baş lık ta mer cek al tı na al dık:

Bil gi top la ma

Hua wei, Çin'in en bü yük tek no lo ji şir ket le ri ara -
sın da yer alı yor ve dün ya nın en bü yük ikin ci akıl lı
te le fon üre ti ci ol ma un va nı nı ta şı yor. Ge çen yıl
dün ya ge ne lin de 200 mil yon cep te le fo nu sa tış ra -
ka mı na ulaş tı. An cak, ABD'de en faz la ra hat sız lı ğı
ya ra tan ko nu Çin or du su ile olan iliş ki le ri.

Ku ru cu su Ren Zheng fei, hem Çin Ko mü nist Par-
 ti si üye si hem de Çin or du sun da gö rev ya pan bir
mü hen dis. Her ne ka dar bu, Çin için pek rast la nıl -
ma mış bir du rum ol ma sa da ABD ve Ba tı'da kay gı
ya ra tan bir özel lik. Ame ri ka lı lar, Çin'in Çin li bir tek -
no lo ji şir ke tin den di ğer ül ke ler de el de et ti ği bil gi le -
ri ver me si ni ta lep et me si ha lin de şir ke tin de bu bil-
 gi le ri ver mek zo run da ka la ca ğı nı sa vu nu yor.

Ame ri ka lı lar, Çin li şir ket le rin ABD'de ki ra kip le -
riy le özel ha ya tın giz li li ği ne da ir ay nı dü zen le me le re
ta bi ol ma dık la rı nı söy lü yor. ABD Tem sil ci ler Mec li si
İstih ba rat Ko mi te si, 2012 yı lın da ha zır la dı ğı ra por -
da, te le kom şir ket le ri Hua wei ve ZTE'nin ABD'de
fa ali yet gös ter me si ne izin ve ril me si ha lin de ha ber -
leş me yi iz le ye bi le cek le ri ni ve hat ta elek trik şe be ke -
si gi bi ABD'de ki alt ya pı te sis le ri ne yö ne lik si ber sal -
dı rı lar dü zen le ye bi le cek le ri ni öne sür dü.

ABD'de FBi ve CiA de da hil al tı is tih ba rat ku ru -
mu nun baş kan la rı da ge çen yıl Kon gre'de yap tık la rı
ko nuş ma lar da, Ame ri kan hal kı nı Hua wei ci haz ve
ürün le ri kul lan ma ma la rı ko nu sun da uyar dı.

'Ar ka ka pı lar'

Uz man lar, tek no lo ji şir ket le ri nin uy gu la ma la rı na
koy duk la rı "ar ka ka pı lar" sa ye sin de do na nı mın kon-
 tro lü nü ele ge çi re bi le cek le ri ni söy lü yor. Bu yön-
 tem le, acil du rum lar da eri şi me ola nak ta nın ma sı nı
sağ la yan gü ven lik pro to kol le ri ni de bay pas ede bi lir -
ler. An cak, nor mal şart lar al tın da, ci haz üre ti ci le ri,
cep te le fo nu ope ra tör le ri ta ra fın dan ko lay lık la fark
edi le ce ği için bu yön te me baş vur ma yı ter cih et mi -
yor. Ren Zheng fei, Çin dev le ti nin şir ke tin den hiç bir
za man "uy gun suz bil gi le ri" pay laş ma sı nı is te me di ği ni
söy lü yor. Ren Zheng fei, Hua wei'nin özel bir şir ket
ol du ğu nu ve Çin dev le ti ile tek iliş ki si nin ver gi öde-
 mek ol du ğu nu be lir ti yor. CNN'in uz man la ra da yan -
dır dı ğı ha be rin de, Hua wei'nin ABD'nin Mon ta na
eya le tin de bu lu nan baz is tas yon la rı nı "si lah gi bi kul-
 la na rak", o ci var da bu lu nan bir ha va üs sün de yer
alan kı ta la ra ra sı ba lis tik fü ze le rin ça lış ma sı na mü da -
ha le ede bi le ce ği ni id dia et ti. Çin li uz man lar ise bu
te zi "saç ma lık" ola rak ni te len dir di.

Beş Göz İtti fa kı

Her ne ka dar bu isim bi lim kur gu film le rin den fır-
 la mış gi bi dur sa da bu ya pı on yıl lar dır mev cut.
ABD, İngil te re, Avus tral ya, Ka na da ve Ye ni Ze lan -
da'nın is tih ba rat bi rim le ri nin kur du ğu ulus la ra ra sı
ör gü te Beş Göz İtti fa kı adı ve ri li yor. Bu it ti fa kın
kök le ri, İkin ci Dün ya Sa va şı'na ka dar uza nı yor. So -

zin de mo bil ope ra tör ler baş ta ol mak üze re, Av ru -
pa'dan Gü ney Ame ri ka'ya ka dar 30 ül ke de ki mo bil
ope ra tör le re hiz met ve ri li yor.

Mer kez de ki 500'ün üze rin de ki ça lı şa nın yüz de
87’si Türk mü hen dis ler den olu şur ken, Hua wei’nin
Tür ki ye’de ki ya tı rım la rı nın top la mı 1,5 mil yar TL’ye
yak la şı yor. Tür ki ye’nin 3G ve 4,5G’ye ge çiş sü re cin -
de ak tif rol alan şir ket, Tür ki ye’nin 5G tek no lo ji si ne
uyu mu ko nu sun da da ça lış ma lar yü rü tü yor. Tür ki -
ye’nin 3 bü yük cep te le fo nu ope ra tö rü olan vo da -
fo ne, Turk cell ve Türk Te le kom şe be ke le ri nin de
bü yük kıs mın da Hua wei im za sı bu lu nu yor.

"Tür ki ye, şir ke tin böl ge sel üs sü"

DW Türk çe’ye ko nu şan Tek no lo ji oku.com Ya yın
Yö net me ni Öz gür Çe tin'e gö re, Tür ki ye Hua wei
için çok stra te jik bir pa zar ko nu mun da. Şir ke tin kü -
re sel pa zar da ki ye ri ile Tür ki ye pa za rın da ki ye ri nin
bir bi riy le pa ra lel lik ta şı dı ğı na dik kat çe ken Öz gür
Çe tin, "Hua wei Tür ki ye’ye çok ya tı rım yap tı ve yap-
 ma ya de vam edi yor. Tür ki ye, hem Do ğu Av ru pa
hem de Or ta do ğu ve Ku zey Af ri ka pa zar la rı için
mer kez ko nu mun da" di yor.

Şu an için ABD yap tı rım la rı nın Tür ki ye’de ki tü ke -
ti ci ler açı sın dan faz la bir an lam ifa de et me di ği ni vur-
 gu la yan Öz gür Çe tin an cak ABD ile yap tı rım ge ri li -
mi nin de vam et me si ve Go og le gi bi baş ka fir ma la rın
da Hua wei’den uzak laş ma sı du ru mun da so ru nun
bü yü ye bi le ce ği gö rü şün de.

Çe tin, "Çün kü in san lar akıl lı te le fon la rı, için de ki
uy gu la ma la rı kul lan mak için alı yor. Hua wei, te le fo nu
be da va da da ğıt sa, için de Go og le, Fa ce bo ok, ins tag -
ram ol ma dık tan son ra kim se al maz. O yüz den
ABD’li şir ket le rin Hua wei ile iliş ki si ni sür dü rüp sür -
dür me ye ce ği kri tik önem de" di ye ko nu şu yor.

ABD 90 gün lük sü re ver di
Ame ri kan Ti ca ret Ba kan lı ğı, Hua wei'yi ye ni ürün-

 ler ha ya ta ge çir mek için ABD men şe ili mal ze me al -
mak tan men et miş ti. An cak da ha son ra Hua wei’ye
uy gu la na cak kı sıt la ma la rın bir kıs mı nın 90 gün sü -
rey le as kı ya alın dı ğı açık lan mış tı.

Trump yö ne ti mi, Çin li şir ke tin bir ulu sal gü ven lik
teh di di ol du ğu nu öne sü rü yor. Hua wei kul la nı cı la rı,
ABD yap tı rım la rı nın ağır la şa ca ğı 19 Ağus tos ta ri -
hin den son ra mev cut Go og le Play uy gu la ma la rı nı
kul lan ma ya de vam ede bi le cek, fa kat ye ni An dro id
ver si yon la rı na ge çe me ye cek.

Bu ne den le Hua wei ve alt mar ka sı Ho nor akıl lı te -
le fon la rı nın sa tış la rın da bir mik tar dü şüş bek le ni yor.
Bu nun la bir lik te Hua wei te le fon la rı nın ikin ci el pa za -
rın da da ucuz la ya ca ğı ön gö rü lü yor. (dw, 23.05.2019)

ğuk Sa vaş dö ne min de ise bu it ti fa kın ön ce li ği Sov -
yet ler Bir li ği ve Do ğu Blo ku ül ke le rin de ki ile ti şim
fa ali yet le ri ni iz le mek ti. Sov yet ler Bir li ği'nin da ğıl ma -
sı nın ar dın dan ise it ti fa kın oda ğı te rör le mü ca de le
fa ali yet le ri ne yö nel di ve şim di ise oda ğın da Çin ile
Çin'in ül ke dı şın da ki fa ali yet le ri yer alı yor.

Bu it ti fak üze rin den ABD'nin Hua wei ile il gi li kay -
gı la rı baş ka ül ke le re de sıç rı yor. ABD gü ven lik yet -
ki li le ri, 5G tek no lo ji si ni ha ya ta ge çi rir ken "arz zin ci -
ri gü ven li ği ni" güç len dir me le ri ko nu sun da İngil te re
ve Al man ya üze rin de bas kı ku ru yor. Bu bir ba kı ma
"Hua wei'den uzak du run" an la mı na da ge li yor.

İstih ba rat ya sa la rı

Çin Ko mü nist Par ti si, Ha zi ran 2017'de Ulu sal
İstih ba rat Ya sa sı'nı ka bul et ti. Ya sa da is tih ba rat kav -
ra mı nın ta nı mı nın muğ lak ol du ğu ve bu nun da her
tür lü ve ri nin top lan ma sı nın önü nü aça ca ğı eleş ti ri le -
ri ya pı lı yor. Ya sa nın 7'nci mad de si ise özel lik le Ba tı lı
ül ke le ri kay gı lan dı rı yor. Bu mad de, hem şir ket le ri
hem de va tan daş la rı, ya sa lar uya rın ca ulu sal is tih ba -
rat ça lış ma la rı nı des tek le mek, yar dım cı ol mak ve iş -
bir li ği yap mak la yü küm lü kı lı yor. An cak Çin li hu kuk
uz man la rı, ulus la ra ra sı med ya ya yaz dık la rı ya zı lar ve
ver dik le ri be yan lar la bu ka nu nu sa vu nu yor ve için-
 de ki ifa de le rin çar pı tıl dı ğı nı söy lü yor. Yi ne de ulus-
 la ra ra sı alan da Çin'e yö ne lik gü ven siz li ğin ce za sı nı
Hua wei çe ki yor. Çin li şir ket ler baş ka ül ke ler de alt -
ya pı pro je le ri yap tık la rı za man ge nel lik le ye rel hü -
kü met le rin gü ve ni ni ka zan mak ta zor la nı yor.

Ti ca ret sa va şı

Tüm bu tar tış ma lar, ABD ile Çin ara sın da ki ti -
ca ret sa vaş la rı nın hız lan dı ğı bir dö nem de ya şa nı -
yor. Ara lık ayın da ABD Baş ka nı Do nald Trump ile
Çin Cum hur baş ka nı Şi Cin ping, Ar jan tin'de ki G20
zir ve sin de bu ko nu yu gö rüş mek üze re bir ara ya
gel dik le rin de Ka na da po li si de Hua wei'nin CFO'su
Meng Şiz hou'yu tu tuk lu yor du.

Ren'in kı zı olan Meng, ABD'nin İran yap tı rım la rı nı
ih lal et mek le suç lan dı. Çin li yo rum cu lar, Meng'in

tu tuk lan ma sı nın "re hin al ma" ola rak ta nım la dı. Hua wei
me se le si, ABD ile Çin ara sın da tan si yo nun gi de rek
art tı ğı nı da or ta ya ko yu yor. (BBC, 20 Ma yıs 2019)

Tür ki ye Hua wei'nin böl ge sel üs sü ol du

Trump yö ne ti mi nin "ka ra lis te"ye al dı ğı Çin li
Hua wei, Tür ki ye’yi böl ge sel üs ola rak ko num lan dır -
dı. İki yıl da Tür ki ye’de ki pa zar pa yı nı yüz de 3’ten
yüz de 30’a çı ka ran şir ke tin en bü yük ikin ci AR-GE
mer ke zi de Tür ki ye’de. Çin’in kü re sel akıl lı te le fon
pa za rın da den ge le ri de ğiş ti ren mar ka sı Hua wei,
Tür ki ye’de ki tü ke ti ci ler ta ra fın dan da her ge çen gün
da ha faz la ter cih edi li yor. Çin li şir ket Tür ki ye pa za -
rın da ki pa yı nı yal nız ca 2 yıl için de yüz de 3’ten yüz de
30’a çı kar dı ve App le’ın önü ne ge çe rek, Gü ney Ko -
re li Sam sung’dan son ra Tür ki ye'de en çok ter cih
edi len ikin ci akıl lı te le fon mar ka sı ha li ne gel di.

Bu ne den le ABD’nin Hua wei’ye iliş kin yap tı rım ka -
ra rı al ma sı ve Go og le’ın mar ka ile iliş ki si ni ke se ce ği -
ne yö ne lik ha ber ler, Tür ki ye’de ki kul la nı cı lar ta ra fın -
dan da dik kat le ta kip edi li yor. DW Türk çe’ye
ko nu şan uz man la ra gö re, ABD ile ya şa nan sı kın tı la ra
rağ men Hua wei’nin Tür ki ye’de ki yük se li şi sü re cek.
2019 yı lı iti ba riy le dün ya ça pın da akıl lı te le fon pa za rı -
nın yüz de 19’unu elin de bu lun du ran ve pa zar da Sam-
 sung’dan son ra ikin ci bü yük mar ka olan Hua wei, son
gün ler de ABD ile Çin ara sın da ki ti ca ret sa vaş la rı nın
en önem li gün dem mad de si ha li ne gel miş du rum da.

2018 yı lı nı, 108 mil yar do la rın üze rin de bir ge lir
ile ka pa tan Çin li tek no lo ji de vi, 2019’da yüz de 10
bü yü me ile ge lir le ri ni 120 mil yar do la rın üze ri ne ta -
şı ma yı he def li yor. An cak Trump yö ne ti mi nin ulu sal
gü ven li ği teh dit et ti ği id di asıy la Çin li şir ke te yö ne lik
bir di zi kı sıt la ma ka ra rı al ma sı, Hua wei için yıl so nu
plan la rı nı ris ke ata bi le cek bir ge liş me. Hua wei ürün-

 le ri ne yö ne lik ge liş me ler, Tür ki ye’de de ya kın dan ta -
kip edi li yor. Zi ra yak la şık 50 mil yon adet ile akıl lı te -
le fon kul la nı mı nın çok yo ğun ol du ğu Tür ki ye’de Hua -
wei ürün le ri ne olan il gi de her ge çen gün ar tı yor.

Ulus la ra ra sı ana liz ku ru lu şu GfK’nın Tür ki ye akıl lı
te le fon pa za rı na iliş kin ya yın la dı ğı ve ri le re gö re,
Ağus tos 2017’de yüz de 3,2 ola rak açık la nan Hua -
wei Tür ki ye akıl lı te le fon ka te go ri si pa zar pa yı,
Ağus tos 2018’de yüz de 21,3 se vi ye si ne, Mart
2019'da ise yüz de 29,9'a yük sel di.

Hua wei Tür ki ye Tü ke ti ci Ürün le ri Ül ke Mü dü rü
Seth Wang’ın geç ti ği miz haf ta lar da yap tı ğı açık la ma -
ya gö re, yıl so nu na ka dar Tür ki ye’de ki pa zar pa yı -
nın yüz de 35’e çı ka rıl ma sı he def le ni yor. An cak
ABD yap tı rım la rı nın ha ya ta geç me si nin sa tış lar da
na sıl bir et ki ya ra ta ca ğı me rak ko nu su.

DW Türk çe’nin ulaş tı ğı Hua wei Tür ki ye yö ne ti -
ci le ri, ABD ve Go og le ile il gi li so ru la ra ya nıt ve re -
me ye cek le ri ni söy lü yor. Bu nun la bir lik te şir ke tin
Tür ki ye pa za rın da ki bü yü me si nin is tik rar lı bi çim de
de vam ede ce ği ni di le ge ti ri yor lar.

"2020’de sa tış pat la ma sı ola cak"

Tür ki ye'nin ön de ge len e-ti ca ret ve tü ke ti ci elek-
 tro ni ği zin cir le rin den bi ri olan İstan bul Bi li şim’in Yö -
ne tim Ku ru lu Baş ka nı Ediz Akın, DW’ye yap tı ğı açık-
 la ma da, Hua wei mar ka akıl lı te le fon la rın Tür ki ye’de ki
tü ke ti ci ler ta ra fın dan her ge çen gün da ha faz la ter cih
edil di ği ne dik kat çe ki yor. "Şu an da pi ya sa da ge nel bir
dur gun luk ol sa da, Hua wei sa tış la rın da ar tış sü rü yor"
di yen Akın, bun da Çin li şir ke tin ürün le ri için ya rat tı ğı
ka li te li ve ucuz al gı sı nın et ki li ol du ğu nu söy lü yor.

Bu nun la bir lik te, tü ke ti ci le rin ABD ile Tür ki ye ara -
sın da ki si ya si ge ri lim le rin de et ki si ile ABD men şe ili
mar ka lar ye ri ne Çin li bir mar ka ya da ha sı cak bak ma -
ya baş la dı ğı nı ifa de eden Ediz Akın, şöy le ko nu şu yor:
"Bu gün ya şa nan tar tış ma cep te le fon la rı ile de ğil, ya -
zı lım tek no lo ji le ri ile il gi li. ABD, ken di mar ka sı olan
App le’ı ko ru mak is ti yor ama Hua wei pa zar da ag re sif
bi çim de bü yü me ye de vam edi yor. Biz 5G tek no lo ji -
si nin yay gın laş ma sı ile bir lik te, 2020 ile bir lik te Hua -
wei sa tış la rın da pat la ma ola ca ğı nı dü şü nü yo ruz."

En bü yük ikin ci AR-GE mer ke zi Tür ki ye'de

Tür ki ye, Hua wei için yal nız ca 80 mil yon luk nü fu -
su ile dev bir pa zar de ğil, ay nı za man da dün ya ça -
pın da ge liş tir di ği tek no lo ji ler açı sın dan da kri tik bir
mer kez. Şir ke tin 2009 yı lın da İstan bul’da kur du ğu
AR-GE Mer ke zi, Hua wei’nin Çin dı şın da ki AR-GE
mer kez le ri içe ri sin de Hin dis tan’dan son ra ki en bü -
yük tek no lo ji mer ke zi ol ma özel li ği ne sa hip. Hua -
wei’nin İstan bul-Üm ra ni ye'de ki dev AR-GE mer ke -

‘ArKA KAPiLAr’

Batı’lı Ülkeler Neden
Huawei’den Korkuyor

C H e n y a n &  w a n g w e ı

Hua wei, Tür ki ye’yi böl ge sel üs ola rak ko -
num lan dır dı. İki yıl da Tür ki ye’de ki pa zar
pa yı nı % 3’ten % 30’a çı ka ran şir ke tin en
bü yük ikin ci AR-GE mer ke zi de Tür ki ye’de

Sosyal Medya Paylaşımlarına İnceleme

Abd do nan ma sı dün ya ça pın da 350 mil yon
sos yal med ya pay la şı mı nı in ce le ye cek.
Abd do nan ma sı dün ya ça pın da en az 350

mil yon sos yal med ya pay la şı mı nı in ce le me yi he de-
f li yor. do nan ma ama cı nı in san la rın in ter net te na sıl
ifa de ler kul lan dık la rı nı an la mak ola rak açık la dı.
As ke ri pro je de ve ri le rin han gi sos yal med ya plat-
 for mun dan top la na ca ğı yer al mı yor. Fa kat pay la -
şım la rın ka mu ya açık ol ma sı, en az 100 ül ke den ve
60 dil de ol ma sı ge re ki yor. Pay la şım la rın 2014-16
yıl la rın da ya pıl mış ol ma sı da ara nan bir di ğer özel-
 lik. Pro je ye da ir bu de tay lar Na val Post gra du ate
Scho ol'un bu ve ri le ri sağ la ya cak bir şir ket bul mak
için çık tı ğı iha le ila nın da or ta ya çık tı.

İha le ye baş vu ru lar ise ka pan dı. do nan ma nın ara -
dı ğı di ğer şart lar ara sın da: Pay la şım la rın en az 220
mil yon ger çek kul la nı cı ta ra fın dan ya pıl mış ol ma sı,
Yüz de 30'un dan da ha faz la sı nın tek bir ül ke den ol -

ma ma sı, Yüz de 50'sin den faz la sı nın İngi liz ce dı şın -
da ki dil ler de ya pıl mış ol ma sı, ve yüz de 20'si nin ko -
num bil gi si nin bu lun ma sı yer alı yor.

Özel me saj laş ma lar ve pay la şım la rı ya pan ki şi le -
rin bil gi le ri ise ve ri ta ba nı na ak ta rıl ma ya cak. blo -
om berg'e ko nu şan pro je nin ba şın da ki araş tır ma cı
Cam ber war ren, "Sos yal med ya ilk de fa gün lük
kul la nı mın ve ar go nun, bir bi rin den fark lı top lum -
lar da za man için de na sıl ev ril di ği ni an la ma mı za
yar dım cı ola cak" de di ve ek le di: "böy le ce bel li tür-
 ler de söy lem ler et ra fın da top lu luk la rın ne den ve
na sıl oluş tu ğu nu, di ğer söy lem ler de bu nun ne den
ol ma dı ğı nı an la ya bi le ce ğiz." Abd do nan ma sı ano -
nim ta ra yı cı tor'un da ya ra tı cı sıy dı. the oni on
rou ter'ın (So ğan Yön len di ri ci) kı salt ma sı olan tor,
in san la rın in ter net üze rin de gön der dik le ri bil gi le rin
bir den faz la bil gi sa yar dan krip to lu bir şe kil de ge çi ri -
le rek ano nim leş ti ril me si pren si biy le ça lı şı yor. (bbc)
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rak, ABD’nin te rö rist le rin ve özel lik le de kit le im ha si lah la rı na eri şim
im ka nı edi nen le rin ger çek leş tir dik le ri sal dı rı la rı ön le ye bi lir ol ma sı ge -
rek mek te dir. Bu nun için de, top rak la rı dı şın da ki si lah la rı dur dur mak
üze re özel ope ras yon lar la bağ lan tı lı ulus la ra ra sı is tih ba rat ça ba la rı nı
güç lü hal de tut ma lı, kol luk güç le ri nin de ül ke için de ki teh dit le ri en gel -
le me si ni sağ la ma lı. Ay nı za man da ABD, eğer nük le er ye te nek le re sa hip
olan Ku zey Ko re gi bi bir kor san dev let çö ker se onun nük le er te sis ve
si lah la rı ele ge çi rip gü ven lik le ri ni sağ la mak üze re as ke ri güç le ri ni ha zır -
la mak zo run da ola bi lir. ABD, di ğer sal dı rı tür le ri (ör ne ğin, bi yo lo jik si -
lah lar ve ya ge liş mek te olan si ber teh dit ler) kar şı sın da kı rıl gan ha le gel -
di ği için, ila ve sa vun ma ya tı rı mı ka te go ri le ri ne ih ti yaç ola cak (si ber
teh dit ler le ba şa çık mak üze re ABD Si ber Ku man dan lı ğı’nın ve ona
bağ lı güç le rin ku rul ma sı gi bi). ABD ana ka ra sı nın ve hal kı nın ko run ma -
sı için ge re ken ya tı rım lar, Sa vun ma Ba kan lı ğı’nın bi rin ci ön ce li ği ol ma lı -
dır – ve son ker te de ola cak tır. Bu ra da tar tış tı ğı mız di ğer tüm ön ce lik -
ler, ge ri ye ka lan fon lar ve ya Baş kan’ın ta lep et ti ği, Kon gre’nin de
ver me ye ra zı ol du ğu ila ve fon lar için re ka be te gi ri şe cek tir. 

Tab lo S.1. 

ABD’nin Sa vun ma Ön ce lik le ri, Mis yon la rı ve İhti yaç Du yu lan Ey lem ler

Ön ce lik Mis yon Stra te ji İhti yaç Du yu lan Ey lem

Kat man 1 

Nük le er dev let le rin sal dı rı sı nı cay dır mak, De va sa kar şı lık, ABD’nin
nük le er cep ha ne li ği nin ve gön de rim sis tem le ri nin mo der ni zas yo nu 

Sı nır lı ba lis tik fü ze sal dı rı la rı nı mağ lup et mek Ba lis tik fü ze sa vun ma

Fü ze sa vun ma sis te mi nin iyi leş ti ril me si ve ge liş ti ril me si 

Te rör sal dı rı la rı nı -özel lik le de kit le im ha si lah la rıy la ya pı lan la rı- ön -
le mek- Te rör hüc re le ri nin tes pit edil me si, kü çül tül me si, yok edil me si

- Nük le er si lah ve ya ma ter yal le rin trans fe ri nin ya sak lan ma sı, za yıf
ni te lik te ki nük le er si lah la ra el kon ma sı- Dün ya ça pın da is tih ba rat,
özel ope ras yon ça ba la rı 

- Za yıf ni te lik te ki nük le er si lah la rı bul mak, on la ra el koy mak ve gü -
ven lik le ri ni sağ la mak üze re bi rim le ri ör güt le mek, eğit mek ve teç hi zat -
lan dır mak. 

Kat man 2 

Rus ya’nın Bal tık lar da ki sal dır gan lı ğı nın cay dı rıl ma sı - İlk sal dı rı yı kö -
rel te bi le cek güç le ri ko nuş lan dı rıl ma sı ve ga lip gel mek üze re güç tak vi -
ye si ya pıl ma sı - Tay van’a “Ma vi A2/AD” sa vun ma sis te mi ni güç len dir -
me de yar dım cı ol ma

- Çin’in sal dı rı da bu lun ma sı du ru mun da Tay van’ı güç len dir me ve ona
des tek ol ma ko nu sun da ABD’nin ye te ne ği ni ar tır ma 

Ku zey Ko re’nin fü ze ve ağır si lah lar la ya pa ca ğı bir sal dı rı nın cay dı rıl -
ma sı - RoK-ABD kar şı-ateş, sal dı rı yı ön le me ve mu ha rip ol ma yan tah -
li ye ope ras yo nu ye te nek le ri nin inan dı rı cı dü zey de tu tul ma sı 

Çin’in Tay van’ı iş ga li nin cay dı rıl ma sı - Tay van’ın sa vun ma ye te nek le -
ri nin sal dı rı yı kö rel te bi le cek dü ze ye ge ti ril me si, ABD’nin tak vi ye ya pa -
bil me ye te ne ği nin te sis edil me si 

Kat man 3

Çin’in Ja pon ya ve Fi li pin le re yö ne lik bas kı la rı nın dur du rul ma sı - Ja -
pon ya ve Fi li pin ler’e sa vun ma sis tem le ri ni in şa et me de yar dım cı ol ma 

- Çin’in po tan si yel sal dı rı la rı na kar şı bir le şik güç tat bi kat la rı ger çek leş tir -
me - Müt te fik le rin ha va, de niz ve ka ra sa vun ma sis tem le ri ni güç len dir me; 

- Çin’in sal dı rı la rı nı mağ lup et mek üze re bir le şik bi rim le ri ör güt le -
me, eğit me ve teç hi zat lan dır ma. 

-İran’ın sal dır gan lı ğı nın cay dı rıl ma sı - Bas ra Kör fe zi or tak la rı nın sa -
vun ma sis tem le ri ni in şa et me le rin de on la ra yar dım cı ol ma; 

- İran’ın sal dı rı la rı nı dur dur mak üze re güç le ri ter tip le me - Part ner -
le rin ha va, fü ze ve de niz sa vun ma sis tem le ri nin güç len di ril me si; 

- İran’ın A2/AD gi ri şim le ri nin mağ lup edil me si için bi rim le ri
ter tip le me, on la rı eğit me ve teç hi zat lan dır ma 

Şid de te baş vu ran aşı rı lık yan lı sı ör güt le rin mağ lup edil me si, Şid de te
baş vu ran aşı rı lık yan lı sı ör güt le rin kü çül tül me si ve sal dır ma la rı için el -
le ri ne fır sat ve ril me me si, Müt te fik le re ve or tak la ra, şid de te baş vu ran
aşı rı lık yan lı sı ör güt le re di ren me ve on la rı mağ lup et me doğ rul tu sun -
da ka pa si te in şa sın da yar dım cı olun ma sı 

Kat man 2 Ön ce lik le ri 

Bir çok ra ki bin, bi raz ön ce den ih bar da bu lu na rak ve ABD bu na kar -
şı lık ve re cek güç le ri he nüz ko nuş lan dır ma dan ön ce sal dır ma ye te ne ği
bu lun mak ta dır. Bu ra kip ler, ABD ve müt te fik le ri ve onun or tak la rı
için ive di so run lar do ğur mak ta dır. Rus ya, ABD ve onun NA TO’lu
müt te fik le ri on la rı ye ni den güç len dir me den ön ce Bal tık kom şu la rı nı is -
ti la ede bi lir.  Eğer Ku zey Ko re ile ha li ha zır da ya kın la şan iliş ki ler bir kez
da ha kö tü le şir se, Se oul, or du su ve si vil le ri nin -ve bir çok ABD uy ruk lu -
nun- ha zır lık sız ya ka la na bi le ce ği bir ağır si lah lı sal dı rı ris ki al tı na gi re bi lir.
Ku zey Ko re re ji mi bir gün dü şe bi lir ve bu da onun nük le er si lah la rı nı
hır sız la ra açık ha le ge ti rir ve te rör grup la rı na ak ta rıl ma la rı müm kün ola-
 bi lir. Son ker te de, Çin, ABD bir iş ga li dur du ra cak güç le ri ko nuş lan dır -
ma dan ön ce Tay van’a sal dı ra bi lir. Baş kan Trump bu za ma na de ğin
ABD’nin NA TO Ant laş ma sı’nın 5.mad de si çer çe ve sin de ki ta ah hüt le ri ni
ye ri ne ge tir me ye ka rar ver di. Bun lar ara sın da, Es ton ya, Le ton ya ve Lit-
 van ya gi bi Bal tık dev let le ri nin sa vun ma sı na ak tif ka tı lım da yer alı yor du
(5). ABD ve onun NA TO’lu müt te fik le ri, Rus ya’nın her ne ka dar ola sı
gö zük me se de po tan si yel bir Rus sal dı rı sı nı cay dır ma ya yar dım cı ol mak
üze re Bal tık böl ge si ne bir lik le ri ni ko nuş lan dır dı. Bu nun la bir lik te, bu
güç ler ve on la ra ko lay lık la eri şe bi len tak vi ye güç ler, kı sa sü re li ih bar lı bir
sal dı rı yı dur dur ma ya ye ter li gel me ye cek tir. Rus la rın üs tün gel me si,
ABD ve müt te fik le ri ni şu na zor la ya cak tır: (1) Can ve mal açı sın dan cid -
di bir kay bın ya şa na ca ğı bir kar şı-sal dı rı ta ah hü dü al tı na gir mek;  (2)
Nük le er sa vaş da da hil ol mak üze re ge ri lim tır man dı rıl ma sı teh di din de
bu lun mak; ve bu sö zü nü de ye ri ne ge tir mek; ve ya (3) Ba rış ta lep et mek. 

Her bir ter cih çok kö tü dür ve ilk iki si, iyi si lah lan mış bir nük le er
dev let le kap sam lı bir sa vaş ris ki ni ba rın dır mak ta dır. 

Bu za ma na de ğin en iyi ter cih ise, Rus la rın bir sal dı rı da ki he def le ri ni
or ta dan kal dır ma ya dö nük inan dı rı cı bir ye te ne ğe sa hip ol mak su re tiy -
le böy le si bir sa va şı baş la ma dan dur dur mak tır. Bal tık la ra yö ne lik ola -
rak Rus la rın bir sal dı rı sı nı dur dur mak, Do ğu Av ru pa’da ABD’nin si lah lı
bir bi ri mi nin eş de ğe ri ni ve ça tış ma baş la ma dan ön ce kı sa bir uya rı so -
nu cun da Bal tık la ra di ğer ha va, de niz ve ka ra güç le ri nin ko nuş lan dı rıl -
ma sı nı ge rek ti re cek tir. ABD’nin es ki sa vun ma ba ka nı Ja mes Mat tis,
NA TO’nun elin de 30 me ka ni ze ta bur, 30 sa vaş çı bö lük ve bir sal dı rı yı
mağ lup et mek ve ele ge çi ri len top rak la rı öz gür lü ğü ne ka vuş tur mak
üze re 30 gün içe ri sin de ilk sa vu nu cu la rı güç len dir me ye ha zır 30 ge mi -
nin ol ma sı ge rek ti ği ni be lirt ti. Ha li ha zır da -her ne ka dar müt te fik ler
bu yü kün da ha eşit lik çi bir kıs mı nı üst len mek üze re ye te nek le ri ni ye -
ni den in şa et me ye baş la mak zo run da ol sa lar da- bu güç le rin bü yük
kıs mı nın ABD’den te min edil me si ge re ke cek. İnan dı rı cı bir cay dı rı cı lık
ise, bu güç le rin mo bil ha va sa vun ma la rı nı iyi leş tir me le ri ni, ila ve ağır si -
lah el de et me le ri ni, isa bet ye te nek le ri ni ge liş tir me le ri ni, düş man ha va
sa vun ma si lah la rı nın uzun men zil li ola rak or ta dan kal dı rıl ma sı nı ve Rus
zırh lı la rı nı, ha va sa vun ma sis te mi ni ve ağır si lah la rı yok et mek üze re
alan-et ki si lah la rı nın ye ni nes li ni edin me yi ge rek ti re cek tir. 

Baş kan Trump ile Ku zey Ko re li de ri Kim Jong-un ara sın da 12 Ha zi -
ran 2018 ta ri hin de ger çek le şen zir ve yi bir ke na ra bı ra kır sak, Ku zey
Ko re, ABD ve müt te fik le ri ne dört po tan si yel teh dit do ğur ma ya de -
vam et mek te dir. ABD or du su, ABD’yi doğ ru dan risk al tı na so kan bu
teh dit ler le mü ca de le et mek zo run da ka la cak tır. Dip lo mat lar ve di ğer -
le ri ise, sa ha da ki ger çek le ri de ğiş tir mek üze re ça ba la ya cak lar dır. Ön -
ce lik le, Ku zey Ko re ar tık Gü ney Ko re’yi nük le er si lah la rıy la vu ra bi le -
cek tir. Her han gi bir ye ni ve çok et ki li si lah de ne ti mi an laş ma sı nın
ol ma dı ğı bir or tam da Ku zey Ko re, Ja pon ya ve hat ta ABD’yi vu ra bi le cek
tür den fü ze le ri ge liş tir me yi ta mam la ya bi lir. Her ne ka dar ABD’in mo d-
ern leş ti ril miş nük le er güç le ri bu tür sal dı rı lar da cay dı rı cı et ki ye sa hip ol -
sa lar da, Ku zey Ko re’nin her han gi bir sal dı rı ris ki ni ha fif let mek için Ko -
re’de sı nır lı bir ba lis tik fü ze sa vun ma sis te mi ne de ih ti yaç var dır. 

İkin ci ola rak, Ku zey Ko re, Gü ney Ko re top rak la rı na -Se oul ve di ğer
kent le re- sal dır mak üze re ağır si lah lı güç ler kul la na bi lir. Ku zey Ko re,
ABD’nin ken di fü ze ge liş tir me fa ali yet le ri ne ge le cek te sal dır ma sı du -
ru mun da -ör ne ğin eğer mev cut ya kın laş ma son bu lur sa ve Ku zey Ko -
re bir baş ka kı ta lar-ara sı ba lis tik fü ze tes ti ger çek leş ti rir se- bir mi sil le -
me bi çi mi ola rak böy le dav ra na bi lir. Bir baş ka ör nek te ise, Ku zey
Ko re, Gü ney Ko re kay nak lı ola rak al gı la nan bir sal dı rı ya ya nıt ve re bi -
lir – ör ne ğin, cep te le fon la rı, İnter net ve ya ho par lör ler ara cı lı ğıy la Ku -
zey Ko re va tan daş la rı na me saj gön de ril me si. Eğer ba zı ağır si lah lı sal -
dı rı lar ger çek le şir se, ABD ve Gü ney Ko re’nin bu nu kar şı-ba tar ya
atış la rıy la son lan dır ma sı son de re ce güç ola cak tır. Pyong yang, kü çük
çap lı bir sal dı rı yı son su za dek sür dü re bi lir, ve ya Gü ney Ko re’yi ta viz -
ler de bu lun ma ya zor la mak üze re sal dı rı la rı ye ni den baş la ta bi lir. So nuç
iti ba riy le, ter cih iki se çe nek ara sın da ola cak tır: ya Ku zey Ko re’yi or du
ve or du nun des tek le di ği en düs tri yel he def le re kar şı oran tı lı sal dı rı lar -
la ce za lan dır mak, ya da Se oul do lay la rın da ki alan lar dan Ku zey Ko -
re’nin ağır si lah la rı nı te miz le mek üze re bir ka ra sal dı rı sı baş lat mak. Bir
ka ra sal dı rı sı, ge re ken güç ler ve in san za yi atı açı sın dan son de re ce ma -
li yet li ola cak tır; an cak Ko re Cum hu ri ye ti ve ABD, cay dı rı cı lık stra te ji -
si nin bir par ça sı ola rak bu se çe ne ği sür dür mek is te ye bi lir. Uzun va de -
de ABD ve Gü ney Ko re, ka lı cı sen sör ler ve Ku zey Ko re’nin ağır
si lah la rı nı ateş len me dön gü le ri için de her han gi bir an da tes pit edip
on la ra sal dı ra bi le cek ni te lik te bir alan-et ki si lah la rı ge liş tir me li dir. 

Üçün cü ola rak; Ku zey Ko re’nin yo ğun yay lım ate şin de bu lun ma ya
de vam et me si, bin ler ce ve hat ta mil yon lar ca si vi lin as ker den arın dı rıl -
mış böl ge ve be ki de Se oul bo yun ca kent ler den kaç ma la rı na yol aça bi -
lir. İçle rin de 200.000’den faz la Ame ri ka lı ola bi lir ve o Ame ri ka lı la rın
ara sın da da ABD or du su nun gö rev ba şın da ki üye le ri nin ai le le ri ve res -
mi iş zi ya re tin de olan di ğer ki şi ler ola bi lir. ABD, bu si vil le ri uyar ma,
yer le ri ni be lir le me ve tah li ye et me ye te ne ği ni iyi leş tir me li dir. Dör dün -
cü ola rak; Ku zey Ko re bir sa vaş, si ya si ve ya sos yal bir ayak lan ma ya da
bir eko no mik fe la ke tin so nu cu ola rak çö ke bi lir ve bu nun so nu cun da
da nük le er cep ha ne li ği hır sız lı ğa ve ya baş ka el le re geç me ye ha zır ha le
ge lir. ABD’nin ha li ha zır da Gü ney Ko re, Çin ve il gi li di ğer ulus lar la gö -
rüş me ler de bu lun ma sı ge re ki yor ve bu gö rüş me ler ile ri de ko or di ne li
bir “si lah la rın yay gın laş ma sı nı ön le me” ope ras yon la rı na yol aça bi lir.
ABD ay nı za man da nük le er si lah la rın tes pit edil me si ve iz len me si ne da -
hil ol mak üze re is tih ba rat var lık la rı nın ye te nek le ri ni iyi leş tir me li, on la rı
bu la cak, el ko ya cak ve gü ven li ha le ge ti re cek güç le re sa hip ol ma lı dır. 

So nun cu bir Kat man 2 teh di di ola rak, Çin, Tay van’la ye ni den bir leş -
me ko nu sun da bas kı yap mak üze re as ke ri gü cü nü kul la na bi lir. Her ne
ka dar Çin’in ya kın ge le cek te Tay van’ı iş gal et me si pek müm kün gö -
rün me se de, ABD açı sın dan çar pı cı bi çim de iyi le şen Çin or du su na
kar şı Tay van’ı uzak me sa fe de ki üs ler den ko ru mak gi de rek da ha da

ABD ve müt te fik le ri nin, ulu sal çı kar la rı nı teh dit ede bi le cek bir
cay dı rı cı lı ğı ön le mek ve ya mağ lup et mek ko nu sun da ki ye te ne -
ğin de önem li açık lar söz ko nu su. Es ton ya, Le ton ya ve Lit van ya

gi bi NA TO üye le ri, Rus ya’nın hız lı bir iş ga li kar şı sın da kı rıl gan lık la rı nı
ko ru yor lar. Gü ney Ko re, Ku zey Ko re’nin ağır si lah la rı nın gö re ce ola -
rak kü çük bir kıs mı kar şı sın da uzun sü re dir kı rıl gan du rum da. Çin’in
kom şu la rı – özel lik le de Tay van- sal dır gan lık ve zor la ma lar kar şı sın da kı -
rıl gan lık la rı nı ko ru yor lar. Son ker te de, şid det yan lı sı aşı rı lık çı lar, Or ta
Do ğu, Af ga nis tan ve dün ya ça pın da bir teh dit do ğur ma ya de vam edi yor-
 lar. Bu so run la ra çö züm ler ise hem pa ra hem za man ge rek ti re cek.
ABD’de ge re ken fon lar bu gün Büt çe De ne tim Ya sa sı ve nük le er ve kon-
 van si yo nel güç le rin mo der ni zas yo nu na yö ne lik ra kip yü küm lü lük ler le sı -
nır lı. Do la yı sıy la, han gi mis yon la rın ön ce lik len di ril me si ge rek ti ği ni tar tı -
şı yo ruz ve ABD’nin stra te ji si ve ya tı rım lar da ba zı de ği şik lik le re gi di le rek
bu uçu rum la rın da ha iyi şe kil de ka pa tıl ma sı nı öne ri yo ruz. 

Bu ra por, ya sa ma ve yü rüt me kol la rın da ki uy gu la yı cı lar, sa vun ma po li -
ti ka sı ya pı cı lar, ana list ler, med ya, STK’lar da ki uz man lar ve ABD’nin ulus-
 la ra ra sı gü ven lik iş le rin de ki ro lü ve sa vun ma plan la ma sıy la il gi le nen ler
açı sın dan önem li dir. Ra por, Sa vun ma Ba kan lı ğı, Ge nel kur may Baş kan lı ğı,
Bir le şik Mu ha rip Ku man dan lık lar, Do nan ma, De niz Pi ya de Sı nı fı, sa vun -
ma ajans la rı ve sa vun ma is tih ba rat top lu lu ğu nun spon sor lu ğun da, fe de -
ral dü zey de fon la nan bir araş tır ma ve ge liş tir me mer ke zi olan RAND
Ulu sal Sa vun ma Araş tır ma sı Ens ti tü sü bün ye sin de ki Ulus la ra ra sı Gü ven -
lik ve Sa vun ma Po li ti ka sı Mer ke zi bün ye sin de ger çek leş ti ril miş tir. 

ÖZET 

2018 yı lın da açık la nan Ulu sal Sa vun ma Stra te ji si, ABD Sa vun ma Ba -
kan lı ğı için te mel ön ce lik ve ABD’nin gü ven li ği açı sın dan as li bir mey-
 dan oku ma ola rak Çin ve Rus ya ile uzun va de li, stra te jik re ka be ti gör -
mek te dir (1) Ulu sal Sa vun ma Stra te ji si (NDS), Sa vun ma Ba kan lı ğı’nı,
Av ru pa, Hint-Pa si fik ve Or ta Do ğu’da ki sal dır gan lık la rı cay dır mak ve
eş za man lı ola rak iç gü ven li ği sağ la mak la gö rev len dir mek te dir. NDS,
ay nı za man da Sa vun ma Ba kan lı ğı’nı Ku zey Ko re ve İran’a kar şı koy ma -
la rı ve ABD’ye yö ne lik te rö rist teh dit le ri ön le mek ko nu sun da yön len -
dir mek te dir. Sa vaş za ma nın da, Sa vun ma Ba kan lı ğı, “bü yük bir gü cün sal -
dır gan lı ğı nı mağ lup ede cek, di ğer yer ler de ki sal dır gan lık la rı cay dı ra cak
ve te rö rist ve kit le im ha si la hı teh dit le ri ni dur du ra bi le cek” du rum da ol -
ma lı dır” (2). Tüm bun lar bir lik te ele alın dı ğın da, 2018 yı lın da ki NDS,
Baş kan Ba rack Oba ma yö ne ti mi sı ra sın da açık la nan ve böl ge sel bir sal -
dır ga nı mağ lup eder ken, bir baş ka böl ge de ki ikin ci bir sal dır ga na ka bul
edi le me yen ma li yet ler da ya tan ve bu sal dır ga nın he def le ri ne eriş me si ni
ön le me yi ön gö ren so nun cu Sa vun ma Göz den Ge çir me Ra po ru’na kı -
yas la or du dan da ha yük sek bek len ti ler içe ri sin de dir (3). Bu yük sek ta le-
p le ri kar şı la mak için NDS, as ke ri hiz met le ri, çok da ha ölüm cül bir güç
in şa et mek le, it ti fak la rı güç len di rip ye ni or tak la ra ca zip ha le ge tir mek le,
da ha bü yük bir per for mans ve yet ki len dir mek te dir. Ne ya zık ki NDS,
as ke ri güç ler ta ra fın dan uy gun şe kil de des tek len me mek te dir ve bu du -
rum da stra te ji – kay nak uçu ru mu ya rat mak ta dır. 

Ulu sal Sa vun ma Stra te ji si Ko mis yo nu’na gö re;  “ABD’nin gü ven li ği ve
re fa hı, on yıl lar dır hiç ol ma dı ğı ka dar bü yük bir risk al tın da. Ame ri ka’nın
as ke ri üs tün lü ğü – kü re sel nü fu zu ve ulu sal gü ven li ği nin sert güç omur-
 ga sı- teh li ke li bir dü zey de azal mış tır. Ra kip ler ve düş man lar bir çok cep -
he de ve bir çok alan da ABD’ye ka fa tut mak ta dır. Ame ri ka’nın müt te fik -
le ri, or tak la rı ve ken di te mel çı kar la rı nı sa vun ma ye te ne ği gi de rek kuş ku
gö tü rür bir ha le gel mek te dir. Eğer ulus bu ko şul la rı dü zelt mek üze re
hız la ha re ke te geç mez se, so nuç la rı cid di ve ka lı cı ola cak.” (4) 

Bu ra por, 2018 NDS’nin ar tan ta lep le ri ve bu uçu ru mu dün ya ça -
pın da ve ba şa rı lı bir şe kil de ka pa ma ya dö nük po li ti ka la rı uy gu la mak
için ge re ken ye te nek ler ara sın da ki önem li açık la rı in ce le mek te dir. Bu
araş tır ma ise spe si fik ola rak şun la rı he def le mek te dir: (1) ABD’nin gü -
ven lik po li ti ka sı ve ABD’nin as ke ri ye te nek le ri ve ka pa si te si ara sın da ki
açık la rı tes pit et mek;  (2) Kay nak tah si sa tı nın ön ce lik len di ril me si ne
yö ne lik bir çer çe ve öner mek; ve (3) As ke ri ye te nek le re, tek nik ino-
 vas yon la ra ya kın va de de ya tı rım ile bir ra ki bin elin de ki fır sat la rı bir lik -
te azal ta bi le cek ni te lik te ki kav ram la rın bi leş ke le ri ni öner mek. 

Teh dit le ri Ön ce lik len dir mek – ve on la ra kar şı koy mak 

Ulu sal gü ven li ğin önün de ki teh dit ler eşit de ğil dir. Ba şa rı lı bir sa vun -
ma stra te ji si, teh dit le rin ön ce lik len di ril me si ni ve kay nak la rın uy gun şe -
kil de tah sis edil me si ni ge rek ti rir. Tab lo S.1’da, NDS ve bi zim dün ya ça -
pın da ki en cid di teh dit le re da ir ana li zim de be lir ti len ön ce lik le ri te mel
alan teh dit ler hi ye rar şi si yer al mak ta dır. 

Kat man 1 Ön ce lik le ri

ABD’nin ana va tan top rak la rı nı ve Ame ri kan hal kı nı ko ru mak, Baş -
kan’ın te mel ana ya sal so rum lu lu ğu ve Sa vun ma Ba kan lı ğı’nın da ilk gö -
re vi dir. En cid di teh dit ise, nük le er si lah la ra sa hip düş man ca dev let ak -
tör le rin den gel mek te dir. Do la yı sıy la, bi rin ci ulu sal gü ven lik ön ce li ği,
dev let güç le ri ni ABD’ye sal dır mak tan men et me ye dö nük gü ve ni lir ve
et kin bir nük le er kar şı-sal dı rı ye te ne ği ne sa hip ol mak tır. Bu ise,
ABD’nin nük le er cep ha ne li ği ni ve gön der me araç la rı nı -bom bar dı man
uçak la rı, ka ra dan ko nuş lu ba lis tik fü ze ler ve de ni zal tın dan gön de ri len
fü ze ler- mo dern leş tir me si ni ge rek tir mek te dir. 

Bu nun ar dın dan, ABD’nin, Ku zey Ko re ve bel ki de ge le cek te İran gi -
bi ikin ci sı nıf nük le er güç ler ta ra fın dan ger çek leş ti ri len kü çük çap lı bir
kı ta lar-ara sı sal dı rı yı (ya ni, 10 ka dar fü ze nin kul la nıl dı ğı) mağ lup et me -
ye ye te cek ka dar iyi bir ba lis tik fü ze sa vun ma ya ih ti ya cı var. Son ola -

Mevcut ve gelecekte küresel geçiş süreçlerini anlamada
önemlibiretmen;büyükgüçlerinliderlerininalgıları,fikirle-
riveuluslararasıaktörlerinelindeki(asimetrik)kaynakların
küresel düzeyde yeniden düşünülmesi olacaktır. Rusya’nın
Washingtondünyadüzenindekikonumu,Almanya’nınVersay
veYaltasistemlerindekikonumundanfarklıydı.KimseMos-
kova’dan tazminat talepetmediveyasilahsızlanmasını iste-
medi;ülkeninbölünmesigibibirtalepdesözkonusudeğildi.
Buna dair bir tartışmanın açılması bile imkansızdı. Rusya,
SoğukSavaş’tamağlupolmadı;çıkarlarıngeçicibirbirliği
temelindeBatıilebirliktebusavaşısonlandırdı.
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S t r At e J i S i

Uyumsuzluğu
zor laş mak ta dır. Do la yı sıy la Tay van’ın ken di sa vun ma sü re ci nin ilk gün-
 le ri ve ya sa at le rin de yü kü nün önem li bir kıs mı nı ken di si üst len me si
ge rek mek te dir. Tay van, bu nu yap mak için ya tı rım la rı nın ağır lı ğı nı, ka ra -
dan ko nuş lu “Ma vi A2/AD” fü ze sis tem le ri ne doğ ru kay dır ma lı dır.
Amaç, Çin’in ha va ve de niz sal dı rı sı nı müm kün ol du ğun ca ge ri püs -
kürt mek tir. ABD, Tay van’a, ABD or du suy la kar şı lık lı ola rak iş le ti le bi le -
cek ni te lik te sis tem ler, güç ler ve ope ras yo nel kon sept ler in şa et me de
yar dım cı ol ma lı dır. ABD ken di açı sın dan ta mam la yı cı ye te nek le re ya tı -
rım yap ma lı dır: ör ne ğin bom bar dı man uçak la rı ta ra fın dan Çin’in ha va
sa vun ma sis te mi ne gü ve ni lir uzak lık ta kul la nı la bi le cek olan uzun men-
 zil li ge mi sa var fü ze ler. ABD, Tay van’ın risk he sap la ma la rı nı şe kil len dir -
me de ve bun la rın Çin’le iliş ki ler de ne ka dar pro vo ka tif ola ca ğı nı ölç -
me de yar dım cı ola bi lir. 

Kat man – 3 Ön ce lik le ri 

Çin, Gü ney do ğu As ya ve Ba tı Pa si fik ler de ki kom şu la rı na kar şı -iç le -
rin de Fi li pin ler ve Ja pon ya da var- zor la yı cı ey lem le ri ni ar tı ra bi lir. Bu
ulus lar, ken di sa vun ma la rın dan ön ce lik li ola rak so rum lu dur lar; an cak
ABD on la ra ha va, de niz ve ka ra güç le ri ni in şa et me de yar dım cı ola bi lir
ve bu güç ler, ge mi sa var, ha va sa vun ma ve yü zey den yü ze ye fü ze sis tem -
le ri ni kul la na bil me li. Bu du rum ay nı an da hem bu ulus la rın sa vun ma la rı -
na fay da lı ol mak ta ve ABD’nin eğer sal dı rı ya uğ rar lar sa on la rın yar dı mı -
na gel me si için za man ve fır sat ya ra ta cak tır. Ay nı za man da ABD,
je opo li tik den ge yi ken di le hi ne dön dür mek üze re di ğer gi ri şim le ri de
göz önün de bu lun dur ma lı dır. Bu gi ri şim ler ara sın da şun lar sa yı la bi lir: 

- Or tak la rıy la sa vun ma iş bir li ği dü zen le me le ri nin de vam et ti ril me si
ve ge niş le til me si ( Ja pon ya, vi et nam, Sin ga pur, Avus tral ya, Ye ni Ze lan -
da, Hin dis tan ve En do nez ya); ABD’nin, Sen ka ku ada la rı nın ABD-Ja -
pon ya gü ven lik an laş ma sı kap sa mı na gir di ği ne da ir gö rü şü nün yi ne len -
me si; Di ğer ül ke le rin, ulus la ra ra sı hu ku ka sü rek li des tek gös ter me ye
ve sey rü se fer ope ras yon la rı nın öz gür lü ğü gi bi ted bir ler yo luy la böl ge -
de ki sal dır gan lı ğa kar şı çık ma ya teş vik edil me si; Top rak an laş maz lık la -
rı nın çö zül me si ve dav ra nış norm la rı nın -ör ne ğin ASE AN Dav ra nış
Ku ral la rı’nın sağ lam laş tı rıl ma sı na yö ne lik bir ça ba- ya ra tıl ma sı için böl -
ge sel gi ri şim le re re to rik, fi nan sal ve dip lo ma tik des tek ve ril me si;
Çin’in, Tay van ve Hint-Pa si fik’te ki di ğer an laş maz lık la ra iliş kin ola rak
ge ri lim le ri azalt ma ya ve ça tış ma çö zü mü ka nal la rı ile usul le ri ge liş tir -
me ye teş vik edil me si. 

İran, Bü yük Or ta Do ğu’da – her ne ka dar da ha kü çük öl çek te ol sa
da- so run ya rat ma ya de vam ede bi lir. Hint-Pa si fik’te ol du ğu gi bi, ABD,
müt te fik le ri ne ve or tak la rı na, ken di gü ven lik ye te nek le ri ni ge liş tir me -
le ri ko nu sun da des tek ol ma lı dır. Şid de te baş vu ran aşı rı lık yan lı sı ör -
güt ler – ki iç le rin de iŞİD (6), El Ka ide ve Ta li ban’la müt te fik grup lar da
var- ABD ve onun müt te fik le ri ve or tak la rı açı sın dan teh dit do ğur ma -
ya de vam ede cek. ABD muh te me len ön gö rü le bi lir bir ge le cek te bu
teh dit ler le mü ca de le et mek üze re bel li dü zey de bir lik ko nuş lan dır ma -
ya de vam et me yi ge rek li gö re bi lir. Bu ra da ki püf nok ta ise; ABD ve
onun müt te fik le ri açı sın dan sür dü rü le bi lir olan, şid de te baş vu ran aşı rı -
lık yan lı sı ör güt le re dev let des te ği ni cay dı ran ve on la rın ge li şip ye te -
nek le ri ni ar tır ma la rı nı ön le yen bir ta ah hüt dü ze yi bul mak ola cak tır.
ABD’nin mu ha rip güç le ri ni ye ni gü ven lik gü cü des tek tu gay la rı na kay-
 dır mak su re tiy le bel li bir et kin lik dü ze yi ya ka la mak müm kün ola bi lir. 

Büt çe Ke sin ti le ri 

Her ne ka dar ABD, her bir so ru nu mak si mum öl çek te ele al mak is -
te se de, ge le cek te ki büt çe ler bu nu ya pa cak fi nans man sun ma ya bi lir.
Sa vun ma Ba kan lı ğı büt çe si, 2017 ma li yı lın da yak la şık 510 mil yar do lar-
 dan 2018 ma li yı lın da 582,3 mil yar do la ra yük sel di (7). Büt çe nin bu -
gün kü baz büt çe de ki ka lem le ri öde mek, Trump yö ne ti mi nin ABD’nin
nük le er güç le ri ni mo der ni ze et me he def le ri ni ye ri ne ge tir mek ve kon-
 van si yo nel as ke ri güç le ri mo der ni ze edip ge niş let mek için 2027 ma li
yı lı na ka dar 698 mil yar do la ra yük sel me si ge re ke cek (8). 

Do kuz yıl lık sü re zar fın da, 2018 ma li yı lı ile Trump yö ne ti mi nin
plan la rı için ge re ken fon lar ara sın da ki kü mü la tif fark, 500 mil yar do lar -
dan faz la ola cak. Bu na ek ola rak, de ni za şı rı acil du rum ope ras yon la rı -
nın büt çe si, 2018 ma li yı lın da 65,2 mil yar do lar ola rak be lir len di ve
aza la ca ğı na da ir her han gi bir net işa ret de yok. Şe kil S.1’de bu ön gö rü -
len ma li yet ler ve Trump yö ne ti mi nin Büt çe De ne tim Ya sa sı’nda 2027
ma li yı lı na ka dar ih ti ya ri sa vun ma har ca ma la rın da ki kı sıt la ma lar ko nu -
sun da öner di ği ar tış lar gös te ri li yor (9). Şe kil de gö rü le ce ği gi bi, 2018
ma li yı lı büt çe sin de yüz de 2’lik bir yıl lık re el ar tış, hem nük le er mo d-
er ni zas yo na hem de kon van si yo nel güç le rin mo der ni zas yo nu ve ge niş -
le me si için ye te rin ce fon sağ la ya cak tır (10). Yüz de 3’lük bir yıl lık re el
ar tış ora nı ay nı za man da De ni za şı rı Acil Du rum Ope ras yon la rı için ye -
te rin ce fon sağ la ya cak tır – ma li yet ler da ha da art ma dı ğı sü re ce. Es ki
Ba kan Mat tis’in Se na to’ya 2018 yı lı Ni san ayın da yap tı ğı ko nuş ma da
be lirt ti ği gi bi, Sa vun ma Ba kan lı ğı’nın 2018 ve 2019 yıl la rın da ki büt çe le -
ri, ABD’nin gay ri sa fi yur ti çi ha sı la sı nın yüz de 3,1’ini oluş tur mak tay dı
(11). Bu, Sa vun ma Ba kan lı ğı’na vi et nam Sa va şı son ra sı So ğuk Sa vaş
dö ne mi bo yun ca tah sis edi len mik ta rın yüz de 5’in den az. 

Şe kil S.1. 

ABD As ke ri Büt çe si vs. Ön gö rü len İhti yaç lar, 2017-2027 

Mo der ni zas yon Ya tı rım la rı 

ABD Kon gre si, sa tın alım la rı ar tır ma ya onay ve re bi lir; an cak son ra -
ki her yıl, bi lin me yen bir fon la ma dev re ye gi re cek tir ve ül ke nin tüm
ge rek li ye te nek le ri fon la ya ca ğı nı ve her bir önem li araç lar-amaç lar
uçu ru mu nu ka pa ta ca ğı nı ön gör mek, akıl lı ca ol ma ya cak tır. ABD’nin
nük le er cay dı rı cı lı ğı ve sı nır lı teh dit ler kar şı sın da fü ze sa vun ma sağ la -
ma ya dö nük prog ra mı, mo der ni zas yon ya tı rım la rı açı sın dan en üs tün
ön ce li ğe sa hip ola cak tır. Ge le cek te ki büt çe ler, kon van si yo nel gü cün
bo yut la rı ve ye te nek le rin de Trump yö ne ti mi nin ta lep et ti ği tüm iyi leş -
tir me le ri des tek le me ye bi lir.  

Bu nun la bir lik te, mev cut güç le rin yu ka rı da sö zü edi len Kat man - 2
mis yon la rı nı ye ri ne ge ti re bi le cek ni te lik te ba zı ila ve ya tı rım la ra ih ti yaç
ola cak tır. Mi ni mum dü zey den ba kıl dı ğın da, ABD ve Av ru pa’da ki NA -
TO güç le ri nin çok da ha mo bil bir ro ket top çu su na, ye ni ne sil alan-et -
ki ler si lah la rı na ve zırh lı Rus güç le ri ni alt et mek üze re uzun bir se fer -
ber lik yü rü te bi le cek tür den mü him mat de po la rı na ih ti ya cı ola cak tır.
Bu na ek ola rak, ABD güç le ri ni ko ru mak üze re elek tro nik sa vaş ye te -
nek le ri ve kı sa men zil li ha va sa vun ma sis te mi nin ye ni den in şa edil me si
ge re ke cek. Rus ya’ya ait ile ri dü zey ha va sa vun ma sis tem le ri ni dur dur -
mak için ABD ve onun NA TO müt te fik le ri, ile ri dü zey he def le me sis-
 tem le ri, uzun men zil li rad yas yon-sa var fü ze ler ve ha re ket et me den
ön ce mo bil yü zey den ha va ya fü ze le ri ve on la rın ra dar la rı nı vu ra bi le -
cek ni te lik te yü zey den yü ze ye ro ket ler ge liş tir me li dir. ABD’li güç le rin,
Rus ya’nın he def le me ve yı kım gü cün den ken di ni kur ta ra bi len ve elek-

 tro nik bir sal dı rı anın da et ra fa ya yıl mış hal de ki da ğı nık bi rim le ri ile ti -
şim yo luy la bir ara da tu ta bi len, da ha kü çük ayak izi ne sa hip, mo bil, ku -
man da ve kon trol dü ğüm le ri ne ih ti ya cı ola cak tır. Av ru pa’ya güç le rin
hız lı bir şe kil de ko nuş lan dı rıl ma sı nı sağ la mak için, dö nü şüm lü ko nuş -
lan dır ma da ki zırh lı bir li ğe ek ola rak, ABD’nin Av ru pa’ya ye di adet (şu
an da plan la nan dan beş ta ne da ha faz la) zırh lı tu gay ekip man set le ri ni
ön ce den ko nuş lan dır ma sı ge re ki yor. Top çu sı nı fı için ila ve ekip man
set le ri, sa vaş çı bir lik le re yö ne lik ka ra dan des tek ekip ma nı ve her tür -
lü ka ra ve ha va gü cü için mü him mat lar da ko nuş lan dı rıl ma lı. 

ABD ve Gü ney Ko re, ge niş alan de ne ti mi ne yö ne lik Glo bal Hawk
gi bi ha va dan ko nuş lu sen sör plat form la rı na ve ala na odak la na rak he -
def le me ya pan Pre da tor’e ila ve ya tı rım lar yap ma lı dır. En za yıf ol duk la -
rı an da Ku zey Ko re güç le ri ni vur mak için da ha faz la uzun men zil li ro -
ket top çu la rı na ih ti yaç bu lun mak ta dır. Öte yan dan, kent le ri, eğ len ce
yer le ri ni ve ha va li man la rı ile de niz li man la rı nı ko ru mak için da ha faz la
fü ze sa vun ma ge rek mek te dir. Ja pon ya, Fi li pin ler, Tay van ve di ğer Ba tı
Pa si fik as ke ri güç le ri, da ha faz la ge mi sa var fü ze, top çu ro ke ti ve kı sa
men zil li ha va sa vun ma sis tem le ri sa tın ala rak ken di le ri ni ko ru ma lı dır -
lar. Bu güç ler, söz ko nu su fü ze le ri, bir sal dır ga nı yar dım ala na dek ye -
te rin ce oya la mak üze re ABD ile ge liş ti ri len ope ras yo nel bir kon sept
“mo de li” da hi lin de bu tür fü ze le ri kul lan ma yı plan la ma lı dır. Aka bin de,
ABD’nin ka ra güç le ri, müt te fik le ri ni ye ni den güç len dir mek için bu ye -
te nek le ri kul lan ma ya ha zır ha le ge ti ril me li dir. ABD ay nı za man da uzun
men zil li ge mi sa var ve ka ra dan sal dı rı da bu lu na bi len kru va zör fü ze le re
de ya tı rım yap ma lı dır. Söz ko nu su fü ze ler, iş gal ci güç le re sal dır mak ve
on lar uzak laş tık la rı an da on la rı yok et mek üze re ağır bom bar dı man
uçak la rı ta ra fın dan fır la tı la bil mek te dir. 

Kü re sel Güç Tah si sa tı Stra te ji si: Bir Ör nek 

Sa de ce bu gün mev cut olan güç ler le bu ra por da ele alı nan te mel sa -
vaş alan la rı nın her bi rin de ki sa vun ma boş luk la rı nın ka pa tıl ma sı için ne
ge rek ti ği ni de de ğer len dir dik. Bu nu yap mak için, Bö lüm 7’de bir top -
lam güç yö ne ti mi stra te ji si ni ça lı şı yo ruz. Söz ko nu su stra te ji, mev cut
ak tif ve re zerv de ki bi le şen güç le ri Av ru pa, Ko re ve Ba tı Pa si fik’e tah-
 sis edi yor; bir yan dan da şid de te baş vu ran aşı rı lık yan lı sı ör güt le ri dur-
 dur mak üze re gün lük ope ras yon la rı nı sür dü rür ken, Or ta Do ğu ve di -
ğer kri tik böl ge ler de ki güç den ge si ni de vam et ti ri yor. Ulu sal Sa vun ma
Stra te ji si he def le ri ni ger çek leş tir mek için, eş za man lı ola rak Av ru pa,
Hint-Pa si fik ve Or ta Do ğu’da ki sal dır gan lık la rın cay dı rıl ma sı, bir yan-
 dan da ABD ve müt te fik le ri nin bu böl ge ler den her han gi bi rin de bü yük
bir gü ce kar şı bir sa va şı ka zan ma sı nın sağ lan ma sı ge rek mek te dir. Do -
la yı sıy la, söz ko nu su tah si sat stra te ji si, tüm bu üç alan da güç lü bir cay-
 dı rı cı lık tav rı nı sür dür me li, bir yan dan da her bi rin de ani den yük sel -
mek için ge re ken ye te nek le rin sür dü rül me si ge rek mek te dir. 

Bu nok ta dan yo la çı ka rak bir çok önem li var sa yım da bu lun mak
müm kün. Ön ce lik le, ta rif edil di ği şek liy le güç tah si sa tı, ABD’nin Ulu sal
Mu ha fız lar ve Re zerv Güç le ri’nin en azın dan bu acil du rum lar dan iki si
için ta ma men ha re ke te geç me si ni ge rek ti re cek tir. Re zerv bi le şen le ri -
nin ta ma men ha re ke te ge çi ril me si, İkin ci Dün ya Sa va şı’ndan be ri ya şa -
nan bir du rum de ğil dir ve muh te me len hiz met su nu mu, eği tim ve
ekip man ye te nek le ri ni cid di şe kil de kı sıt la ya bi lir. İkin ci ola rak ve bel ki
de da ha önem li si, bu kav ram, her bir bi ri min ol duk ça yük sek bir kıs mı -
nın ko nuş lan dı rıl mak üze re ha zır tu tul ma sı nı ge rek ti re cek tir: ak tif bi le -
şen ka ra güç le ri nin yüz de 66’sı, ak tif ve re zerv bi le şen sa vaş çı tu gay la rın
yüz de 80’i, ve al tı ve ya da ha faz la ta şı yı cı sal dı rı gru bu. Ki lit Or du, Do -
nan ma ve Ha va Güç le ri bi rim le ri nin, İkin ci Dün ya Sa va şı’ndan bu ya na
çok da ha yük sek oran lar da ko nuş lan dı rıl ma sı ge re ke cek tir (12). Ha li ha -
zır da hiz met le rin ay nı an da bu bi rim le rin böy le si ne yük sek bir ora nı nı
ko nuş lan dı rıp ko nuş lan dı ra ma ya ca ğı ise net de ğil dir.

Üçün cü ola rak, güç le rin bu den li yük sek oran da ko nuş lan dı rıl ma sı,
ye ni bir sa vaş ala nın da bir ara ya gel mek ve ya kü re sel dü zey de ye ni bir
so run la ba şa çık mak üze re ge rek li güç le rin sa yı sı nın ar tı rıl ma sı, mu ha -
re be za yi atı nın ye ri nin de ğiş ti ril me si ve mü ca de le ye yö ne lik bi rim ler
için her han gi bir boş za man bı rak ma mak ta dır. 

Son ola rak, Av ru pa ve ya Ba tı Pa si fik’te ki gü cü ko ru mak için Or ta
Do ğu ve Ko re’de ki ba zı gö rev ler den im ti na et mek ge re ke bi lir. 

Ki lit Bul gu lar: 
2018 yı lı Sa vun ma Ba kan lı ğı büt çe si ile Trump yö ne ti mi nin as ke ri

mo der ni zas yon he def le ri ve gü ven lik ve sa vun ma stra te ji si ni uy gu la -
mak üze re ge re ken do lar lar ara sın da ki uçu ru mu ka pat mak için da ha
faz la fo na ih ti yaç ola cak tır. 2027 yı lı iti ba riy le yıl lık açık, 110 mil yar
do la rın üze ri ne çı ka cak tır – de ni za şı rı acil du rum ope ras yon la rı na ay -
rı lan fon ha riç. Ge le cek te ki büt çe ler, Trump yö ne ti mi nin ta lep et ti ği
tüm iyi leş tir me le ri des tek le me ye bi lir. Do la yı sıy la, ya tı rım lar ön ce lik -
len di ril me li dir. Bu ön ce lik len dir me ise şu kıs tas la ra gö re ya pı la bi lir: (1)
he de fin ABD ve onun çı kar la rı açı sın dan öne mi, (2) ABD’nin sa vun ma
he def le ri ne eriş mek için ge re ken ye te nek ler ile bu ye te nek le ri te min
et me ye ha zır ve ehil olan mev cut güç ler ara sın da ki uçu ru mun bo yu tu
ve ive di li ği; ve (3) bu uçu rum la rı ka pat mak üze re müt te fik le riy le bir-
 lik te ça lı şan ABD için ger çek çi fır sat la rın mev cu di ye ti. 

Do la yı sıy la, Sa vun ma Ba kan lı ğı’nın ön ce lik le ri üç kat ma na ay rı lır: Bi -
rin ci kat man da ki ön ce lik ler, ABD’nin nük le er cay dı rı cı lı ğı nı ar tır ma ya,
sı nır lı ba lis tik fü ze sa vun ma sis te mi ne eriş me ye ve ABD ana ka ra sı na
yö ne lik te rö rist teh dit ler le -özel lik le de kit le im ha si lah la rıy la- mü ca -
de le et me ye yö ne lik tir. İkin ci kat man da ki ön ce lik ler, NA TO’nun Bal -
tık dev let le rin de Rus ya’nın sal dır gan lı ğı nı cay dı ra rak ve ya mağ lup ede -
rek, Ku zey Ko re’nin ba lis tik fü ze ve ağır si lah teh di di ni dur du ra rak,
ABD’nin va tan daş la rı nı mu ha re be böl ge le rin den tah li ye et me ye te ne -
ği ni ar tı ra rak ve Ku zey Ko re’nin çök me si du ru mun da nük le er si lah la rı
ele ge çi rip gü ven lik le ri ni sağ la ya rak ve ge rek ti ğin de Tay van’a kar şı
Çin’in sal dır gan lı ğı nı cay dı ra rak ve ya bu nu alt ede rek baş la ma lı dır. Son
ola rak, üçün cü kat man da ki ön ce lik ler ara sın da dik kat edil me si ge re -
ken po tan si yel teh dit ler bu lun mak ta dır, an cak bun lar ABD ve ya onun
müt te fik le ri ve on la rın çı kar la rı açı sın dan ya kın va de li bir fe la ke te yol
aça ca ğa ben ze me mek te dir. Bu ön ce lik ler ara sın da; ABD’nin müt te fik -
le ri ve or tak la rı üze rin de Çin’in zor la yı cı ta vır la rı nı dur dur mak, İran’ın
düş man ca ey lem le ri ne kar şı koy mak ve şid de te baş vu ran aşı rı lık yan lı -
sı ör güt le rin gü cü nü azalt ma ya de vam et mek yer al mak ta dır. 

Bü yük bir sa va şın pat lak ver me si du ru mun da – ör ne ğin Rus la rın
Bal tık la ra sal dır ma sı, Ko re ya rı ma da sın da ye ni den tam te şek kül lü bir
sa va şın baş la ma sı ve ya ABD’nin Çin’e kar şı Tay van’ın ba ğım sız lı ğı nı
ko ru ma ka ra rı ver me si- ABD Baş ka nı, tüm re zerv bi le şen le ri ni ha re -
ke te ge çir me li dir – Ulu sal Mu ha fız lar ve Ye dek As ker ler da hil ol mak
üze re. Her tür lü acil du ru ma kar şı, ABD Sa vun ma Ba kan lı ğı, be lir ti len
hiz met he def le ri ve ya öte si için ABD güç le ri nin da ha ha zır lık lı ha le
gel me si ni sağ la ma lı dır. On adet zırh lı bir lik ve 45 adet USAF ve 35
adet ABD Do nan ma sı / Bah ri ye li bir lik le ri, se fe ri sal dı rı grup la rı ve ta -
şı yı cı sal dı rı grup la rı da da hil ol mak üze re, her an ha zır du rum da bek-
 le til me li dir. Sa vun ma Ba kan lı ğı ay nı za man da, Ulu sal Mu ha fız lar ve Ye -
dek güç le rin ak ti vas yo nu nu hız lan dır mak üze re ha re ke te ge çir me
alt ya pı sı nı iyi leş tir me li dir. Ay rı ca, eği tim ye te nek le ri nin, bo ru hat tın -
da ki tüm güç le ri ha zır ha le ge tir me si ge rek mek te dir. 

ABD’nin müt te fik le ri ne öne ri ler

NA TO, Gü ney Ko re ve Ba tı Pa si fik’te ki müt te fik ler ve dost lar, ken -
di sa vun ma la rı nı sağ la mak, gü ven ce al tı na al mak için çok da ha faz la şey
yap ma lı dır. Aşa ğı da ki ön ce lik li ey lem le ri öne ri yo ruz: 

- NA TO ulus la rı, Bal tık lar ve NA TO’nun di ğer kı rıl gan du rum da ki
müt te fik le ri nin sa vu nul ma sı için çok da ha bü yük gir pay ayır mak üze -
re ha va, zırh lı ve des tek güç le ri ni ar tır ma lı dır. Za man içe ri sin de Av ru -
pa lı müt te fik ler aşa ma lı ola rak kat kı la rı nı, bir sal dı rı yı dur dur mak için
ge re ken güç le rin ön ce ya rı sı, ar dın dan da za man içe ri sin de ço ğun lu ğu -
nu sağ la ya cak ka dar ar tır ma lı dır lar. 

- Gü ney Ko re, ta ki Ku zey Ko re fü ze ve ağır si lah lı güç ler le do ğur -
du ğu teh dit le ri azalt mak doğ rul tu sun da iyi bir iler le me kay det ti. Gü -
ney Ko re ay nı za man da ken di fü ze sa vun ma sı nı ar tır ma lı dır. 

- Ja pon ya, Fi li pin ler ve Tay van, ken di A2/AD ye te nek le ri ni ar tır ma -
lı dır. Bu ye te nek ler ara sın da; mo bil, ka ra dan ko nuş lu ge mi sa var, uçak-
 sa var ve yü zey den yü ze ye fü ze sis tem le ri yer al mak ta dır. Bu nu ger çek -
leş tir mek, eğer Çin o yön de bir ka rar ver miş se, on la rın bir iş ga li nin
do zu nu azalt mak ve onu ön le mek ko nu sun da ki ye te ne ği cid di ola rak
ar tı ra cak tır. Ge çen sü re zar fın da da ABD ve di ğer ulus lar, onun yar dı -
mı na ge le cek tir. Yu ka rı da sö zü nü et ti ğim üze re, Ja pon ya, Fi li pin ler ve
Tay van bu sis tem le ri, bun la rı kul la nan güç le ri, ve ABD ile iş bir li ği ha lin -
de on la rı is tih dam et tir mek ve ABD’nin on la rın yar dı mı na gel me ye te -
ne ği nin mak si mu ma çı ka rıl ma sı na izin ve ril mek te dir. devam edecek

Kay nak ve dipnotlar için bakınız: https://www.rand.org/con tent/dam/rand/pubs/re se arch_re ports/RR2600/RR2691/RAND_RR2691.pdf 
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Su ri ye li gü ven lik gö rev li le ri Mu han ned
Ghabb bash’ý bi lek le rin den sa at ler ce asý lý hal -
de tut tu, ken di si ni dö vüp kan lar için de bý rak tý,

elek trik þo ku ver di ve að zý na bir si lah sok tu. Ha lep -
li bir hu kuk öð ren ci si olan Ghab bash, söy le ne ne
gö re asýl su çu olan “hü kü met-kar þý tý ba rýþ çýl pro tes -
to lar ör güt le di ði ni” sü rek li ola rak iti raf et ti. An cak,
iþ ken ce ken di si ha ya li bir bom ba la ma pla ný na da ir
iti ra fý ya pa na dek 12 gün sür dü.

“bu sa de ce baþ lan gýç tý,” di yor. Aka bin de, Su ri -
ye’nin baþ ken ti Þam’da ki Mez ze Ha va Üs sü’nde
bu lu nan, gar di yan la rýn ken di si ni ve di ðer tu tuk lu la -
rý çýp lak bir þe kil de de mir par mak lýk la ra asýp, üzer-
 le ri ne so ðuk ge ce ler de su sýk týk la rý ka la ba lýk bir ha -
pis ha ne ye gö tü rül dü. Mu han ned ve ha yat ta ka lan
di ðer le ri, ken di si ne “Hit ler” di ye ses le nil me si ni is -
te yen bir gü ven lik gö rev li si nin ak þam ye me ðin de
mes lek taþ la rý ný eð len dir me ga ye siy le mahkûmla rý
kö pek, eþek ve ke di tak li di yap ma ya zor la dý ðý ný ak -
ta rý yor lar. bir gö rev li nin, doð ru þe kil de hav la ya ma -
yan ya da aný ra ma yan ki þi le ri de döv dü ðü nü ek li -
yor lar. As kerî bir has ta ne de, uzuv la rýn dan bi ri
ke sil miþ ve að rý ke si ci ala bil mek için yal va ran bir
ki þi nin su ra tý na, bir hem þi re nin sert çe vu ru þu nu iz -
le di ði ni de söy lü yor. baþ ka bir ha pis ha ne de ise,
has ta lýk, iþ ken ce ve ih mal yü zün den sa de ce bir ay
için de 19 hüc re ar ka da þý nýn öl dü ðü nü de say mýþ. 

“ben þans lý lar ara sýn day dým” di yor 31 ya þýn da ki
bay Ghab basgh. Ken di si, bir yar gý ca, onu ser best
bý rak ma sý için rüþ vet ve ri lin ce ye dek, gö zal týn da 19
ay bo yun ca ha yat ta kal ma yý ba þa ra bil miþ. 

Su ri ye dev let baþ ka ný be þar esad, 8 yýl lýk is yan -
da za fe re yak la þýr ken, en düs tri yel öl çek te, giz li,
keyfî tu tuk la ma lar ve iþ ken ce ha pis ha ne le ri sis te mi
ba þa rý sý nýn ek se ni ni teþ kil et ti. rus ya ve İran des -
tek li Su ri ye or du su, top rak ka zan mak için is yan cý -
la ra kar þý sa va þýr ken, hü kü met yüz bin ler ce ki þi yi
kir li zin dan la ra tý ka rak si vil le re kar þý acý ma sýz bir
sa vaþ yü rüt tü. Zin dan lar da bin ler ce ki þi iþ ken ce den
geç ti ve öl dü rül dü.Yak la þýk 128.000 ki þi den bir da -
ha ha ber alý na ma dý ve en ti tiz ka yýt la rý tu tan ba ðým -
sýz bir gö ze tim gru bu olan Su ri ye İnsan Hak la rý Aðý
(SNHr) bu ki þi le rin ya öl dü ðü nü ya da ha len gö -
zal týn da ol du ðu nu tah min edi yor. 

Yak la þýk 14.000 ki þi ise “iþ ken ce al týn da öl dü”.
Pek çok mahkûm çok kö tü ko þul lar se be biy le ölü -
yor ve bir leþ miþ Mil let ler’in bir so ruþ tur ma sýn da
bu sü reç “im ha” ola rak ni te len di ri li yor. Þim di, sa -
va þýn et ki si nin gi de rek ya vaþ la dý ðý, dün ya nýn dik -
ka ti nin yok ol du ðu ve ül ke le rin Su ri ye ile iliþ ki le ri -
ni nor mal leþ tir di ði bir dö nem de bi le, ye ni
tu tuk la ma la rýn, iþ ken ce nin ve in fa zýn hý zý art mak ta.
Sa yý lar sa va þýn en kan lý ol du ðu ilk yýl lar da zir ve ye
týr man mýþ tý. An cak ge çen yýl Su ri ye İnsan Hak la rý
Aðý, “keyfî” ola rak sý nýf lan dýr dý ðý 5607 adet tu tuk -
la ma va ka sý kay det ti. Haf ta lýk ola rak 100’ün üze -
rin de ve ge çen se ne ye oran la yak la þýk ola rak yüz de
25 da ha faz la bir ra kam bu… tu tuk lu lar son dö -
nem de, yüz ler ce ki þi nin bir in faz ala ný olan Sayd-
 na ya Ha pis ha ne si’ne gön de ril di ði ne da ir dý þa rý ya
ih bar lar gön der di. Ve ye ni ser best bý ra kýl mýþ mah -
kum lar, ora da ki ölüm le rin art tý ðý ný bil di ri yor lar.

iÞİd ta ra fýn dan ya pý lan adam ka çýr ma ve in faz lar
ba tý ül ke le rin de da ha faz la dik kat çek ti. An cak, Su -
ri ye’de ki ha pis ha ne sis te mi iÞİd’in Su ri ye’de gö -
zal tý na al dý ðýn dan çok da ha faz la sa yý da in sa ný ade -
ta içi ne çek ti. Hü kü me tin yap tý ðý tu tuk la ma lar,
Su ri ye İnsan Hak la rý Aðý ta ra fýn dan kay de di len ka -
yýp la rýn yak la þýk yüz de 90'ýný teþ kil edi yor. 

An cak, Su ri ye hü kü me ti sis te ma tik kö tü mu ame -
le nin var lý ðý ný red de di yor. bu nun la be ra ber, hü kü -
me tin ye ni or ta ya çýk mýþ olan bil gi not la rý, esad’a
doð ru dan ra por ve ren Su ri ye li yet ki li le rin top lu gö -
zal tý lar em ret ti ði ni ve zu lüm le rin far kýn da ol du ðu -
nu gös te ri yor. Kâr ama cý güt me yen ulus la ra ra sý
Ada let ve So rum lu luk Ko mis yo nu sa vaþ suç la rý
mü fet tiþ le ri, sý ký ön lem ler alýn ma sý ný em re den ve
gö zal týn da ki ölüm le ri tar tý þan hü kü me te ait not lar
bul du. Not lar, esad’a doð ru dan ra por ve ren Mer -
kezî Kriz Yö ne ti mi Ko mi te si üye le ri dâhil en üst
dü zey yet ki li ler ta ra fýn dan im za lan mýþ tý.

bir as kerî is tih ba rat no tu iþ ken ce ve ið renç ko þul -
lar dan kay nak lý ölüm le ri ka bul edi yor. baþ ka not-
 lar da ise, tu tuk lu lar ölü mü bil di ri li yor. ba zý la rý, as -
kerî po lis teþ ki la týn dan ay rýl mýþ bir ki þi nin dý þa rý ya
sýz dýr dý ðý ve bin ler ce ölü yü gös te ren fo toð raf la rý
tes pit et miþ tir. İki not, ba zý özel tu tuk lu la ra yö ne lik
“sert” mü da ha le ye izin ve ri yor.

As kerî İstih ba rat baþ ka ný ra fiq She ha deh’nin bir
no tu yet ki li le rin ile ri de ger çek le þe bi le cek ad li ko -
vuþ tur ma lar dan ne ka dar kork tu ðu nu or ta ya ko yu -
yor. Söz ko nu su not ta, bü tün ölüm le rin ken di si ne
ra por edil me si ni ve gü ven lik gö rev li le ri için “ad li
do ku nul maz lý ðýn” ga ran ti edil me si için ge rek li
adým la rýn atýl ma sý ný em re di yor.2016 yý lýn da,
Þam’da ki bir os man lý Sa ra yý’nda yer alan ofi sin de

yö ne lik dav ra nýþ la rý pro tes to eden gös te ri ler, mem-
 le ket le ri de ra’dan ya yý la rak da ha çok tu tuk la ma ya
yol aç tý ve bu da da ha faz la sa yý da pro tes to yu te tik -
le di. Su ri ye’nin her bir ya nýn dan bir tu tuk lu se li
Sayd na ya Ha pis ha ne si’nde mev cut olan mu ha lif le re
ka týl dý. Ye ni tu tuk lu la rýn mes le ði “çöp çü den köy lü -
ye, mü hen dis ten dok to ra bü tün sý nýf la rý kap sý yor du”
di yor, 1996 yý lýn da 19 ya þýn da bir öð ren ciy ken, Su ri -
ye li ler le bir ha pis ha ne kat li amý ko nu sun da yap tý ðý
rö por taj lar se be biy le tu tuk lan dýk tan son ra, 20 yýl bo -
yun ca ha pis ya tan türk va tan da þý ri yad Av lar.

Av lar, “İþken ce art týi” de di: “Ye ni ge len ler cin sel
sal dý rý ya uð ra dý, ge ni tal böl ge le ri dö vül dü ve tu tuk -
lu lar bir bir le ri ni döv me ye ve hat ta öl dür me ye zor-
 lan dý lar.” o za man dan ve ri kaç Su ri ye li nin bu sis-
 tem den geç ti ði ne da ir kim se nin net bir bil gi si
bu lun mu yor. İnsan hak la rý grup la rý nýn tah min le ri ne
gö re, sa yý lar, yüz bin ler ce ki þi den 1 mil yo na ka dar
va rý yor. Þam ise, ha pis ha ne ve ri le ri ni ya yým la mý yor.
Her ha lü kar da, sis tem ar týk do lup taþ mýþ tý. ba zý si ya -
si tu tuk lu lar nor mal ha pis ha ne le re yer leþ ti ril di. Gü -
ven lik güç le ri ve hü ku met des tek çi si mi lis ler okul -
lar da, stad yum lar da, ofis ler de, as kerî üs ler de ve
kon trol nok ta la rýn da sa yý sýz ge çi ci zin dan kur du lar.

Su ri ye İnsan Hak la rý Aðý’nýn ya yým la dý ðý, sis-
 tem de þu an ya ka lan mýþ bu lu nan 127.916 ki þi,
muh te me len asýl sa yý nýn al týn da. tu tuk lu la rýn ai le -
le ri nin ve di ðer ta nýk la rýn ver di ði bil gi ler so nu cu
olu þan bu sa yý, son ra dan ser best bý ra ký lan in san la rý
ya da öl dü ðü te yit edi len ki þi le ri kap sa mý yor. 

Hü ku me tin bu iþi giz li yü rüt me sin den do la yý,
kim se gö zal týn da kaç ki þi nin öl dü ðü nü bil mi yor.
An cak, bin ler ce ölüm va ka sý fo toð raf lar ve not lar
ara cý lý ðýy la kay da geç miþ du rum da. Gü ven li ði ni
ko ru mak için sa de ce Se zar ola rak bi li nen, es ki bir
as kerî po lis me mu ru ce set fo toð raf la ma iþi ni üst len -
miþ ti. Ken di si, Su ri ye’den, 2014 yý lýn da or ta ya çýk-
 tý ðýn da dün ya yý þo ke eden dö vül müþ ve bir de ri bir
ke mik kal mýþ en az 6.700 ce set fo toð ra fýy la bir lik te
kaç tý. An cak, ay ný za man da ken di si, ölüm le ri üst le -
ri ne ra por eden pat ro nu nun ma sa sýn da ki not la rýn da
fo toð ra fý ný çek miþ ti. Son za man lar da ya yým la nan
ölüm bel ge le rin de ol du ðu gi bi, not lar ölüm le rin se -
be bi ni “ani kalp dur ma sý” ola rak kay de di yor du. Se -
zar’ýn fo toð raf la rýn da da gö rü nen not lar dan bi ri bir
tu tuk lu nun göz le ri nin oyul du ðu nu gös ter miþ ti.  

İnsan hak la rý avu ka tý der viþ bey, ha pis ha ne “es -
ra ren giz bir sal gýn kalp has ta lý ðý” ta ra fýn dan he def
alýn mýþ gö rü nü yor, di yor. “ta bii ki, öl dük le rin de
kalp le ri du ru yor,” di ye ifa de edi yor.

Ha lep li pro tes to or ga ni za tö rü Ghab bash bey, en
az 12 te sis te ki iþ ken ce den sað kur tul ma yý ba þar dý.
bu du ru mun, onu sis te min “tur reh be ri” yap tý ðý ný
söy lü yor. Yol cu lu ðu 2011 yý lýn da ken di si 22 ya þýn -
da iken baþ la dý. Hü kü met bi na la rý in þa eden mü te -
ah hit bir ba ba nýn en bü yük oð lu ola rak, Ha lep’te
gös te ri ler dü zen le mek için Þam’da ki de ray ya va -
roþ la rýn da ki ba rýþ çýl pro tes to lar dan il ham al mýþ tý. 

Ha zi ran 2011’de tu tuk lan dý ve pro tes to et me yi
bý ra ka ca ðý na da ir ye min et tik ten son ra ser best bý ra -
kýl dý.“dur ma dým,” di ye ha týr lý yor yü zün de bir gü -
lüm se mey le. Aðus tos ayýn da ise ye ni den tu tuk lan -
dý. Ay ný haf ta, ulus la ra ra sý Ada let ve So rum lu luk
Ko mis yo nu’ndan ge len bir not, esad’ýn üst dü zey
yet ki li le ri nin, il yö ne ti ci le ri ni “ih mal kar lýk la” eleþ -
ti re rek, “in san la rý gös te ri yap ma ya kýþ kýr tan la rýn”
da ha çok sa yý da tu tuk lan ma sý ný is te yip, da ha ka tý
bir bas ký uy gu lan ma sý ný em ret ti ði ni gös te ri yor.

Ghab bash, as kerî ve ge nel is tih ba rat te sis le rin de -
ki bir de mir te le asýl dý ðý ný, dö vül dü ðü nü ve kýr baç -
lan dý ðý ný ak ta rý yor. onu ya ka la yan lar, en so nun da
ona pek çok gen ce ve ri len ben zer sert bir tav si ye
ve re rek git me si ne izin ver miþ ler: Ül ke yi terk et.

Sayd na ya Ha pis ha ne si’nde en uzun sü re ka lan ve
son ra dan is yan cý grup la ra li der lik den, en ra di kal
İslam cý mahkûmla rý ser best bý rak ma la rý na rað men,
si vil mu ha le fet ten kur tul mak is te miþ ler di. bu ko nu -
ya da ir eleþ ti ri ler ge ti ren ler, her iki ha re ke tin de is -
ya ný esad’ýn ve müt te fik le ri nin as kerî bir avan ta jý
elin de tut tuk la rý mu ha re be ala ný na kay dýr ma stra te -
ji si nin bir par ça sý gi bi gö rün dü ðü nü söy lü yor.

Ghab bash bey gi bi dü þü nen si vil le rin kaç ma sý ya
da hap se dil me si ve gü ven lik güç le ri nin pro tes to cu -
la ra ateþ aç ma sý ile bir lik te, Ghab bash bey müt te -
fik le ri ni el le ri ne si lah al mak tan ve hü kü me tin ek -
me ði ne yað sür mek ten vaz ge çir me ye ça lýþ tý.

Ký sa bir za man son ra Ha lep'te ki Ha va Kuv vet le ri
İstih ba ra tý ta ra fýn dan üçün cü kez tu tuk lan dý. Ken di -
si ni en çok et ki le yen þey ise, sor gu yu ya pan ki þi le -
rin ba zý ad li pro se dür tu zak la rý hu su sun da ki ger çe -
küs tü ýs rar la rý ol du. onu, Ha lep’in, is yan cý la rýn
bom ba la rýy la he def alýn ma dý ðý bir ta rih te ki, ha ya li
bir bom ba la ma ola yý ile suç la dý lar. onu is te dik le ri
gi bi suç la ma gü cü ne sa hip ol ma la rý na rað men, su -
çu nu iti raf et me si ko nu sun da ýs rar cý dav ran dý lar. 

ba zen da yak at mak için bir las ti ðin içi ne yer leþ -
tir di ler, ba yýlt tý lar, don du ru cu bir ko ri dor da çýp lak
ola rak uyan dýr dý ðý ol du ve her de fa sýn da da yak ye -

ni den baþ lar dý. bir gü ven lik gö rev li si að zý na bir si -
lah yer leþ tir miþ ti, bir baþ ka sý gö rüþ ala ný dý þýn da
ka lan bir yer de çýð lýk atan bir ka dý nýn onun öz an -
ne si ol du ðu ko nu sun da ýs rar et miþ ti. 

An lat týk la rý, ay ný te sis te tu tu lan ki þi le rin söy le -
dik le riy le ör tü þü yor du. Ve hat ta ba zý la rý çok da ha
va him bir tab lo çiz miþ ler di. Ha len Su ri ye’de bu lu -
nan ai le si ni ko ru mak için yal nýz ca Ha lil K. ola rak
anýl mak is te yen, zin dan dan kur tu lan bir ki þi, sor gu -
la yý cý la rýn üze ri ne ben zin dö küp ate þe ver di ði bir
gen cin 21 gün bo yun ca can çe kiþ tik ten son ra can
ve ri þi ni iz le miþ ti. “Ken dim ve vic da ným ara sýn da
kal dým. Yap ma dý ðým bir þe yi iti raf et mek is te mi yo -
rum,” de di ði ni ha týr lý yor Ghab bash bey. “beþ ki þi
bir de fa da sa na so ru so ru yor. Üþü yor sun, su sa mýþ -
sýn, du dak la rýn kan do lu, odak la na mý yor sun. Her -
kes ba ðý rý yor, vu ru yor.”

İþken ce ci le rin ye rin den sök tük le ri ayak týr nak la -
rý ný ve dö vül müþ ayak ta ban la rýn dan so yu lan de ri
par ça la rý ný bi rik tir di. on la rý gü nün bi rin de bir yar -
gý ca gös te re bi le ce ði ni ha yal ede rek ce bi ne yer leþ -
tir di. An cak, gü nün bi rin de pan to lo nu nu al dý lar.

12. gün de bir iti raf ka le me al dý. 

Yüz ba þý Ma her ona “İkna edi ci ol sun” de di. “Se -
ni ara ba ile gö tü ren bi ri var. Na sýl gö rün dü ðü nü
aným sa. uzun, ký sa, þiþ man?” Ghab bash bey gü -
müþ renk li bir ara ba ve “uzun, göz lük lü, açýk saç lý
bir adam da” ka rar kýl dý. “Yaz ma ko nu sun da ki ye te -
ne ði mi his set me ye baþ la dým,” de di. 

Ger çek-üs tü ce za lan dýr ma 

Mart 2012'de, Ghab bash bey, Þam’da ki zen gin
bir ci var ma hal le sin den is mi ni alan Mez ze As kerî
Ha va Üs sü’ne gö tü rül dü. o za ma na de ðin, ken di si
ve ha yat ta kal ma yý ba þa ran baþ ka pek çok ki þi, ha -
pis ha ne ler ara sýn da en düs tri yel öl çek te bir ula þým
sis te mi ol du ðu nu söy le miþ ti. tu tuk lu la ra yol cu luk -
la rý nýn her aya ðýn da, he li kop ter ler de, oto büs ler de,
kar go uçak la rýn da iþ ken ce ya pýl mýþ tý. ba zý la rý, nor -
mal de hay van ka dav ra la rý için kul la ný lan kam yon -
lar da, bir ko lun dan asýl mýþ, et kan ca la rý na zin cir -
len miþ bir hal de sa at ler ce bir yer den bir ye re
ta þýn dýk la rý ný aným sý yor du. Mu han ned bey’in ye ni
hüc re si ti pik ti: 12 fit uzun lu ðun da, 9 fit ge niþ li ðin -
de, mahkûmla rýn var di ya lý þe kil de uyu ma la rý ný
mec bur ký la cak þe kil de, tý ka ba sa do lu idi.

Hüc re nin dý þýn da bir ada mýn gö zü bað lan mýþ ve
ko ri dor da ke lep çe len miþ ti. bu ki þi, in san hak la rý
avu ka tý dar wish bey’in ta ken di siy di. Adil yar gý -
lan ma yý gü ven ce al tý na alan Su ri ye hu ku ku ko nu -
sun da bir yar gý cý azar la dý ðý için onu seç miþ ler di. 

da ha son ra ce za sý ný al mýþ tý: “Çýp lak, su yok, uy -
ku yok, çi þi ni iç mek zo run da kal dý.”

dý þa rý da ki is yan cý lar iler le me kay de dip, hü kü -
me te ait sa vaþ uçak la rý inat çý böl ge le ri bom ba lar -
ken ha pis ha ne iþ ken ce si acý ma sýz ca ar tý yor du. Ha y-
at ta kal ma yý ba þa ra bi len ler sa dist çe tu tu mu,
te ca vü zü, yar gý sýz in faz la rý ve te da vi edil me yen ya -
ra ve has ta lýk lar dan ölen tu tuk lu la rý ak ta rý yor du. 

bay Ghab bash ký sa za man son ra özel ce za sý ný al -
dý. Ken di si ne Sü heyl Has san di yen bir adam ta ra -
fýn dan sor gu lan dý. ona ça týþ ma yý na sýl çö ze ce ði ni
so ran ki þi, sýz dý rý lan bir hü kü met ve ri ta ba ný na gö re
muh te me len Ha va Gü cü ha pis ha ne le ri ni yö ne ten
Sü heyl Has san Za mam’ýn ta ken di siy di. “Ha ki ki
se çim ler” di ye rek so ru yu ce vap la dý ðý ný aným sý yor.
“İnsan lar sa de ce ba zý re form lar is te miþ ti, ama siz
güç kul lan dý nýz. Prob lem þu: Ya si zin le be ra ber ol -
mak zo run da yýz ya da bi zi öl dü rür sü nüz.”

bu ona eks tra bir ay iþ ken ce ye mal ol du. bu,
onun ya þa dý ðý en tu haf iþ ken cey di.  Ken di si ne Hit -
ler di yen bir gar di yan mes lek taþ la rý na sa dist ak þam
ye me ði eð len ce le ri or ga ni ze eder di. “Am bi yan sý
ha zýr la mak için” nar gi le ve iç ki ge tir miþ ti ya nýn da
di yor, Ghab bash bey. ba zý mahkûmla ra diz çök tü -
re rek, on lar dan ken di si ne ma sa ya da san dal ye yap-
 mýþ tý. di ðer le ri hay van tak li di ya par dý. “Hit ler”
sah ne emir le ri ni da yak la tak vi ye et miþ ti. 

“Kö pek hav la mak zo run da, ke di mi yav la ma lý,
ho roz da öt me liy di,” di yor, Ghab bash bey. “Hit ler
on la rý ev cil leþ tir me ye ça lý þý yor du. bir kö pe ði sev -
di ði za man, di ðer kö pek kýs kan ma lýy dý.”

Ay rý ca se yir ci ler ara sýn da, iþ ken ce söy le mi ni te -
yit eden, ya kýn hüc re ler de bu lu nan ve ya tel ör gü ler -
de göz le ri bað lý bir þe kil de asý lý du ran mahkûmlar
da bu lun mak tay dý. ba zý gar di yan lar asý lý bu lu nan -
la rý yal var tý yor du. “be ye fen di, ben su sa dým.”
Ghab bash bey da ha son ra da üzer le ri ne hor tum la
su sý kýl dý di ye aným sý yor.  Haf ta lar ve ya ay lar son -
ra, bir çok mahkûm sa vun ma avu ka tý ol mak sý zýn
bir kaç da ki ka sü ren söz de mah ke me le re çý kar týl dý -
lar. Ghab bash bey’in va zi ye ti ti pik ti. 2012 yý lýn da bir
as kerî “alan mah ke me sin de” yar gý cýn ça bu cak su çu nu
ve ce za sý ný oku du ðu nu be lir ti yor: “Ka mu mal la rý ný
tah rip eden te rö rizm su çu”. Ce za sý ise “ölüm” idi.
“tüm du ruþ ma bir bu çuk da ki ka sür dü” di yor.
(Abd’de yayınlanan New York times, 11.05.2019)

Cinselsaldýrý,hayattakalmayýbaþarabilenlerinsýksýk“mimlendiði”gelenekselMüslümantopluluklarýndakiçiftnamlulubirsilahtýr.Akrabalarýbazýeskimahkûmkadýnlarýsözde
namuscinayetlerindekatletti.İnsanhaklarýraporlarývehayattakalankiþilerinaktarýmlarýnagöre,budurumbazensadecetecavüzvarsayýmýilegerçekleþiyordu.

a n n e B a r n a r d

Suriye’nin Gizli İşkence Hapishanelerinin İçinde:
esad, Muhalefeti Nasıl ezdi?

dü zen le nen bir rö por taj da esad, ha pis ha ne ler den
kur tu lan la rýn ve ka yýp ya kýn la rý nýn sa mi mi ye ti ne
kuþ ku ile yak laþ tý ðý ný gös ter miþ ti. Ken di si ne ba zý
özel da va lar hak kýn da so ru lar so ru lun ca ya ný tý þöy le
ol muþ tu: “Suç la ma lar dan mý yok sa ke sin du rum lar -
dan mý bah se di yor su nuz?” Ya kýn la rý gü ven lik gö rev -
li le rin ce alý ko nan þa hýs la rýn, gü ven lik gö rev li le ri
sev dik le ri ni gö tü rür ken du ru mu gör dük le ri ni be lirt -
tik le rin de ya lan söy le dik le ri ni de öne sür müþ tü. 

“ba zý kö tü mu ame le ler, bir sa vaþ or ta mýn da ka çý -
nýl maz is tis nai ha ta lar dý”, de miþ ti.“bu ra da ya þan dý,
bü tün dün ya da ya þan dý, her yer de ya þan dý. Fa kat bu
bir po li ti ka de ðil,” de miþ ti.  Ye di yýl bo yun ca, New
York ti mes ha yat ta ka lan lar ile ölen ve gö zal týn da
ka yýp olan ki þi le rin ak ra ba la rý ile dü zi ne ler ce rö -
por taj yap tý, ha pis te ki ölüm le ri ve mu ha le fe te bas -
ký la rý ay rýn tý lan dý ran hü kü met bel ge le ri ni in ce le di.
Ay rý ca, in san hak la rý ra por la rý na ve mah ke me dos -
ya la rý na yan sý yan, ta nýk la rýn þa hit lik le ri ni içe ren
yüz ler ce say fa yý göz den ge çir di.

Ha yat ta ka lan la rýn bu ra da be lirt tik le ri ay ný ha pis -
ha ne ler de ka lan di ðer mahkûmla rýn söy le dik le riy le
uyum lu dur ve hü kü met not la rý ile Su ri ye ha pis ha -
ne le rin den dý þa rý ya sýz dý rý lan fo toð raf lar la da des -
tek len mek te dir. Ha pis ha ne sis te mi esad’ýn sa vaþ
ça ba sý nýn ay rýl maz bir par ça sý idi. esad, si vil pro -
tes to ha re ke ti ni ezi yor ve mu ha le fe ti ka za na ma ya -
ca ðý si lah lý bir ça týþ ma ya sü rük lü yor du.

Son ay lar da, Su ri ye hü kü me ti yüz ler ce ki þi nin
gö zal týn da öl dü ðü nü zým nen ka bul et ti. Mos ko -
va’nýn bas ký sý al týn da ki Þam, gö zal týn da ölen en az
bir kaç yüz ki þi nin ölü mü nü, ölüm bel ge le ri ni ya -
yým la ya rak ya da ai le ka yýt dos ya la rýn da gö zal týn da
olan ki þi le ri “ölü” ola rak lis te le ye rek ölüm le ri doð -
ru la dý. Su ri ye İnsan Hak la rý Aðý ku ru cu su Fa del
Ab dul Ghany, bu gi ri þi min, va tan daþ la ra açýk bir
me saj gön der di ði ni söy lü yor: “Ka zan dýk, bu nu
yap týk ve kim se bi zi ce za lan dýr ma ya cak.”

Ya kýn bir ta rih te üst dü zey yet ki li le ri yap týk la rýn -
dan so rum lu tut ma umu du ol duk ça az. Fa kat Av ru -
pa mah ke me le ri yo luy la ada let ara yan, bü yü yen bir
ha re ket de söz ko nu su. Fran sýz ve Al man sav cý la rý
3 es ki gü ven lik gö rev li si ni tu tuk la dý ve Su ri ye ulu -
sal Gü ven lik Þe fi Ali Mem lük, Su ri ye Ha va Gü cü
İstih ba rat di rek tö rü Ce mil Has san ve di ðer le ri için
o ül ke le rin va tan daþ la rý ya da sa kin le ri ne dö nük ha -
pis ha ne ler de ki iþ ken ce ve ölüm gi bi se bep ler le
ulus la ra ra sý tu tuk la ma ka rar la rý çý kar týl dý.

bu nun la bir lik te, esad ve teð men le ri tu tuk lan ma
ris kin den aza de þe kil de ik ti dar la rý ný sür dü rü yor;
rus or du su nun gü cü ve bM Gü ven lik Kon se -
yi’nde ki ve to yet ki si nin ko ru ma sý al týn da ka lý yor lar.
Ay ný za man da Arap dev let le ri, Þam ile iliþ ki le ri ni
ye ni den te sis edi yor lar ve Av ru pa ül ke le ri de ay ný
du ru mu tak lit edi yor lar. baþ kan trump’ýn, Su ri -
ye’nin do ðu sun da ki 2000 Ame ri kan as ke ri nin ço ðu -
nu çek me pla ný Abd’nin do ku zun cu yý lý na gi ren ça -
týþ ma da za ten as ga ri olan ko zu nu da ha da azal tý yor.

bu do ku nul maz lýk ha li, sa de ce Su ri ye’nin iç iþ le -
ri ne yö ne lik bir so run de ðil. Gü ven lik re form la rý
ol mak sý zýn, Av ru pa ve or ta do ðu’da ki 5 mil yon Su -
ri ye li mül te ci nin, keyfî tu tuk lan ma ris ki ni gö ze ala -
rak eve dön me si ola sý de ðil. Ve Av ru pa aþý rý sa ðýn -
dan, Su udi Ara bis tan’a ka dar ce sa ret len di ril miþ bir
oto ri ter lik ça ðýn da, esad, si vil mu ha le fe te kar þý
mak si mum þid de tin, mu zaf fer bir stra te ji ol du ðu nu
ka nýt la mýþ ol du. Su ri ye li in san hak la rý avu ka tý Ma -
zen dar wish, sav cý la ra yar dým cý ol du ðu ber lin’de
“bu, Su ri ye’de kal ma ya cak” di yor. “İnsan lar dik ta -
tör lü ðün ne ol du ðu nu unu tu yor, çün kü İkin ci dün -
ya Sa va þý’ndan son ra 70 yýl lýk bir ba rýþ dö ne mi ol -
du. An cak in san hak la rý, dev let le rin ya da
si ya set çi le rin dNA’sýn da de ðil.” “Ada let Su ri -
ye’nin lük sü de ðil, bu dün ya nýn prob le mi,” di yor.

Ge niþ le yen bir Gu lag

Ha li ha zýr da Su ri ye’de ki gö zal tý sis te mi be þar
esad’ýn ba ba sý, Ha fýz esad ta ra fýn dan te sis edil miþ
sis te min çok da ha bü yü tül müþ hâli. 1982 yý lýn da
Ha fýz esad, Ha ma’da Müs lü man Kar deþ ler’in bir
is ya ný ný ez di. Þeh rin bü yük kýs mý ný yýk tý ve on bin-
 ler ce in sa ný, İslam cý la rý, sol cu mu ha lif le ri ve rast-
 ge le se çil miþ Su ri ye li ler’i tu tuk la dý.

20 yýl bo yun ca yak la þýk 17.000 tu tuk lu, Fran sýz
sö mür ge ci ler den, böl ge de ki dik ta tör ler den ve hat ta
Na zi ler den ödünç al dýk la rý iþ ken ce re per tu va rý na
sa hip bir sis tem de or ta dan kay bol du lar. Sis te min
gü ven lik da nýþ man la rý ara sýn da, Adolf eich man-
n’ýn fi ra ri ya ve ri Alo is brun ner de var dý. 

be þar esad 2000 yý lýn da ba ba sý nýn ye ri ne geç ti -
ðin de, gö zal tý sis te mi ni de vam et tir di. Su ri ye’nin 4
is tih ba rat ajan sýn dan -as kerî, si ya si, ha va gü cü ve
dev let gü ven li ði- her bi ri nin Su ri ye ge ne lin de ye rel
þu be le ri bu lun mak ta dýr. Ço ðu nun ken di ha pis ha ne -
le ri var dýr. ulus la ra ra sý Ada let ve So rum lu luk Ko -
mis yo nu (Ci JA) bun lar dan yüz ler ce si ni bel ge le miþ -
tir. 2011 yý lý Mart ayýn da bir kaç gen cin esad’ý
eleþ ti ren du var ya zý la rý yaz dýk la rý için gö zal tý na alý -
nýp iþ ken ce gör me si, Su ri ye li le ri Arap ül ke le ri ni et -
ki si al tý na alan is yan la ra ka týl ma ya yö nelt ti. on la ra
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Gu ya na’da Çin li şir ket ler ve Çin pa ra sıy la ha li ha zır da Bre zil ya’nın ku ze yin -
den baş la yıp Gu ya na’dan ge çen bir ka ra yo lu hat tı in şa edi li yor ve bu da
Bre zil ya’ya Pa na ma Ka na lı’na çok da ha et kin bir eri şim im ka nı ve ri yor; ge -
mi gü zer ga hı bin ler ce mil kı sal tıl mış olu yor. Ha li ha zır da Gu ya na’nın ku zey
kı yı sın da bir de rin su li ma nı in şa et mek üze re Çin’le gö rüş me ler sü rü yor.

Trump yö ne ti mi nin bu za ma na de ğin ve ne zü el -
la’da re jim de ği şik li ği ne yö ne lik ola rak ver di ği
ba şa rı sız des te ğin Çin’in Ma du ro hü kü me ti nez -

din de ki de va sa fi nan sal var lı ğı nı he def le mek le ala ka lı
ol du ğu net lik ka zan dı ğı na gö re; Kü ba su la rın da Çin’in
bü yük pet rol ba şa rı sı na da ir son ha ber ler, je opo li tik
ge ri lim le ri net bir şe kil de de rin leş ti re cek. ve bu sü reç
sa de ce ve ne zü el la, Gu ya na ve Bre zil ya’yı kap sa mı yor. 

16 Ni san gü nü Çin dev let ha ber ajan sı Xin hua’da
ya yım la nan bir ha be re gö re, Çin dev le ti ne ait olan
bü yük pet rol şir ke ti CNPC, şu be si Gre at Wall
Dril ling ara cı lı ğıy la, dev le te ait olan pet rol şir ke ti
Cu ba Pet ro le um Com pany CU PET ile kur du ğu bir
or tak lık ta Kü ba açık la rın da pet rol ara ma ya baş la dı.
Gre at Wall, 2005 yı lın dan be ri Kü ba’da pet rol arı -
yor; an cak bu za ma na dek el de et ti ği en ümit va at
eden so nuç bu. CNPC’den ge len ile ri son daj tek no -
lo ji, ilk kez Kü ba açık la rın da bü yük bir pet rol kay na -
ğı ola sı lı ğı nı gün de me ge tir di. Bu ha ber ler, Was hing -
ton’un yap tı rım la rı nın ve ne zü el la’da ki pet rol
ka zanç la rı nı ve onun Kü ba’ya dü şük ma li yet li pet rol
te da rik et me ye yö ne lik an laş ma la rı nı he def le di ği bir
dö nem de gel di. Ma du ro hü kü me ti yap tı rım la ra rağ-
 men Kü ba’ya pet rol sev ki ya tın da bu lu na ca ğı ko nu -
sun da ıs rar eder ken, te da rik gü ven li ği da ha risk li
ha le ge li yor ve te da rik mik ta rı aza lı yor. 

21 Ni san gü nü ABD Ulu sal Gü ven lik Da nış ma nı
John Bol ton, Was hing ton’un da ha ön ce hiç baş vu rul -
ma mış bir yap tı rım ya sa sı nı kul la na ca ğı nı açık la dı. Bu
ya sa ile ABD mah ke me le ri ne, ko mü nist re jim el koy-
 du ğu mülk le ri kul la nan ya ban cı la ra da va aç mak üze re
ya sal ey lem de bu lun ma im ka nı ve ri yor. Bu nun Kü -
ba’yı ne ka dar ağır bir şe kil de vu ra ca ğı şu an için net
de ğil ken, Kü ba’ya ya tı rım yap mak is te yen ya ban cı şir-
 ket le ri net bir şe kil de bu ka rar la rın dan ca ya cak lar. 

di ği ni ile ri sü ren bir dev let için sı ra dı şı bir adım. 

Çin’in ve ne zü el la’da ki ya tı rım la rı nın kap sa mı na
da ir ay rın tı lar tam ola rak net de ğil ken, Çin ay nı za -
man da kom şu Gu ya na’da da bü yük bir var lık ser gi -
le di ve 2018 yı lın dan be ri Ke mer ve Yol Gi ri şi mi’ne
-ba zen Çin’in Ye ni Eko no mik İpek Yo lu ola rak da ad -
lan dı rı lı yor- ka tıl ma sı için es ki İngi liz sö mür ge si ne ku -
cak aç tı. An cak, bu, Pe kin’in ilk ola rak 2013yı lın da Ka -
za kis tan’da Xi Jin ping’in açık la dı ğı ve Hint
Ok ya nu su’ndan At lan tik’e dek tüm Av ras ya’yı iki li bir
de rin su kon tey nır li man la rı ve yük sek hız lı de mir yol -
la rı ağıy la bağ la ma yı öne ren asıl alt ya pı pro je sin den ol -
duk ça fark lı. Çin’in Ke mer ve Yol Gi ri şi mi, net bir şe k-
il de kü re sel pers pek tif ge liş ti ri yor ve bu du rum
Was hing ton’da ba zı ke sim le ri ra hat sız et me ye baş la dı. 

Gu ya na’da Çin li şir ket ler ve Çin pa ra sıy la ha li ha -
zır da Bre zil ya’nın ku ze yin den baş la yıp Gu ya na’dan
ge çen bir ka ra yo lu hat tı in şa edi li yor ve bu da Bre -
zil ya’ya Pa na ma Ka na lı’na çok da ha et kin bir eri şim
im ka nı ve ri yor; ge mi gü zer ga hı bin ler ce mil kı sal tıl -
mış olu yor. Ha li ha zır da Gu ya na’nın ku zey kı yı sın da
bir de rin su li ma nı in şa et mek üze re Çin’le gö rüş -
me ler sü rü yor. Amaç, Çin’in ka ra yo lu nu Bre zil -
ya’nın ve ne zü el la ile sı nır daş Ama zon böl ge si ne
bağ la mak; zi ra bu ra da ha len or ta ya çı ka rıl ma mış
ma den zen gin lik le ri bu lu nu yor. Gu ya na’da ki halk,
ka ra yo lu-li ma nın Çin’e Gu ya na’dan da ha faz la fay da
sağ la ya ca ğı nı söy lü yor. Her ha lü kar da, Pa na ma Ka -
na lı üze rin den Ama zon’dan baş la yıp Çin’e dek uza -
nan et kin bir ge mi ta şı ma cı lı ğı müm kün kı lı na cak. 

ve Pa na ma…

Kü ba’da, ve ne zü el la’da ve Gu ya na’da Çin’in ses siz
se da sız an cak ar tan eko no mik var lı ğı nı da göz önü -
ne alır sak, Pe kin’in stra te jik Pa na ma Ka na lı’nda ki
son ey lem le ri, Was hing ton’un ve ne zü el la ve Kü -
ba’da ki son ge liş me ler kar şı sın da ar tan en di şe le ri ni
de kıs men açık lı yor.  

2016 yı lın da Çin li Land brid ge Gro up, Co lon Ser -
best Ti ca ret Böl ge si’nde Pa na ma’ya ait Mar ga ri ta
Ada Li ma nı’nı sa tın al dı. Ka na lın At lan tik kıs mın da
yer alan bu li man, en bü yük li man olup Çin li şir ke -
te, dün ya da ki en önem li mal da ğı tım mer kez le rin -
den bi ri ne eri şim im ka nı ver di. O za man dan iti ba -
ren de bü yük bir atı lım gös ter di ler; ke za dün ya nın
en bü yük alt ya pı ve mü hen dis lik şir ke ti olan Chi na
Com mu ni ca ti on Cons truc ti on Corp. ta ra fın dan
kul la nıl ma ya baş lan dı lar. 1997 yı lın da Çin li Hutc hin -
son Wham poa şir ke ti, Ame ri ka’nın in şa et ti ği Bal-
 boa ve Cris to bal li man la rı nın kon tro lü nü 50 yıl lık
bir söz leş mey le el de et ti. Bu gün Hutc hi son Wham-
 poa, Çin li mil yar der Li Ka Shing ai le si ne ait Che ung
Kong hol ding le ri nin yö ne ti mi al tın da. 

2017 yı lın da Pa na ma Tay van’a ve Was hing ton’a
şok et ki si ya ra tan bir ka rar al dı ve Tay van’ı ta nı -
mak tan vaz geç ti. Bu yı lın Ni san ayı ba şın da ise Pa -
na ma dev let baş ka nı Ju an Car los va re la, Çin’in Ke -
mer ve Yol Gi ri şi mi’ne res mi ola rak ka tıl ma yı
gö rüş mek üze re Çin’e git ti. 2018 yı lı Ara lık ayın da
Çin’in dev let baş ka nı Xi Jin ping de Pa na ma’ya bir zi -
ya ret te bu lun muş tu. Pa na ma, ön ce lik ler lis te sin de
üst sı ra da yer alı yor. Çin men şe li mal lar, ka nal üze -
rin den ge çen ABD mal la rı nın ha cim ola rak ikin ci sı ra -
sın da yer alı yor. Çin’in Mar ga ri ta Ada Li ma nı gi bi Pa -
na ma’nın baş lı ca kon tey nır li man la rı na sa hip ol ma sı na
ek ola rak, Çin, Ke mer ve Yol Gi ri şi mi kap sa mın da,
Pa na ma City’den baş la yıp Kos ta Ri ka ile sı nı rı na dek
uza nan, 4,1 mil yar do lar lık ve 243 mil uzun lu ğun da
bir yük sek hız lı de mir yo lu hat tı in şa et me yi öne ri yor. 

Bu iliş ki ler ge li şir ken, Mek si ka cum hur baş ka nı
An dres Ma nu el Lo pez Ob ra dor Ke mer ve Yol Gi ri -
şi mi’ne da hil ol ma yı dü şün dü ğü nü kay det ti.  Bu
stra te jik bağ lam da, Was hing ton’un ar ka bah çe sin de
19.yüz yı la da ir Mon roe Dok tri ni’ni öne sü re rek ne -
den çok da ha güç lü bir şe kil de tep ki ver me ye baş la -
dı ğı net lik ka za nı yor. Oy sa Mon roe Dok tri ni, fi ili
ola rak boş bir re to rik yu ma ğın dan iba ret. Ek sik
olan şey ise, Was hing ton’un bu ül ke le re Or ta ve Gü -
ney Ame ri ka’da kri tik alt ya pı ge liş tir me de yar dım cı
ola cak araç la rı ver mek üze re bir di zi po zi tif eko no mik
gi ri şi mi dir. Eğer böy le bir or tam sağ la nır sa, böl ge de -
ki ik lim, Was hing ton ile iş bir li ği için çok da ha dos ta -
ne ha le ge le bi lir. (Global Research - 9 Mayıs 2019)

Kü ba’nın ve ne zü el la dev let baş ka nı Ma du ro’yu des -
tek le mek üze re bin ler ce Kü ba lı dok tor ve tıb bi per so -
nel ile ge niş çap lı as ke ri des tek te min et ti ği bi li ni yor.
Da ha az bi li nen ve bel ki de üze rin de pek ko nu şul ma -
yan şey ise, Bol ton dek la ras yo nu nun ar dın da ki ge rek -
çe: ya ni her iki ül ke de de Kü ba’nın var lık ser gi le me si. 

Çin’in Kü ba’da ki var lı ğı... Çin’in Kü ba eko no mi si -
ne ver di ği kre di le rin de tay la rı, dev let sır rı ola rak
ka bul edi li yor ve ay rın tı la rı açık lan mı yor. Pe kin
Ka ra yip ada sın da ki var lı ğı nı ses siz se da sız ar tı rı yor.
Ka ra yip ler, So ğuk Sa vaş’ta Fi del Cas tro dö ne min -
de Sov yet le rin ya kın bir müt te fi ki ol muş tu ve on -
la rı Çin ile an laş maz lı ğa dü şür müş tü. 

Sov yet ler Bir li ği’nin da ğıl ma sın dan be ri, No rilsk
Nic kel gi bi Rus şir ket le ri nin Kü ba’da ye ni den

var lık ka zan ma ya dö nük bir çok gi ri şi mi ne rağ men,
fi nan sal kı sıt la ma lar, Rus ya’nın güç lü ve ye ni bir
var lık ser gi le me si ni en gel le di. Çin’in bu tür so run -
la rı yok muş gi bi du ru yor ve Kü ba’nın ser best le -
şen eko no mi si nin bir çok ki lit ala nı na ya tı rım ya pı -
yor. Kü ba’nın son iki yıl da ti ca ret ala nın da ki
li be ral leş me adım la rın dan be ri Çin, 100 de mir yo -
lu lo ko mo ti fi nin ya nı sı ra Çin’e Yu tong oto büs ler,
Si not ruk kam yon lar, YTO trak tör ler, Ge ely araç -

lar, Ha ier mar ka ev alet le ri sat tı. 

Hua wei ada da kab lo suz İnter net bağ lan tı nok ta -
la rı ku ru yor ve Sov yet le rin ta mam la ma dan ya rı da
bı rak tık la rı Las Ca ma ri ocas Kü ba ni kel iş le me te si -
sin de bir Çin-Kü ba or tak gi ri şi mi ne 600 mil yon do -
lar lık bir Çin ya tı rı mı için gö rüş me ler de vam edi -
yor. Kü ba, dün ya nın en bü yük üçün cü ni kel
re zerv le ri ne sa hip. 2017 yı lın da Ha ier, yıl lık
120.000 lap top ve tab let ka pa si te li Kü ba’ya ait bir
bil gi sa yar mon taj te si si ve 120 mil yon do lar lık bir
Çin kal kın ma kre di si ta ra fın dan fi nan se edi len San ti -
ago de Cu ba ge mi kon tey nır ter mi na li ni aç tı. 

Ha li ha zır da Pe kin, Kü ba’nın en bü yük ti ca ret or -
ta ğı ve Ha va na’nın en bü yük kre di sağ la yı cı sı ko nu -
mun da. Kü ba, çok faz la mik tar da Çin pi rin ci te da rik
edi yor. Be ra be rin de de bin ler ce Çin li tu rist ge li yor.
Bu da Kü ba’ya yıl lık yak la şık 2 mil yar do lar ge lir ge -
ti ri yor. Şe ker ve ni kel, Çin le hi ne bir ti ca ret den ge -
siz li ği nin ya şan dı ğı bir or tam da Çin’e gön de ri len
Kü ba men şe li baş lı ca iki ürün dür. 

Eğer Çin ar tık Kü ba’da bü yük de ni za şı rı pet rol
kay nak la rı ge liş ti rir se, bun la rın var lı ğı bü yük oran da
ar ta cak ve Kü ba’ya as ke ri ve tıb bi des tek ile di ğer
des tek le rin bir tür ta kas öde me si şek lin de gön de ri -
len ve ne zü el la pet ro lü aza la cak. 

Bu za ma na de ğin Rus şir ke ti Ros neft, Kü ba’ya
yö ne lik pet rol it ha lat açı ğı nı dol dur du. 

Pe ki bir Çin Ka ra yi bi mi olu şa cak?

Çin, ve ne zü el la’ya yö ne lik ola rak da bü yük bir
ya ban cı kre di sağ la yı cı ola rak ol duk ça iyi yer edin-
 miş du rum da. Ba zı tah min le re gö re, borç la rı nı 61
mil yar do la ra dek yük sel ti yor. ve ne zü el la pet ro lü,
bu iliş ki nin kal bin de yer alı yor; an cak Çin li şir ket le rin
ora da çı ka rıl ma mış pet rol ve kol tan kay nak la rı nı çı -
kar ma ya ça lış tık la rı na da ir ka nıt lar var. Was hing -
ton’un Gu ai do’yu des tek le yen açık la ma la rın dan bu
ya na, Çin, Ma du ro’yu bek len me dik bir şe kil de sa vun -
ma ya baş la dı. Bu, ye rel si ya se te as la mü da ha le et me -

wASHiNGtoN HiÇ MutLu değiL

Küba, venezüella ve
Panama’daki “Yeni Çin
Odağı”

f .  w ı L L ı a M e n g d a H L *

Panama’nın Çin’le Kazan-Kazan İşbirliği devam edecek

Lau ren ti no Cor ti zo Pa zar gü nü Pa na ma se çim le ri ni ka za na rak ül ke nin ye ni
dev let baş ka nı ol du. bu se çim ön ce sin de, reu ters’a ver di ği bir mü la kat ta,
Abd’nin böl gey le ye ni den an ga je ol ma sı ge rek ti ği ni, di ğer tür lü ye ri ni Çin’e

kap tır ma ris ki nin ol du ğu nu ima et miş ti.  Kul lan dı ğı ifa de ler ta ma men şu şe kil dey di:
“Sa de ce Pa na ma’ya de ğil, böl ge ye yö nel me le ri ne ih ti ya cı mız var ve bu nu ta lep et tik.
da ha faz la dik kat gös ter me li ler. dik kat gös ter mez ler se, baş ka bir ül ke atı lım ya par.” 

reu ters’ta ya yım la nan bir baş ka ya zı da ise şöy le den miş ti: “Cor ti zo, Çin ile
yük sek hız lı bir tren pro je si ni gö rü şe cek.” tüm bun la rın ya nı sı ra, Pa na ma’nın
ye ni se çi len dev let baş ka nı nın yö nü nü, Çin’in ak si ne Abd’ye çe vir di ği yö nün -
de bir id dia da var.  An cak böy le bir şey ol ma ya cak. Çün kü Pa na ma, eğer
Çin’in baş ken tin den baş la yıp Cos ta ri ca sı nı rı na dek uza nan dört mil yar do lar -
lık yük sek hız lı de mir yo lu in şa sı plan la rı na ra zı ge lir se, Ke mer ve Yol Gi ri şi -
mi’nde önem li bir böl ge sel rol oy na ma ya aday du rum da. bu va at edi len pro je -
nin so nuç iti ba riy le or ta Ame ri ka en teg ras yon Sis te mi üye le ri ara sın da ki
iliş ki le ri güç len dir me gi bi bir po tan si ye li de bu lu nu yor. 

bu nun ar dın dan Pa na ma Ka na lı, bu ül ke le rin Çin’e ih ra cat la rı için bir ter mi -
nal li ma nı nın gi riş nok ta sı ola bi lir ve bu da öne ri len yük sek hız lı de mir yo lu
pro je si ta ra fın dan ko lay laş tı rı la cak, do la yı sıy la Pa na ma’nın or ta Ame ri ka’nın
ge ri ka la nı için stra te jik öne mi ni ar tı ra cak tır. 

Çin ve Pa na ma’nın sa de ce iki yıl ön ce dip lo ma tik iliş ki le ri ni baş lat tı ğı nı ve
iki ül ke ara sın da ki iliş ki le rin bu ge çen sü re zar fın da son de re ce ge liş ti ği ni de
be lirt mek ge re ki yor. do la yı sıy la or ta Ame ri ka dev le ti da ha şim di den Çin ile
mü kem mel bir uyum içe ri sin de.  do la yı sıy la, eğer Abd’ye ya la ka lık yap ma ça -
ba sıy la bu öne ri len yük sek hız lı de mir yo lu pro je si ni po li ti ze et me ye ça lı şır sa,
bu du rum çı kar la rı açı sın dan de za van taj lı ola cak tır; ke za Abd, Çin’in ba tı Ya -
rım kü re’de ki bir çok ya tı rı mı na açık bir şe kil de kar şı çık mış tır ve bun la rın tüm
La tin Ame ri ka’yı ken di mün ha sır nü fuz ala nı ola rak gör dü ğü em per ya list dö ne -
me ait Mon roe dok tri ni’ne za rar ver di ği ni ile ri sür müş tür.

Pa na ma’nın Abd ile güç lü ta rih sel iliş ki le ri bu lu nu yor; an cak bu iliş ki, onun
di ğer or tak la rı aley hi ne iş le ye bi le cek tür den sı fır top lam lı bir oyun gi bi gö rül -
me me li.   Ke za, eğer Pa na ma Çin ile iliş ki le ri ni Abd ile iliş ki le rin den ay rı ko -
num lan dı rır sa ve iki iliş ki nin bir bi riy le iç içe geç me me si ve iki ül ke nin bir bi ri -

ne düş me me si için ça ba lar sa, çok da ha iyi olur. Ül ke ler ara sın da dos ta ne re ka -
bet, her za man için her ke sin çı ka rı na iş ler; an cak dos ta ne ol ma yan re ka bet öy le
de ğil dir. do la yı sıy la, eğer Pa na ma’nın den ge le me ey le mi ters te per se di ğer or -
tak la rıy la iliş ki le ri ne za rar ver me mek için böy le si bir risk her ne pa ha sı na olur -
sa ol sun en gel len me li dir. 

Çin’in Pa na ma ve ge nel an lam da or ta Ame ri ka böl ge sin de ki ya tı rım la rı, ev
sa hip le ri nin açık ona yı nı al mak ta dır; çün kü her iki ta raf da bir bir le riy le iş bir lik -
le ri ni ge niş let mek ten do la yı nes nel bir şe kil de ka zan-ka zan ha lin de dir. bu du -
rum ise, ki mi çev re le rin id dia et ti ği nin ak si ne, iç le rin den bi ri nin Abd ile iliş ki -
le ri ne za rar ver me mek te dir.  

Çin’in dev let Mü şa vi ri ve dı şiş le ri ba ka nı wang Yi ve Pa na ma’nın cum hur -
baş ka nı yar dım cı sı ve dı şiş le ri ba ka nı isa bel Sa int Ma lo de Al va ra do, 13 Ha zi -
ran 2017 yı lın da or tak bir teb li ğe im za at mış lar dır. 

Pa na ma’nın ye ni dev let baş ka nı, muh te me len ül ke si nin or ta Ame ri ka İpek Yo -
lu’na dö nü şe bi le cek olan olu şum la iş bir li ği ni sür dü re cek tir. bu nun için de Çin ile
prag ma tik iliş ki le ri ni ko ru ya cak tır. Öne ri len yük sek hız lı de mir yo lu pro je si, Pa -
na ma’nın bü yük stra te jik çı kar la rı açı sın dan çok önem li dir ve Abd’ye fe da edi le -
mez; do la yı sıy la bu nu yap mak se çil miş baş kan Cor ti zo açı sın dan an lam lı ol ma -
ya cak tır.  da ha zi ya de, Çin ko nu sun da ki son re to rik, ken di si nin son ker te de
ka zan dı ğı ha ra ret li se çim or ta mı bağ la mın da an la şıl ma lı dır ve Çin’e kar şı da ha
sert bir tu tum be nim se yen di ğer İpek Yo lu ül ke le rin de ki si ya si aday la rın gö ze çar -
pan tu tum la rı –ke za böy le lik le da ha faz la oy ka za na cak la rı nı dü şü nü yor lar dı- çer -
çe ve sin de gö rül me li dir.  bu ra da da ben zer bir du rum ger çek leş miş gi bi gö rü nü -
yor; do la yı sıy la şu an için Pa na ma’nın Çin ile ka zan-ka zan iş bir li ği ne yö ne lik
ta ah hü dü ko nu sun da en di şe len me ye lü zum yok.  (Glo bal re se arch, May 08, 2019

*Makalenin yazarı AndrewKorybko, Afrika-Avrasya’da ABD’nin stratejisi
ileÇin’inTekKemer, TekYol küresel vizyonu arasındaki bağlantı veHibrit
Savaşlar konusunda uzmanlaşan,Moskova’da yaşayan Amerikalı bir siyasi
analisttir.KendisisıksıkKanadamerkezliGlobalResearch’eyazıyazmaktadır.

glo bal re se arch.ca/pa na mas-win-win-co ope ra ti on-chi na-con ti nue-cor ti zo/5676917

Ha li ha zır da Pe kin, Kü ba’nın en bü yük ti -
ca ret or ta ğı ve Ha va na’nın en bü yük
kre di sağ la yı cı sı ko nu mun da. Kü ba, çok
mik tar da Çin pi rin ci te da rik edi yor. 

* Wil li am Eng dahl, stra te jik risk da nış ma nı ve aka de mis yen dir. Prin ce ton Üni ver si te si’nde si ya set bi li mi me zu nu dur
ve pet rol ve je opo li ti ğe da ir çok sa tan ki tap la rın ya za rı dır. “New Eas tern Out lo ok” ad lı der gi ye de yaz mak ta dır.

Kaynak için https://www.glo bal re se arch.ca/was hing ton-not-happy-new-chi na-fo cus-cen tral-ame ri ca/5676966 
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FERAGAT vE

Japonya’nın emperyalist Geleceği:

30 Ni san 2019 ta ri hin de 86 ya şın da ki İmpa ra tor Aki hi to ta rih yaz -
dı. 200 yıl dır tah tan fe ra gat ede rek gö re vi ni oğ lu na bı ra kan ilk
im pa ra tor ol du. bu ta rih sel dö ne me ci te tik le yen ise, üç yıl ön ce

ger çek le şen sı ra dı şı bir olay dı. 2016 yı lı Ağus tos ayın da im pa ra tor,
NHK’ye çı ka rak ulu sa ses le niş ko nuş ma sı yap tı. bu nu ya par ken ni ye -
ti ney di? Gö re vi bı rak ma ni ye ti ni açık la mak için. Ana ya sal bo yu tu
sor gu la na bi lir ni te lik te ki bu ko nuş ma, 21.yüz yıl Ja pon ya’sın da im pa -
ra tor lu ğun ni te li ği ne da ir bir tar tış ma yı alev len dir di ve Ni san ayın da
gö rev den fe ra ga te doğ ru dan yol aç tı. bu ma ka le, im pa ra to run ko nuş -
ma sın da gün de me ge ti ri len ba zı so ru la rı ve on la rın ta rih sel so nu cu nu
in ce le mek te dir: İmpa ra tor lar ne için var? Gü nü müz Ja pon ya sı’nda ki
yer le ri ne dir? Ge le cek te na sıl ola sı lık lar söz ko nu su?

GİrİŞ 

30 Ni san 2019 ta ri hin de 86 ya şın da ki İmpa ra tor Aki hi to ta rih yaz -
dı. Gö re vi bı ra kan ilk mo dern im pa ra tor ol du. on dan ön de bu nu ya -
pan 1817 yı lın da, ya ni iki yüz yıl dan uzun ca bir sü re ön ce İmpa ra tor
Ko ka ku idi. Aki hi to’nun 59 ya şın da ki oğ lu Ve li aht Prens Na ru hi -
to’nun 1 Ma yıs gü nü gö re ve gel me si, ta rih sel bir dö ne meç ol du.
Ken di si, mo dern çağ da, ba ba sı ha yat ta ve sağ lı ğı ye rin dey ken tah ta
çı kan ilk ki şi ol du. tüm bu “ilk le ri” te tik le yen şey ise; yak la şık üç yıl
ön ce ger çek le şen sı ra dı şı bir olay dı. 8 Ağus tos 2016 ta ri hin de, İmpa -
ra tor Aki hi to Ja pon ya’nın dev let tV’si NHK’ye çı ka rak ulu sa ses le -
niş ko nuş ma sı ger çek leş tir di. Ye te rin ce dik kat çek me yen an cak me rak
uyan dı ran bir per for mans ser gi le di. İle ri ya şın dan ve gö rev le ri nin ar tan
yü kün den söz eder ken, gö re vi bı rak ma ar zu su nu açık la dı. bu yön de ki
söy len ti ler haf ta lar dır do la şım day dı, an cak ko nuş ma sı bu ko nu da ki tüm
şüp he le ri or ta dan kal dır dı. böy le si ne bir ko nuş ma ya da ha ön ce hiç rast-
 lan ma mış tı. Ana ya sa’ya gö re, tah ta bun dan son ra ge le cek ki şi, 1946 yı -
lın da ka bul edi len İmpa ra tor luk Ha ne dan Ya sa sı ile uyum lu dur; an cak
bu ya sa da fe ra ga tı ta nı mı yor. do la yı sıy la im pa ra tor, ya sa ya kar şı çı kı -
yor du. or ta da si ya si bir ya sa ya da ir bir mey dan oku ma söz ko nu suy du
ve Ana ya sa çer çe ve sin de her han gi bir si ya si ey le me izin ve ril me mek te -
dir. tüm bun la rın bir tar tış ma ya yol aç tı ğı nı açık ça gö rü yo ruz. An cak
de di ği ni de yap tır mış ol ma sı tak di re şa yan. (1) 

Hal kın yüz de 12’si ta ra fın dan iz len miş olan im pa ra to run tV ko -
nuş ma sı, baş ba kan Abe Shin zo hü kü me ti nin özel bir fe ra gat ya sa tas -
la ğı nı gün de me ge tir me ye yö nel ten ulu sal bir tar tış ma yı te tik le di. Söz
ko nu su ya sa tas la ğı 2017 yı lı Ha zi ran ayın da ya sa laş tı (2). bu ya sa ile
bir lik te Aki hi to’nun taht tan fe ra gat et me si müm kün ol du; tah tı oğ lu na
bı rak tı. İmpa ra tor Aki hi to, im pa ra to run 21.yüz yıl da Ja pon top lu mun da -
ki ro lü hak kın da te mel so ru la rı gün de me ge tir di: İmpa ra tor lar ne için
var? Gü nü müz Ja pon ya sı’nda ki yer le ri ne dir? Ge le cek te na sıl ola sı lık -
lar söz ko nu su? bu ma ka le, bu so ru la ra net ya nıt lar ver me yi he def li yor.
baş lan gıç nok ta sı ise, 2016 yı lı Ağus tos ayın da ki ko nuş ma ol du.

1. İmpa ra tor’un İfa de le ri: o-ko to ba

İmpa ra tor, ki şi sel ola rak bir an lam ara yı şı ola rak ik ti da rı nı şe kil len -
dir me ye baş la dı. Ana ya sa’nın 7.mad de sin de be lir til di ği gi bi, “dev let
me se le le rin de im pa ra to run ey lem le ri ni” bü yük bir gö rev tut ku suy la
ye ri ne ge tir di. bun lar ara sın da; di et’in top lan ma sı, tem sil ci ler Mec -
li si’nin lağ ve dil me si, ba kan la rın atan ma sı, onur ni şan la rı nın ve ril me -
si gi bi gö rev ler var dı. An cak, “Mad de 1 çer çe ve sin de ken di si nin dev -
let’in ve hal kı nın bir li ği nin sem bo lü ola rak ta nım lan ma sı nın”
an la mı nı da bir yan dan gün ler ce dü şün dü dur du. Ana ya sa, her ha lü -
kar da, “dev le tin bir sem bo lü” ol ma ya iliş kin ge rek li ey lem le ri net bir
şe kil de or ta ya koy mu yor du. İmpa ra tor, araş tır ma la rı nın so nu cun da,
“top lu mun ak tif ve iç kin bir par ça sı ola rak hiz met et me si, hal kı nın
bek len ti le ri ne ya nıt ver me si” ge rek ti ği ne ka na at ge tir di. 

Önem li olan şey, de di, “hal kın ya nın da dur mak, on la ra ku lak ver-
 mek, on la ra dü şün ce le rin de ya kın ol mak.” Ken di si nin on bir da ki ka -
lık ya yı nı nı din le yen bir çok ki şi, bir yan dan İmpa ra tor’un Ja pon ya ça -
pın da yap tı ğı zi ya ret le ri dü şün müş ol ma lı – özel lik le de ulu sal kriz
za man la rın da. İmpa ra tor’un hal kı na en ya kın ol du ğu ta rih ise, bü yük
do ğu Ja pon ya dep re mi nin ar dın dan, 2011 yı lın da hal kı na da ha ön ce
hiç ol ma dı ğı ka dar ya kın ol muş tu. ta rih sel ola rak hal kın dan uzak bir
fi gür ol ma sı na rağ men, dep re min ar dın dan tV’le re sık sık çık ma ya,
en di şe le ri ni dil len dir me ye ve umut ve te sel li da ğıt ma ya baş la dı (4).
Ken di si ve im pa ra to ri çe, Sa ita ma, Chi ba, iba ra ki, Mi ya gi, iwa te, Fu -
kus hi ma ve toc hi gi vi la yet le rin de ki ve el bet te tok yo’da ki dep rem ze -
de le ri zi ya ret et ti ler (5). 2016 yı lı Ağus tos ayın da ki ya yın da ise, im -
pa ra tor, Ja pon hal kı na bu ka dar bü yük bir duy gu sal bağ lı lı ğın onun
gö re vi ol du ğu nu be lirt ti. Ken di sin den, “dev le tin sem bo lü” ol ma sı nın
ta lep edil di ği ne inan mış tı. 

İmpa ra tor, ko nuş ma sı nın bu nok ta sın da, için de ki aç ma zı dil len dir di.
bir im pa ra tor, hal kı na hiz met ede me ye ce ği ka dar yaş lan dı ğın da ne
yap mak ge re kir? bu nun ana ya sal bir ya nı tı ol du ğu nun far kın day dı: ye r-
i ne ge çe cek bir na ip ata mak. Ama ona gö re na ip lik bir çö züm de ğil di.
bir im pa ra tor hal kı na hiz met ede me ye cek ha le gel di ğin de ar tık “sem -
bol” ol ma özel li ği ni de yi tir miş tir. Gö re vi ni ta mam la mış tır, ar tık gö re vi
bı rak ma lı dır. İmpa ra tor Aki hi to, gö re vi bı rak ma ni ye ti ni bu şe kil de
açık la dı. Hal kı na bir yük ha li ne gel mek ko nu sun da son de re ce en di şe -
liy di. Şa yet İmpa ra tor sta tü sün de ölür se ay lar ca ül ke ye ha kim ola cak
“ağır yas” ha va sı nı dü şü nü yor du. eğer taht tan fe ra hat eder se, kim se ye
ra hat sız lık ver me ye cek ti. oğ lu Na ru hi to, onun ye ri ne ge çe cek ve as li
ka mu sal gö rev ara lık sız de vam ede cek ti. İmpa ra tor Aki hi to, Ja pon hal -
kın dan bir ri ca da bu lu na rak ko nuş ma sı nı ta mam la dı: “An la yı şı nı za sı -
ğı nı yo rum.” (6) İmpa ra tor, ko nuş ma sı nın hiç bir ye rin de “fe ra gat” ke li -
me si ni kul lan ma mış tı. bu, onun sun du ğu ra di kal çö züm dü. (7) 

2. Fe ra gat 

İmpa ra tor Aki hi to’nun ko nuş ma sı, ken di si ne an la yış gös te ril me si ne
yö ne lik bir çağ rı dan çok da ha faz la sıy dı: bu, hu kuk kar şı sın da ki şi sel
bir mey dan oku may dı. 21.yüz yıl da im pa ra to run ro lü ne da ir eleş ti rel

bir dü şün ce çağ rı sıy dı. İnkar edi le mez şe kil de si ya si ni te lik tey di.
Ken di si nin otuz yıl lık hü küm dar lı ğı sı ra sın da, im pa ra tor, si ya si an lam
yük lü bir çok açık la ma yap mış tı. 2001 yı lın da, İmpa ra tor Kan mu’nun
an ne si nin –ya ni Kyo to ken di nin 8.yüz yıl da ki ku ru cu su- Ko re li göç-
 men le rin so yun dan gel di ği ni öğ ren di ğin de “Ko re ile bel li bir ak ra ba -
lık içe ri sin de ol du ğu nu” be yan et miş ti (8). 2004 yı lın da ise, Ja pon öğ -
ren ci le ri ulu sal mar şı söy le me ye zor la ma mak ge rek ti ği ni ifa de et miş ti
(9). 2009 yı lın da, 1946 yı lın da ka bul edi len Ana ya sa çer çe ve sin de
mo nar şi nin, Ja pon ya’nın “ge le nek sel mo de li ne” 1889 yı lın da ki ana -
ya sa ya na za ran da ha ya kın ol du ğu nu be lirt miş ti. ona gö re 1946 yı lı
ana ya sa sı, 21.yüz yı la çok da ha uy gun du (10). ben zer şe kil de, 2013
yı lın da, sa vaş-son ra sı ana ya sa nın ba rış ve de mok ra si nin te mel le ri ni
oluş tur du ğu nu söy le ye rek ana ya sa yı öv müş tü (11). tüm bu me se le ler
– Ko re ile iliş ki ler, marş ve Ana ya sa- fark lı dü zey ler de si ya si ni te lik -
tey di. İmpa ra to run açık la ma la rı; si ya si mü da ha le ler di, an cak da ha ön -
ce hu ku ku hiç sor gu la ma mış tı. el bet te, hu ku kun şe kil len di ril me sin de
de her han gi bir rol üst len me miş ti. 

Pe ki Ja pon hal kı tüm bu nun la ne yap tı? Ja pon ya’nın çok sa tan ga -
ze te si Yo mi uri, NHK ya yı nın dan üç gün ön ce bir ka mu oyu yok la ma -
sı ger çek leş tir di ve ken di si nin hal kın yüz de 93’ünün ka bu lü nü al dı ğı -
nı be lirt ti. bu ra kam, di ğer med ya araş tır ma la rı na da yan sı dı.
Asa hi’nin id di ası na gö re, yüz de 84’lük bir ke sim fe ra ga ti des tek le miş,
yüz de 5 ise kar şı çık mış tı. Mai nic hi araş tır ma sı, onay ora nı nı yüz de 67
gi bi da ha dü şük bir ra kam ola rak tes pit et miş ti, an cak ikin ci bir an ket -
te bu ora nı yüz de 84’e çı kar mış tı. Kyo do ha ber ajan sı nın an ke ti ne ka -
tı lan la rın yüz de 86’sı ise, fe ra ga te izin ver mek üze re ya sa nın de ğiş ti ril -
me si ne onay ve ri yor lar dı (12). Her ha lü kar da, im pa ra to run taht tan
fe ra gat et me ar zu su nun “hal kın ira de si ne” uy gun düş tü ğü gö rü lü yor -
du. bu den li bir halk des te ği pek şa şır tı cı de ğil di, ke za im pa ra tor ve
im pa ra to ri çe son yıl lar da, özel lik le de 2011 yı lın da ya şa nan fe la ket ten
bu ya na, sü rek li ola rak hal kın gö zün de po pü ler li ği ni ko ru yor du. (13) 

İlginç olan şey ise, aşı rı mu ha fa za kar grup la rın tep ki le riy di. Ke za
on lar ken di le ri ni Ja pon ya’nın im pa ra tor luk mi ra sı nın ko ru yu cu la rı
ola rak gö rü yor lar dı. İçle rin den se si ni en yük sek çı kar tan ise Nip pon
Ka igi (NK) ol du. NK, güç lü bir grup tur, yö ne tim ku ru lun da bir çok
Shin to di ni li de ri bu lun mak ta dır. baş lı ca kut sal la rı; ise ta pı na ğı, Ya -
su ku ni ta pı na ğı ve Me iji ta pı na ğı’dır. An cak NK’nın asıl öne mi,
baş ba kan Shin zo Abe ve ka bi ne nin bü yük kıs mı nın da onun üye si ol -
ma sı dır (14). Pe ki NK, im pa ra to run ko nuş ma sı na na sıl bir tep ki ver -
di? NK, bu fe ra ga te “var güç le riy le kar şı ol duk la rı” yö nün de ba sın da
çı kan ha ber le ri der hal red det ti ler. An cak NK’nın ki lit üye le ri nin yap-
 tık la rı açık la ma lar, bu nun tam ter si ne işa ret et mek te dir. İçle rin de en
sert tu tum be nim se yen ise, tok yo Üni ver si te si’nden eme ri tüs pro fe -
sör Ko bo ri Ke iic hi ro ol du. Ken di si ay rı ca NK’nın baş kan ve ki liy di. 

Ko bo ri’nin “ka fa sı”, im pa ra to run hü kü me te ki şi sel is tek le ri ni tat-
 min et me si için ana ya sa-öte si ted bir ler al ma sı yö nün de bas kı

yap ma sı kar şı sın da “ka rış mış tı”. Hü kü me tin bu sü reç te ki ba riz suç or -
tak lı ğı nı me rak edi yor du; ana ya sa ya ba şa rı lı bir şe kil de mey dan oku -
yan bir im pa ra to run ile ri de bir ön cül teş kil et me sin den çe ki ni yor du.
Ko bo ri ve onun mes lek taş la rı için ise, ger çek me se le baş ka yer de; im -
pa ra tor lu ğun do ğa sın da aran ma lıy dı. bu ger çek ten ge rek li mi, di ye sor -
du Ko bo ri, bir im pa ra to run çok an lam lı bul du ğu ey lem le re ka rış ma sı
ger çek ten ge rek li mi? Ko bo ri’nin ya nı tı “ha yır” ol du. “dev le tin sem bo -
lü”, de di, “im pa ra to run top lum sal bir an gaj man yük len me si ni ge rek tir -
mez. İmpa ra to run ya şı do la yı sıy la ar tık hal kı na hiz met ede me ye cek du -
ru ma gel miş se, bu du rum gö re vi bı rak ma sı için bir se bep teş kil et mez.
Ko bo ri, im pa ra to run ro lü ko nu sun da ka fa ka rı şık lı ğı ya rat tık la rı için
“an ti-ko ku tai ana ya sa sı nın” ar dın da ki Ame ri ka lı la rı suç la dı. (16) 

NK’nın di ğer üye le ri da ha az öl çü lü bir ta vır ta kın dı lar. Mu ra ta Ha -
ru ki, 2017 yı lı ekim ayın da Sei ron ad lı ga ze te ye sı ra dı şı bir gö rüş ya -
zı sı ka le me al dı. İmpa ra tor Aki hi to’ya da ir yap tı ğı eleş ti ri ler, ol duk ça
faz la oku run il gi si ni çek ti. Mu ra ta’ya gö re im pa ra to run taht tan fe ra gat
et me ka ra rı, ken di si nin Ja pon ya’da im pa ra tor lu ğun ken di ne has özel-
 li ği ni tak dir ede me me si nin bir işa re tiy di. İmpa ra tor, ken di sin den bir
bi rey ola rak söz ede mez – tV ko nuş ma sın da yap tı ğı nın ak si ne- ke za
ken di si ya rı-tan rı dır. Hal kın ona yı na ih ti ya cı yok tur, ke za ken di si ne
po li ti ka cı dır ne de bir per for mans ser gi le me si bek le nir. da ha zi ya de,
Gü neş tan rı ça sı’nın so yun dan gel mek te dir. Hal kı na ses len mek için

tV’ye çık ma sı na da ge rek yok tur – onun hi tap ede cek le ri ken di ata la -
rı dır, ya ni Gü neş tan rı ça sı ve ilk im pa ra tor Jin mu. (17) da ha sı, Mu ra -
ta’ya gö re, İmpa ra tor Aki hi to, Ana ya sa’yı üç nok ta da ih lal et miş tir:  (1)
Ha re ke te geç me den ön ce hal kı nın ira de si ne baş vur ma mış tır;  (2) bir fe -
ra gat ya sa sı nın – ya ni em per yal Ha ne dan lık Ya sa sı’nın de ğil- ilk kez
fe ra ga ti be lir le ye cek ol ma sın dan so rum lu dur;  (3) So nuç iti ba riy le, ya -
sal gü cü nü et kin bir şe kil de uy gu la mış tır. Mu ra ta’ya gö re, tüm bun lar,
ken di si nin “ana ya sa yı net bir şe kil de ih lal et ti ği ni gös ter mek te dir” (18). 

Nip pon Ka igi as lın da fe ra gat me se le si üze rin den bö lün müş tü. An -
cak şu ra sı da net ti ki, Ko bo ri, Mu ra ta ve on la rın ak ran la rı açı sın dan
önem li olan ki min im pa ra tor ol du ğu ve ya ana ya sa de ğil di: Gü neş
tan rı ça sı ile baş la yan, ke sin ti ye uğ ra ma mış im pa ra tor luk çiz gi siy di.
İmpa ra tor Aki hi to’nun söz le ri ve ey lem le ri, on la rın im pa ra tor lu ğa da -
ir yak la şım la rı açı sın dan bir teh dit oluş tur mak tay dı. Şu ra sı net bir şe -
kil de gö rü lü yor du ki, eğer bir im pa ra tor ken di ba şı na fe ra gat ku ral la -
rı nı de ğiş ti re bi lir se, ef sa ne de ar tık ka lı cı ola ma ya cak tı. Fe ra gat gi bi
spe si fik bir me se le üze rin den onun kül fet ya ra tan gö rev le ri ni bir na -
ibe ver me si ni is te di ler. Ge nel bir ku ral ge re ği, im pa ra tor lar, İmpa ra tor
Aki hi to’nun “an lam” bul du ğu tür den ka mu sal gö rev ler den uzak dur-
 ma lı dır lar. Sa ra yın du var la rı ara sın da kal ma lı, “dev let me se le le rin de”
gö rev le ri ni ifa et me li, boş va kit le rin de de dua et me li ler. 

İmpa ra tor Aki hi to, dua edil me si ne kar şı de ğil di. tV ko nuş ma sın da
iki kez dua nın öne mi ni vur gu la dı. “İmpa ra tor’un ön ce lik li gö re vi,
hal kı nın ba rı şı ve mut lu lu ğu için dua et mek tir,” de di. “Hal kı nı her za -
man dü şün dü ğü nü, on lar için dua et ti ği ni, on la ra bü yük bir say gı ve
sev gi bes le di ği ni” de özel lik le be lirt ti (19). An cak ona gö re, sa de ce
dua et mek ye ter li de ğil di. bu na kar şın NK’nin tav rı şu şe kil dey di:
“dev le tin sem bo lü”, im pa ra to run tok yo’da ki sa ray için de ki ta pı nak
komp lek sin de dua per for man sı an la mı na gel mek tey di. 1888 yı lın da in -
şa edi len söz ko nu su komp leks, üç alan dan olu şu yor du. Yü ce Gü neş
için mer ke zi bir ta pı nak var dı, em per yal ata la ra ay rı lan ay rı bir ta pı nak
var dı ( ef sa ne vi İmpa ra tor Jin mu’dan bu ya na tüm ve fat eden im pa ra -
tor la rın ruh la rı adı na) ve cen net ve yer yü zü tan rı la rı için bir ta pı nak var -
dı. Aki hi to ve ken di sin den ön ce de ba ba sı nın 1945 yı lın dan be ri bu ta -
pı nak komp leks te ger çek leş tir dik le ri ri tü el le rin sa vaş ön ce si Ja pon ya’ya
ait ri tü el ler le ta ma men ay nı ol du ğu nu vur gu la mak ge re kir. tek fark la rı,
hu su si dü zey de ya pıl ma la rı ve ar tık ka mu ya açık ol ma ma la rıy dı.  

baş ba kan Abe’nin, NK üye le ri nin en di şe le ri ni pay laş tı ğı da bi li ni -
yor. 2015 yı lı son ba har dö ne min den be ri im pa ra to run is tek le rin den
ha ber dar dı, an cak ona bu ko nu yu Ara lık ayın da yaş gü nü ne denk ge -
len ba sın kon fe ran sın da di le ge tir me iz ni ni ver me di. bu nun ar dın dan
im pa ra to run ha yal kı rık lı ğı art tı ve 2016 yı lı tem muz ayın da fe ra gat
et me ar zu su nu NHK’ya bil dir di. NHK, ül ke yi 13 tem muz ge ce si bir
ya yın la bil gi len dir di ve bu da im pa ra to run 8 Ağus tos gü nü ko nuş ma
yap ma sı nın ze mi ni ni ha zır la dı (21). 

Ka mu oyu yok la ma la rı şu nu hız la or ta ya çı kar dı ki, Ja pon hal kı nın
önem li bir kıs mı, im pa ra to ra sem pa tiy le yak laş mak tay dı; ya zı lı ve
gör sel med ya ona des tek ve ri yor ve yap tık la rıy la sü rek li il gi le ni yor -
du. baş ba ka nın ha re ke te geç mek ten baş ka se çe ne ği kal ma mış tı. 

baş ba kan Abe’nin önün de iki ter cih var dı: em per yal Ha ne dan lık
Ya sa sı’nı de ğiş ti re rek bun dan son ra ki im pa ra tor la ra fe ra gat hak kı nı
ver mek, ve ya fe ra gat ya sa ta sa rı sı nı ka bul edip bu nun sa de ce İmpa ra -
tor Aki hi to’ya uy gu lan ma sı nı sağ la mak. İmpa ra tor’un ilk se çe ne ği
des tek le di ği bi li ni yor du; an cak baş ba kan sa de ce ikin ci ye ra zı ge le bi -
lir di. ona bu ko nu da da nış man lık yap ma sı için hız la bir kon sey ata dı
ve 2016 yı lı güz dö ne min den iti ba ren al tı ay lık bir sü re da hi lin de yir -
mi ka dar uz man la gö rüş tü. bun la rın se ki zi, ken di siy le bağ lan tı lı ve ya
NK’ya sem pa tiy le yak la şan lar dan olu şu yor du (22). Ni hai ra por la rı,
özel ola rak ha zır lan mış bir in ti kal ya sa sı nın uy gu lan ma sı nı tav si ye et -
ti. Ya sa, di et ta ra fın dan ti tiz lik le ha zır la nıp onay lan dı. 

3. İnti kal 

İmpa ra tor Aki hi to’nun, is ti şa re dö ne min de ba zı uz man la rın or ta ya at -
tık la rı eleş ti ri ler kar şı sın da şo ke ol du ğu be lir ti li yor. or ta ya çı kan uz la şı
so nu cun dan da mem nun de ğil di (23). bu nun la bir lik te, 200 yıl dır ilk
kez in ti kal müm kün ha le gel di. İmpa ra tor 30 Ni san 2019 ta ri hin de sa ra -
yın bir oda sın da ya pı lan kı sa bir tö ren ne ti ce sin de gö re vi bı rak tı (24).
İmpa ra to ri çe ile bir lik te, 300 ka dar soy lu nun ol du ğu bir top lu lu ğun önü -
ne çık tı. kar şı la rın da baş ba kan Abe var dı. Ken di si kı sa bir ko nuş ma
yap tı ve Ja pon hal kı adı na im pa ra to run hü küm dar lı ğın dan duy du ğu
şük ran ve say gı yı ifa de et ti. İmpa ra tor, bu na ya nıt ola rak Ja pon ya hal kı
için bes le di ği sev gi ve say gı yı be lirt ti. Ken di si nin sem bo lik ro lü nü des -
tek le dik le ri için on la ra te şek kür et ti ve ye ni re iwa dö ne mi nin ba rış ve
mut lu luk dö ne mi ol ma sı için bir dua ede rek söz le ri ni ta mam la dı. (25) 

Ar dın dan, 1 Ma yıs gü nü sa at sa bah 10:30’ta Ve li aht Prens Na ru hi -

virginia Hall: 2. Dünya Savaşı’nın

1. sayfadan devam

BBC'ye ko nu şan ya zar Pur nell, Hall için, "Spor yap ma yı, ata bin me -
yi ve av lan ma yı se ven ma ce ra cı bi riy di. Sa kat lan dık tan son ra bir ka dın

ola rak hiç bir öne mi kal ma mış gi bi dav ra nıl dı ama as lın da çok da ha
önem li bir ka dın ol du" di yor. Pur nell'e gö re sa kat lan dık tan son ra ken-
 di ni eve ka pat mak ye ri ne ma ce ra la ra atıl ma yı se çen Hall, böy le ce ola -
ğan dı şı iş ler ba şar dı. Ül ke si ABD, ii. Dün ya Sa va şı'na 1940 yı lı na ka dar
gir me se de Hall, cep he hat tın da, yo ğun bom bar dı man ve ma ki ne li tü -
fek sal dı rı la rı al tın da, Fran sız as ker le ri am bu lans lar la ta şı dı. 1

940 yı lın da Na zi le rin Fran sa'yı iş gal et me si nin ar dın dan Hall İspan -
ya'ya doğ ru yo la çık tı. Bu ra da ise ha ya tı de ğiş ti. İspan ya'da tren is tas -
yo nun da giz li gö rev de ki bir İngi liz aja nı ta ra fın dan fark edi len Hall'a,
bu ajan bir te le fon nu ma ra sı ver di. Lon dra'da bir ar ka da şı ol du ğu nu ve
bu ar ka da şı nın, ona ya pı la cak bir şey ler bu la bi le ce ği ni ak tar dı.

Hall, Lon dra'ya doğ ru yo la çı ka rak, İngil te re'nin ye ni ku ru lan Özel
Ha rekât Bi ri mi (SOE) ça tı sı al tın da gö nül lü ça lış ma ya baş la dı. Pur nel-
l'e gö re SOE'nin düş man top rak la rı na ka dın gön der me si ne izin ve ril -
mi yor du. An cak Hall 1941 yı lın da, New York Post mu ha bi ri kim li -
ğin de Fran sa'ya gi de bil di. Bu giz li gö rev de ha yat ta kal ma ih ti ma li ya rı
ya rı ya ola rak de ğer len di ri li yor du. Na zi le re kar şı di re ni şi ör güt le mek
gi bi çok teh li ke li bir gö re vi olan Hall, Ger ma ine adın da 30'la rın da
olan gös te riş li, gü zel ve bir ge ne lev ma da mı ile cin sel has ta lık lar uz -
ma nı bir dok to ru ör güt le me yi ba şar dı. Pur nell'e gö re bu ki şi ler da -
ha son ra, ön de ge len as ker le re dö nüş tü. Ger ma ine, iş let ti ği ge ne -
le ve ge len Al man müş te ri le ri üze rin den ca sus luk ya pa bi li yor du.

İmparatorduaedilmesinekarşıdeğildi.TV’deikikezdua-
nın önemini vurguladı. “İmparator’un öncelikli görevi,
halkının barışı ve mutluluğu için dua etmektir,” dedi.
“Halkınıherzamandüşündüğünü”özelliklebelirtti.

Eğerbirimparatortahttanferagatetmekonusundaözgür-
se,birkişinin tahtaçıkmayıreddetmesinindeelikulağın-
dadır.İmparatorunözgürtercihiolaraktahttanferagatet-
mek,zamaniçerisindebirkişininintikalireddetmehakkına
dayolaçabilir.Buesnadaise,erkekvasilerinsüreklibirbi-
riniizlemesinebağlıolanimparatorluksistemiçökecektir.
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to, kı lı cı nı ku şan dı ve im pa ra tor luk mü cev he ri ni kı sa bir in ti kal me ra -
si mi sı ra sın da dev ral dı (26). bu tö ren de sa ray da ki ay nı oda da, baş ba -
ka nın, Yük sek Mah ke me baş ha ki mi nin, Alt ve Üst Mec lis baş kan la rı -
nın ka tı lı mıy la ger çek leş ti. Ka tı lım cı lar ta ma men er kek ler den
olu şu yor du. Sa vaş-ön ce si uy gu la ma lar la uyum lu ola rak, im pa ra to ri çe
ve ha ne dan lı ğın di ğer ka dın üye le ri nin ka tı lı mı na izin ve ril me di. tö re -
nin ar dın dan, im pa ra tor, doğ ru dan sa ra yın iba det komp lek si ne ge çe rek
Gü neş tan rı ça sı ve ken di ata la rı nı in ti kal ko nu sun da bil gi len dir di.
Üçün cü bir tö ren aşa ma sın da ise, İmpa ra tor Na ru hi to, şim di be ra be rin -
de im pa ra to ri çe ile bir lik te, Mat su no Ma’ya ge ri dö ne rek, hü kü me tin
üç ko lu nun baş kan la rı nı ve 250 ka dar say gın ki şi yi ka bul ede re, hal ka
ses le niş ko nuş ma sı ger çek leş tir di (27). Ko nuş ma sın da, ba ba sı ve an ne -
si ne duy du ğu de rin say gı dan, hal kı na olan gö nül ba ğın dan söz et ti. Her
da im hal kı nı dü şü ne ce ği nin ve onun ya nın da ola ca ğı nın sö zü nü ver di. 

Sem bo lik bir im pa ra tor ola rak ana ya sal ro lü nü ye ri ne ge tir me vaa -
din de bu lun du ve ba rış için dua et ti. 

4 Ma yıs gü nü, halk, sa ra ya ka bul edil di ve im pa ra tor ve im pa ra to ri -
çe Cho wa den bi na sı nın te ra sın da on la rı se lam la dı. İmpa ra tor, kut la ma
tö ren le ri için hal ka te şek kür et ti ve Ja pon ya’nın dün ya ça pın da ba rı şı
teş vik et mek üze re di ğer ulus lar la bir lik te ça lış ma ar zu su nu ifa de et ti.
Pe ki bun dan son ra ne ol du? 22 ekim gü nü, im pa ra tor ve im pa ra to ri -
çe, Ja pon ve ya ban cı uy ruk lu yük sek rüt be li le rin bu lun du ğu bir mec -
li sin önün de taç gi ye cek ler. Ar dın dan tok yo so kak la rın da arz-ı en -
dam ey le ye cek ler. da ha son ra ise, ak şam ger çek le şe cek bir zi ya fe te
ev sa hip li ği ya pa cak lar. Fe ra gat ve ar dın dan ya pı lan tö ren ler, “dev let
me se le le ri ne da ir ey lem ler” ola rak ger çek leş ti. An cak şu nu da be lirt -
mek te ya rar var: Her ne ka dar özün de se kü ler ni te lik te ol sa lar da, ta -
ma men öy le sa yıl maz lar. tüm tö ren ler de gö rü len kı lıç ve mü cev her,
kut sal nes ne ler dir ve bu şe kil de mu ame le gö rür ler Ja pon ya’nın ye din -
ci yüz yıl da dev le tin te mel le ri ne da ir ef sa ne le re gö re, kut sal bir ay na
kar şı sın da bun lar Gü neş tan rı ça sı’ndan alı na rak, yer yü zü ne in me den
ön ce onun to ru nu na ve ril miş tir. bu nes ne ler, Ja pon la rın im pa ra tor lu -
ğu nun kut sal ni te li ği ne da ir bir ne vi ka nıt tır. 

tah ta geç me sü re ci nin en yük sek nok ta ya var dı ğı an ise, son de re ce
kut sal dır. bu an, “bü yük se vinç ri tü eli” – da ijo sai- ola rak bi li nir ve 14-
15 Ka sım ge ce si ger çek le şe cek tir. Ah şap bi na lar dan olu şan ve iki ana
yer le şim ala nı nın bu lun du ğu (Yu ki den ve Su ki den) bir komp leks, sa ra -
yın or ta sın da yük se le cek tir. Her iki ya şam ala nı na da ya tak ve ke fen ko -
na cak, Gü neş tan rı ça sı iç ten lik le kar şı la na cak tır. Ja pon ya’nın iki fark lı

ma hal le si – tok yo’nun ba tı sın da Yu ki sa ha sı, do ğu da Su ki sa ha sı- pi rinç
te da rik et mek te dir. Her bir ya şam ala nın da, im pa ra tor, Gü neş tan rı ça -
sı’na pi rinç ten ye mek ler tak dim ede cek, ar dın dan da ken di si ye mek le rin
ta dı na va ra cak tır. Şa fak sö ker ken or ta ya çı ka cak tır ve bu sü reç te ata la -
rıy la gi zem li bir şe kil de kay naş ma sı so nu cun da dö nü şü me uğ ra ya cak tır. 

bu tah ta çık ma sü re ci –sen so, so kui ve da ijo sai- son de re ce kla sik -
leş miş tir. ri tü el ler bir şe kil de 7.yüz yı la dek uzan mak ta dır. Ja pon -
ya’nın im pa ra tor-mer kez li dü ze ni nin bin yı lı aş kın sü re zar fın da üre -
tip ye ni den te sis et me de bir rol oy na mış tır (28). Özel lik le “da ijo sai”
za man içe ri sin de çok faz la yo rum dan geç miş tir ve sah ne len me bi çi mi
de bü yük öl çü de de ğiş miş tir. Sa de ce mo dern çağ lar da üç tah ta geç -
me ri tü eli ara sın dan en önem li si ola rak gö rül me ye baş lan mış tır.
bu nun da se be bi, ar tık em per ya list say gı nın ni hai ey le mi ola rak
yo rum lan ma sı dır. Ay nı şe kil de, im pa ra to run Gü neş tan rı ça sı’nın
so yun dan gel di ği nin de çar pı cı bir ka nı tı dır. bu se bep ten do la yı
Me iji, ta is ho ve Sho wa im pa ra tor la rı nın ger çek leş tir dik le ri mo dern
da ijo sai, ger çek bi rer ulu sal et kin lik gi bi ser gi len miş tir; bun lar tüm
Ja pon ya’ya, im pa ra tor luk ef sa ne si ni ulaş tır ma yı he def le miş ler dir. 

İmpa ra tor Aki hi to’nun fe ra ga ti, sa vaş-son ra sı dö nem de bir ilk ola -
rak, 22-23 Ka sım 1990 ta ri hin de ger çek leş ti. Ya sal bir an laş maz lı ğa

da yol aç ma sı açı sın dan bir ilk tir. An laş maz lık ve çö zü mü nün de iyi
bi lin me si ge re ki yor. Ana ya sa nın 20 ve 89.mad de le ri, dev let ve di nin
bir bi rin den ay rıl ma sı ge rek ti ği ni kay de der. bu nun la bir lik te, dev let,
“da iko sai”yi fon la mış tır. bu, Gü neş tan rı ça sı’nı içer di ği öl çü de “di -
ni dir”. Hü kü met, 1977 yı lın da Yük sek Mah ke me’nin çar pı cı bir ka ra -
rın da or ta ya ko nan “nes ne ve et ki” il ke si ni be lirt mek su re tiy le ana ya -
sa ya ay kı rı lık id di ala rı nı red det miş tir (29). Ka ra rın özü ise şu dur:
dev let, din le meş gul ola bi lir – bu nun tek ko şu lu, bu meş gu li ye tin
“nes ne si” ve ya “et ki si nin”, her han gi spe si fik bir di nin des tek len me si
an la mı na gel me me si dir. Hü kü me tin bu açı dan da ijo sai’yi ale nen fon-

 la ma sı, her iki kri te re de kar şı gel me mek te dir. bir çok va tan daş bu na
kar şı çık mış ve da va aç mış tır, an cak bu da va lar ise, “nes ne ve et ki” il -
ke sin den do la yı düş müş tür (30). 

2019 yı lın da ki da ijo sai ko nu sun da da çe liş ki ler söz ko nu su. Va tan -
daş lar, hü kü me te kar şı ya sal açı dan ha re ke te geç mek üze re bir kez
da ha ni yet len di ler, an cak bu kez de çok faz la şans la rı yok tu. bu nun la
bir lik te, ye ni im pa ra to run genç er kek kar de şi ve taht ta bir son ra ki sı -
ra da olan Prens Akis hi no no Mi ya Fu mi hi to’ya mo ral des tek ver di ler.
11 Ka sım 2018 ta ri hin de ba sın ile yap tı ğı yaş gü nü top lan tı sın da,
prens, hü kü me tin 1990 yı lın da ol du ğu gi bi da ijo sai’i sağ la ma al ma
ira de si ni sor gu la mış tır. bu nun “pek ko lay ol ma dı ğı nı” his set ti ği ni iti-
 raf et miş tir. bu ra hat sız lı ğın se be bi ise şu dur: hü kü met, ha ne dan lı ğın
kul la nı mı için iki fon kay na ğı nı ke nar da tut mak ta dır: 1. Sa ray fo nu –
yak la şık 83 mil yon do lar lık – im pa ra to run tüm ka mu sal fa ali yet le ri ni,
“dev let me se le le ri ne da ir ey lem le ri ni” kap sa mak ta dır.  2. Çok da ha
mü te va zi bo yut lar da ki “ha ne dan ai le si fo nu” var dır ve 2,7 mil yon do -
lar dü ze yin de dir. bu da im pa ra tor ve ai le si nin hu su si kul la nı mı na yö -
ne lik tir.  Her iki fon da, el bet te, ver gi mü kel lef le ri nin pa ra la rıy la fi -
nan se edil mek te dir. An cak prens, hü kü me tin “di ni” da ijo sai’yi
fi nan se et me yi üst len mek için “sa ray fo nu nu” kul lan ma ko nu sun da ki
ıs ra rın dan ra hat sız dır. bu ıs rar, şu an la ma gel mek te dir: da ijo sai, özel
de ğil ka mu sal bir ey lem dir. (33)  Pren sin ra di kal fik ri nin ama cı, dev let
ve din ara sın da ki ana ya sal ay rı mı ko ru mak tır ve da ijo sai’in ta ma men
“ha ne dan lık ai le si fo nun dan” kar şı la na bi le cek nok ta ya ka dar ge ri tep -
me si ni is te mek te dir. Prens, bu ko nu yu sa ray yet ki li le ri nez din de bir çok
kez gün de me ge tir di, an cak “ken di si ne ku lak asıl ma dı ğı” ko nu sun da
dert len di. Hem ha ne dan lık yet ki li le ri hem de Abe yö ne ti mi ta ra fın dan
söz le ri umur san mı yor du (34). Kim se, pren sin, da ha yaş lı er kek kar de şi
ve ba ba sı nın da pay laş tı ğı fi kir le ri dil len dir di ğin den şüp he et mi yor du. 

Her ha lü kar da, da ijo sai ri tü eli, Ja pon ya’da im pa ra tor luk in şa sı açı -
sın dan as li öne mi ni ko ru yor. Sa vaş son ra sı te za hü rün de ise, Ja pon -
ya’nın ka mu sal ala nı na kut sal bir gas pın bir baş ka ka nı tı ola rak dik kat
edil me si ge re ki yor. “Kut sal” ile kast et ti ğim, spe si fik ola rak, Gü neş
tan rı ça sı’nı içe ren tö ren per for mans la rı ve im pa ra to run Gü neş tan rı -
ça sı’nın so yun dan gel di ği ne da ir ef sa ne dir. ri tü el ler, bun la rı can lan -
dır ma ya hiz met et mek te dir. 

Sa vaş-son ra sı Ana ya sa, kut sal ola nı, ha ne dan lı ğın özel ala nıy la sı -
nır lan dır ma ya ça ba la dı ve yet miş yıl dır – özel lik le de Abe Shin -
zo’nun baş ba kan lı ğı dö ne min de- kut sal olan şey, gi de rek da ha da ka -
mu sal ha le ge li yor. Abe’nin ise ta pı na ğı ile ak tif bağ lan tı sı bu açı dan
önem li dir. 2013 yı lın da, ise ta pı na ğı yir mi yıl sü ren bir re no vas yon -
dan geç ti ğin de, ki lit bir ri tü el ro lü oy na dı, es ki ta pı nak tan ye ni ta pı -
na ğa ge ce bo yun ca gör kem li iler le yi şin de Gü neş tan rı ça sı’na re fa kat
et ti (35). 2016 yı lın da, ise’de G-7 zir ve si ne ev sa hip li ği yap tı ve G-7
dev let baş kan la rı nı san ki ulu sal bir me kan mış gi bi ta pı nak la rı na gö -
tür dü. Ya sa ya ba kıl dı ğın da el bet te bun lar özel di ni tü zel ki şi lik ler dir. 

Hem 2017 hem de 2018 yıl la rın da Abe ni ina me sai sa ray ri tü eli ne
ka tıl dı, ay nı za man da Gü neş tan rı ça sı’nın kut la ma la rı nı ger çek leş tir -
di. tö ren, sa ra yın ta pı nak komp lek sin de her se ne 23 Ka sım’da ger -
çek le şi yor. (36) Abe yö ne ti mi iş te bu bağ lam da İmpa ra tor Na ru hi -
to’nun da ijo sai’ini Ka sım 2019’da fon la ya cak. 

2018 yı lı ay nı za man da im pa ra tor la rı mo dern-ön ce si ha ne dan lı ğın
göl ge sin den kur ta rıp on la ra çağ daş Ja pon ya’ın ka mu sal kül tü rü nün
mer ke zi ni iş gal et me im ka nı ve ren Me iji res to ras yo nu’nun 150.yıl -
dö nü mü. İmpa ra to run Gü neş tan rı ça sı’nın so yun dan gel di ği ne da ir
ef sa ne –Me iji hü kü me ti bu nu ak tif şe kil de des tek le yip ken di çı kar la rı
doğ rul tu sun da kul lan mış tı- bu gün ha len can lı du rum da. ef sa ne ve
onu ayak ta tu tan ri tü el ler, eğer Abe yö ne ti mi ana ya sa da söz ver di ği
re viz yon la rı ger çek leş ti rir se da ha sağ lam bir ha le ka vu şa cak. 20.mad -
de, dev let ve di nin bir bi rin den ay rıl ma sıy la il gi li. Hü kü met, güç ler
ay rı lı ğı il ke si ni de vam et tir me yi plan lı yor el bet te. An cak bir yan dan
da da ijo sai ve di ğer im pa ra tor luk ri tü el le ri ni “di ni ol ma yan sos yal ri -
tü el ler ve ge le nek ler” ha li ne ge tir me yi ar zu edi yor (38). eğer bu re -
viz yon lar ger çek le şir se, dev le tin bu tür et kin lik le re spon sor ol ma sı ve
ka tıl ma sı nın önün de ar tık hiç bir en gel kal ma ya cak. bun la rın ka mu sal
alan da ki var lı ğı gü ven ce al tı na alın mış ola cak. 

İmpa ra tor luk ku ru mu nun ken di ba şı na son de re ce tar tış ma lı ol du -
ğu na da ir da ha ön ce ka nıt la rı mız ol du. İmpa ra to run 2016 yı lın da yap-
 tı ğı ko nuş ma, se bep ol du ğu fe ra gat ya sa sı ve im pa ra to run iki yüz yıl -
dır ilk kez taht tan fe ra gat et me si, 21.yüz yıl Ja pon ya sı’nda
im pa ra tor lu ğa da ir çok fark lı gö rüş le ri göz ler önü ne ser di. Fe ra ga tin
ya sak lan ma sı nın çağ daş bir me se le ol du ğu vur gu lan ma lı. bu uy gu la -
ma 19.yüz yıl so nun da ya sak lan ma dan ön ce bi lin di ği ka da rıy la el li se -
kiz kez im pa ra tor lar taht tan fe ra gat et ti ler. Me iji bü rok rat la rı in ti kal
me se le si ne son nok ta yı koy du lar, ke za bu du ru mun im pa ra tor luk so -
yu nun is tik ra rı nı ga ran ti al tı na alan ef sa ne yi teh dit et me sin den çe kin -
di ler. on la rın en di şe le ri bu gün Abe yö ne ti miy le ya kın bağ la rı olan
NK üye le ri ta ra fın dan pay la şı lı yor.

Şu nu unut ma mak ge rek: ob jek tif ola rak ba kıl dı ğın da, em per yal
ku ru mun önün de, fe ra gat ten da ha cid di bir mey dan oku ma söz ko nu -
su dur ki bu da er kek va si le rin yok lu ğu dur. İmpa ra tor Na ru hi to’nun
er kek kar de şi Ve li aht Prens Akis hi no no Mi ya, taht sı ra sın da bir son-
 ra ki ki şi dir ve 13 ya şın da ki oğ lu Hi sa hi to on dan son ra ba şa ge çe cek -
tir. eğer Hi sa hi to’nun er kek ço cu ğu ol maz sa, sey re din cüm bü şü. bu
na hoş du rum ise, tah ta ka dın la rın geç me si nin olum lu ve olum suz yan-
 la rı na da ir bir tar tış ma yı alev len dir miş tir. Son ka mu oyu yok la ma la rı -
na gö re, hal kın yüz de 76’sı, bir ka dı nın tah ta geç me si ni mem nu ni yet -
le kar şı la ya cak la rı nı be lirt miş ler dir. Ne de ol sa bun dan ön ce çok faz la
ben zer du rum ya şan mış tır. Ka dın lar, da ha ön ce on kez tah ta geç miş -
ler dir. Çar pı cı ola nı ise, hal kın yüz de 74’ünün, bir ka dın im pa ra to run
ço cuk la rı nın tah ta geç me si ne bir iti ra zı nın ol ma ma sı dır. eğer böy le
bir şey ger çek le şir se, bu, ta rih sel açı dan bir “ilk” ola cak tır. (39)

Son ola rak şu nu be lirt mek ge re kir: Aşı rı mu ha fa za kar lar açı sın dan
fe ra gat me se le si ve ha ne dan lı ğın ge le ce ği bir bi riy le ya kın dan ala ka lı -
dır. ra di kal bir mu ha fa za kar en te lek tü el olan Ya gi Hi det su gu – ki
ken di sin den za man za man baş ba kan Abe’nin “bey ni” ola rak söz edi -
lir- şu şe kil de açık la mak ta dır söz ko nu su du ru mu: “eğer bir im pa ra tor
taht tan fe ra gat et me ko nu sun da öz gür se, bir ki şi nin tah ta çık ma yı red-
 det me si nin de eli ku la ğın da dır. İmpa ra to run öz gür ter ci hi ola rak taht-
 tan fe ra gat et mek, za man içe ri sin de bir ki şi nin in ti ka li red det me hak -
kı na da yol aça bi lir. bu es na da ise, er kek va si le rin sü rek li bir bi ri ni
iz le me si ne bağ lı olan im pa ra tor luk sis te mi çö ke cek tir.” Aki hi to’nun
taht tan fe ra ga ti ve er kek mi ras çı sı ol ma yı şı, Ja pon ya’nın im pa ra tor luk
ku ru mu nun önü müz de ki yıl lar da tar tış ma la ra ge be ol ma sı nı sağ la ya cak -
tır. (Asia Pa ci fic Jo ur nal, 1 Ma yıs 2019, Vo lu me: 17, is sue:9, Num ber:3)

Kay nak ve dipnotlar için bakınız: https://apjjf.org/2019/09/bre en.html 

İsmi Az Bilinen Kadın Casusu
Al man müş te ri le ri ne ilaç ver dik ten son ra uyu ma la rı nı sağ lı yor, ar -

dın dan da üni for ma la rın da ki önem li dö kü man la rın fo toğ raf la rı nı çe ke -
rek Lon dra'ya gön de ril me si ne ara cı lık edi yor du. Hall'un kü çük giz li ca -
sus luk ör gü tü için de gü ven li ev ler de oluş tu rul muş tu. Pi lot la rın bu
ev le re ge le rek, ka çan mah kum la rı İspan ya üze rin den ül ke dı şı na ka çır -
ma la rı nı sağ lı yor lar dı. Za man la bu ağa ye mek ve pet rol bul ma la rı nı sağ -
la yan tren yo lu iş çi le ri ile hü kü met ça lı şan la rı gi bi çok sa yı da ki şi yi ek -
le di ler. İle ri de giz li bir or du ya dö nü şe cek bir ağın te me li ni kur du lar.

Kı sa sü re için de Hall, ola ğa nüs tü ope ras yon lar la, ajan la rı ha pis ten
ka çı rı yor, sa bo taj gö rev le ri ya pı yor, köp rü ler pat la tı yor ve Al man kon-
 voy la rı na sal dı rı lar dü zen li yor du. Üs te lik bü tün bun la rı ya ka lan ma dan
yap ma yı da ba şa rı yor du. Ünü, dost la rı ka dar ve düş man la rı ara sın da
da ya yıl mış tı. Al man lar ya vaş ya vaş par ça la rı bir ara ya ge tir me ye baş -
la mış ve onu "to pal ha nım" ola rak ad lan dır mış tı. O yüz den Hall'un yü -
rü yü şü ne çok dik kat et me si ge re ki yor du. To pal lı ğı nı sak la ya bil mek
için uzun yü rü yüş le re çı ka rak eg zer siz ya pı yor du.

Ba şar dı ğı en et ki le yi ci şey ler den bi ri, Ka sım 1942'de kar lar al tın da ki
Pi re ne ler'i yü rü ye rek aşıp İspan ya'ya kaç ma sıy dı. Lyon Ka sa bı la kap lı, tu -
tuk lu la ra biz zat iş ken ce et me siy le ün sal mış kor ku lan bir Ges ta po men-
 su bu olan Kla us Bar bie'den kaç ma yı ba şar mış tı. Hall, ka nıt la rın gös ter di -
ği üze re, Na zi ler'in ka dın la ra er kek le re yap tık la rın dan da ha kö tü
iş ken ce ler yap tı ğı nı bi li yor du. Pur nell "Bun lar bar bar cay dı. Hall, ya ka lan -

ma nın be de li ni bi li yor du" di yor. Al man lar'ın Hall'u ya ka la ma yı ne ka dar
çok is te di ği ni bi len İngil te re, onu Fran sa'ya gön der me yi red de de rek
İspan ya'da gö rev len dir di. Fa kat cep he ye git mek te ka rar lı olan Hall,
CiA'in ön cü lü olan ABD Stra te jik Hiz met ler Ofi si ta ra fın dan 1944'de
tek rar, bu se fer ta ma men Na zi iş ga li al tın da bu lu nan Fran sa'ya gön de ril -
di. Bu se fer yaş lı bir çift çi olan Di ane kim li ğin dey di. Ger çek te ise Müt te -
fik le rin, Nor man di ya çı kar ma sı na yar dım cı ol ma gö re vi ni yü rü tü yor du.
CiA'e gö re Hall ora da, Al man la ra kar şı ge ril la sa va şı ve re cek üç ta bur di -
re niş gü cü nün eği til me si ne yar dım cı ol du. Hall'u o dö nem de ça lı şır ken
gös te ren ve 2006'da bu lu nan bir fo toğ ra fı, bu gün CiA'de bir ofis te ası lı.

vir gi nia Hall sa va şın ar dın dan İkin ci Dün ya Sa va şı'nda ki gö rev le ri
ne de niy le Hiz met Te ma yüz Ni şa nı alan tek si vil ka dın ol du. 

Ay rı ca Bri tan ya İmpa ra tor luk Ni şa nı ile Fran sa Sa vaş Ni şa nı al dı. Fa -
kat Hall, gör dü ğü il gi den ka çı na rak, 1966'da 60 ya şın da emek li ola na
ka dar CiA için ça lış ma ya de vam et ti. Pur nell, "İnsan la rın ken di si hak -
kın da ko nuş ma sı nı sev mez di. 1950'ler de, sa vaş son ra sı or ta ya çı kan
ge le nek sel ka dın an la tı sı na da uy mu yor du" di ye hak kın da ki tap yaz dı -
ğı Hall'u an la tı yor. Hall 1982'de ya şa mı nı yi tir se de ta rih çi ler onun sı -
ra dı şı ha ya tıy la il gi li par ça la rı ye ni bir ara ya ge tir me yi ba şar dı. Pur nell,
"Ken di si sak la mak için cid di uğ raş la ra gir miş ti ve ki tap için araş tır ma yap-
 tı ğım sı ra lar da ke di fa re oyu nu oy na dı ğı mı zı his set tim" di yor ve ek li yor:
"Be nim için bi le an la şıl ma sı epey zor bi riy di." (bbc, 15 Mayıs 2019)

Savaş-sonrası Anayasa, kutsal olanı, hanedanlığın özel
alanıylasınırlandırmayaçabaladıveyetmişyıldır–özel-
likle de Abe Shinzo’nun başbakanlığı döneminde- kutsal
olanşey,giderekdahadakamusalhalegeliyor.
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Fran sa ve Tür ki ye ara sın da kar şı lık lı sert açık la ma lar la
bir sü re dir yük se len tan si yo na, şim di de "Fran sa'da
Türk Li se si açıl ma sı" pro je si nin ya rat tı ğı kriz ek len di.

Fran sız Mil li Eği tim Ba ka nı Je an Mic hel Blan qu ier'in "Türk
hü kü me ti nin bu li se ler ara cı lı ğıy la is lam cı ide olo ji yi yay ma -
ya ça lış tı ğı nı" söy le me si dip lo ma tik ku lis ler de so ğuk duş
et ki si ya rat tı. An ka ra, Mac ron'a ya kın isim ler den Blan qu -
er'nin yap tı ğı açık la ma ya sert tep ki gös ter di. Dip lo ma tik
te mas ku rul du an cak kriz aşı la ma dı. Okul açıl ma sı ko nu su -
nu gö rüş mek üze re Pa ris'e ge le cek olan he ye tin zi ya re ti
er te len di. Ko nu, Fran sa Dı şiş le ri Ba ka nı Je an Yves Le Dri-
 an'ın 13 Ha zi ran'da Tür ki ye'ye ger çek leş ti re ce ği ge zi sı ra -
sın da çö zü me ka vuş tu ru la cak.

Ha ber ön ce Le Po int der gi sin de "Er do ğan, Fran sa'da
Türk li se le ri kur mak is ti yor" baş lık lı ğıy la yer al dı.Ha ber de,
Ni san ayın da, Tür ki ye'de Fran sız bü yü kel çi li ği bün ye sin de
açı lan Char les de Ga ul le ve Pi er re Lo ti li se le ri nin, Türk
yet ki li ler ta ra fın dan "hiç de na zik" ol ma yan bir zi ya ret ger -
çek leş ti ği ve zi ya ret te bu li se le rin ku ru lu şu na iti raz edil di -
ği be lir til di. Ha ber de, "AKP'li pek çok si ya set çi nin ço cu ğu -
nun da git ti ği bu okul lar üze rin de bas kı ku rul ma ya ve
ben zer le ri nin de Fran sa'da açıl ma ya ça lı şıl dı ğı, Fran sız lar'ın
İstan bul ve An ka ra'da bas kı al tı na alın dı ğı" öne sü rül dü.

Hü kü me tin önem li isim le rin den, Cum hur baş ka nı Mac -
ron ve öğ ret men eşi Bri git te Mac ron'a ya kın lı ğıy la ta nı nan

Blan qu er, ha ber hak kın da BFM Tv'ye yap tı ğı de ğer len dir -
me de sert ifa de ler kul lan dı. Türk hü kü me ti ve Cum hur -
baş ka nı Er do ğan'ın 'ba zı ni yet le ri kar şı sın da dik kat li ve so -
ğuk kan lı' ol duk la rı nı di le ge ti ren Blan qu er, "Be nim de çok
has sas ol du ğu mu bil di ği niz cum hu ri ye tin ya sa la rı var. Bil di -
ği niz gi bi, is la mi ra di kal ya yıl ma cı lı ğa kar şı son za man lar da,
ba zı okul la rın açıl ma sı nı en gel le dim, ba zı la rı nı ise ka pat tım.
Ben kör de ği lim, Tür ki ye, Fran sa'nın içi de da hil ol mak
üze re nü fuz alan la rı arı yor. ve bu nü fuz, do ğal bir ulu sal
nü fuz ara yı şı de ğil. Hem ya ban cı hem de is lam cı bir ara yış.
Do la yı sıy la, bu tür gi ri şim le rin iler le me me si için son de re -
ce dik kat li yiz. Şu nu açık ça söy lü yo rum, ve bu nu Türk mu -
ha tap la rı ma da söy le dim; Bu ra di kal yak la şım lar kar şı sın da
ap tal de ği liz. Ka bul edi le mez" di ye ko nuş tu.

Blan qu er, "Ya ni ha yır mı di yor su nuz?" so ru su na, "Bi li -
yor su nuz Tür ki ye, fark lı bir man tık la ha re ket di yor. Yıl lar -
dır ta ri hi nin bir ka rak te ri olan la ik li ğe sır tı nı dön dü. Şim di
ya yıl ma cı ve ra di kal is lam cı bir po li ti ka iz li yor. Do la yı sıy la
li se ku rul ma sı öne ri si ne 'ha yır' di yo rum. Bu gün ler de Tür -
ki ye'den ge len çok sa yı da dos ta ne ol ma yan ha re ket ler gö -
rü yo ruz. Türk yet ki li le rin, bu ra da ki Türk top lu mu üze rin -
de ki ça lış ma la rın dan za ten ye te rin ce en di şe li yiz. Eğer
kar şı mız da ta raf sız ve di ni ide olo ji ama cı güt me yen bir
dev let ol say dı, el bet te bu pro je yi tar tı şır dık. Ama du rum
böy le de ğil" ya nı tı nı ver di. Blan qu er'nin açık la ma sı na Türk
Dı şiş le ri'nden sert ya nıt gel di. (Amerikanın Sesi, 16.05.2019)

AMERiKANiN SESi

»

ankara-Paris hattında Türk Lisesi Krizi

«

T Dv M E RC E K A LT i N DA

türkiye’nin İnşaa ettiği Camiler ve Maliyetleri

tür ki ye'nin biş kek bü yü kel çi si
Cen giz Ka mil Fı rat'ın, Kır gı zis -
tan'da da vet edil di ği bir if ta ra Gü -

len ya pı lan ma sı na men sup ol du ğu söy le -
nen bir ki şi nin de gel me si üze ri ne, "biz
bu ra da 35 mil yon do la ra ca mi yap tı ra lım,
siz bi zi te rö rist ler le ay nı ma sa ya otur tun"
söz le ri ni sarf et me si gün dem ol du. bu
haf ta nın ba şın da Ye ni Şa fak ga ze te si nin
ya yım la dı ğı ve Fı rat'ın tep ki si nin yer al -
dı ğı vi de oda bü yü kel çi'nin, "te rö rist ler le
ay nı ma sa ya otur mam" di ye rek, "biz bu -
ra da 35 mil yon do la ra ca mi yap tı ra lım,
siz bi zi te rö rist ler le ay nı ma sa ya otur ta -
cak sı nız. Siz bu ra ya Fe tÖ te rör ör gü tü -
nün ba şı nı na sıl ça ğı rır sı nız? ra ma zan
bu, ra ma zan'da bu ya pı lır mı?" ifa de le ri -
ni kul lan dı ğı du yu lu yor. Özel lik le bü yü -
kel çi Fı rat'ın Kır gı zis tan biş kek Ca mi-
i'nin ya pım ma li ye ti ni 35 mil yon do lar
ola rak açık la ma sı, di ya net İşle ri baş kan -
lı ğı ve tür ki ye di ya net Vak fı'nın ca mi
ya tı rım la rı nı gün de me ge tir di.

rus ya'dan Ku zey Kıb rıs'a, İngil te -
re'den Fi li pin ler'e di ya net İşle ri baş -
kan lı ğı ve ge li ri ni ba ğış la rın oluş tur du -
ğu di ya net Vak fı'nın yap tır dı ğı ve ya
ya pım aşa ma sın da olan çok sa yı da ca mi
var. Av ras ya ana lis ti eş ref Ya lın kı lıç lı,
yurt dı şın da ca mi le rin ya nı sı ra kül tür
ve eği tim ala nın da da ya pı lan ya tı rım la -
rı, "2009'dan son ra türk le rin sa de ce as -
ke ri gü cüy le NA to'nun en bü yük ikin ci
ül ke si ola rak anıl mak tan zi ya de, eko no -
mik ra hat lı ğın da ver di ği öz gü ven le yu -
mu şak gü cü dev re ye sok ma gi ri şi miy di
bun lar" di ye rek açık lı yor.

tür ki ye di ya net Vak fı'nın fa ali yet ra -
por la rı ve ka mu oyu açık la ma la rın da yer
al dı ğı ka da rıy la, yurt dı şın da son dö -
nem de in şa edi len ya da ya pım aşa ma -
sın da olan ca mi pro je le ri nin ma li ye ti
top lam ya rım mil yar do la ra ka dar ula şı -
yor. bu ca mi le rin ne re ler de in şa edil di -
ği ni, ya pım ma li yet le ri nin ne ka dar ol -
du ğu nu ve han gi şir ke tin bu pro je le ri
üst len di ği ni ka mu ya açık bel ge ler den ve
ku rum la rın ra por la rın dan der le dik.

di ya net İşle ri baş kan lı ğı ve tür ki ye
di ya net Vak fı ta ra fın dan Kır gı zis tan'ın
baş ken ti biş kek'te yap tı rı lan, biş kek
Cum hu ri yet Mer kez İmam Se rah si Ca -
mii, ey lül 2018'de Cum hur baş ka nı re -
cep tay yip er do ğan'ın ka tı lı mıy la açıl -
dı. bu ca mi nin or ta As ya'nın en bü yük
ca mi si ol du ğu be lir ti li yor.

2012 yı lın da ya pı mı na baş la nan ve 20
bin ki şi yi ba rın dı ra bi len bir iba det ala nı -

ye'de 270 ca mi nin ona rı mı sağ lan dı.

tür ki ye'de bin şu be si olan ve dün ya -
nın 145 ül ke sin de fa ali yet gös te ren bir
si vil top lum ku ru lu şu olan tdV, tür ki -
ye'de ve yurt dı şın da yap tır dı ğı ca mi le -
rin ya nı sı ra eği tim ala nın da, in sa ni kri-
z le rin ya şan dı ğı böl ge ler de ve su
ku yu la rı nın ya pı mı gi bi alan lar da da
pro je ler yü rü tü yor. 2017 yı lın da
tdV'nin da ha çok ba ğış lar dan olu şan
top lam ge li ri 914 mil yon tL iken gi der -
le ri 798 mil yon tL ol du. büt çe ve Ma li
Kon trol Ge nel Mü dür lü ğü'nün ve ri le ri -
ne gö re di ya net İşle ri baş kan lı ğı'nın
2017 yı lı büt çe si, 7,2 mil yar tL ola rak
ger çek leş ti. di ya net İşle ri baş kan lı ğı'na
2019 yı lı için ise 10,4 mil yar tL bü yük -
lü ğün de bir büt çe ay rıl dı. di ya net İşle ri
baş kan lı ğı'nın 2016 yı lın da ya yım la dı ğı
"2017-2021 Stra te ji Pla nı"nda "yurt dı -
şın da ca mi ve gö rev li sa yı sı nı ar tır mak"
ta nım lan mış bir stra te ji ola rak bu lu nu yor.

Ay nı ra por da bu yıl lar da, "İslam'a öz -
gü dinî bil gi üre ti mi ve din eği ti mi ko -
nu sun da re fe rans ku rum ola rak ulus la ra -
ra sı ca mi ada baş kan lı ğın ta nı nır lı ğı nı ve
et ki si ni ar tır mak" için 10,6 mil yon tL;
"din hiz met le ri ni ve din eği ti mi ni yurt
için de ve yurt dı şın da top lu mun tüm ke -
sim le ri ne ulaş tır mak ve et kin li ği ni ar tır -
mak" için 4,4 mil yon tL; "yurt dı şın da
su nu lan din hiz met le ri ni ve din eği tim -
le ri ni yay gın laş tır mak ve ve rim li li ği ni
ar tır mak" için 550 bin tL; "İslam'ın ba -
rış, ada let ve öz gür lük me sa jı nın in san -
lı ğa ulaş tı rıl ma sın da et kin rol al mak"
için 1,7 mil yon tL ci va rın da bir ma li ye -

tür ki ye di ya net Vak fı'nın ti ca ri fa ali -
yet le ri nin, hem doğ ru dan ken di sevk ve
ida re sin de yap tı rı la bi le ce ği, hem de bu
iş ler ne ti ce sin de el de edi le cek kârın doğ -
ru dan ken di si ne dö ne ce ği şir ket ler va sı -
ta sıy la yü rü tül me si yö nün de bir ta sar ruf -
ta bu lu nu la rak, 25.05.1983 ta ri hin den
iti ba ren Va kıf iş ti ra ki şir ket ler ku rul ma ya
baş lan mış tır."

Ko MAŞ'ın te mel fa ali yet alan la rı ise
in şa at, eği tim ve ti ca ret. Öden miş ser-
 ma ye si 50 mil yon tL olan şir ke tin 2019
yı lı için de net çi ku ru mu, An ka ra mer kez li
Me rid yen Ku rum sal Çö züm ve ba ğım sız
de ne tim A.Ş ola rak ge çi yor. Şir ke tin yö -
ne tim ku ru lu baş ka nı ise İlyas Se ren -
li.2017 yı lın da Sa kar ya Müf tü lü ğü'nden
emek li olan Se ren li, tür ki ye di ya net
Vak fı Mü te vel li He ye ti İkin ci baş ka nı
ola rak gö rev ya pı yor. (bbc, 17 Mayıs 19)

na sa hip ca mi nin ya pım ma li ye ti, 35
mil yon do la rı bul du.er do ğan, ca mi nin
açı lı şı sı ra sın da yap tı ğı ko nuş ma da, "Ca -
mi miz ve kül li ye si, Ana do lu ve or ta As ya
ara sın da geç miş te va ro lan din, dil, ta rih,
kül tür ve mu hab be tin in şal lah ye ni den ye -
şer me si ne ve si le ola cak tır. bü yük emek-
 ler le al tı yıl da or ta ya çı kan bu eser türk
hal kın dan Kır gız hal kı na bir he di ye ola rak
asır lar ca or ta As ya'nın kal bin de ba ki ka -
la cak tır" açık la ma sın da bu lun du.

'bal kan lar'da ca mi, or ta As ya'da okul 
mef hu mu önem li'

bbC türk çe'nin ko nuy la il gi li so ru la -
rı nı ya nıt la yan Av ras ya ana lis ti eş ref
Ya lın kı lıç lı, tür ki ye'nin 'yu mu şak güç'
açı lı mı kap sa mın da sa de ce ca mi ya pı -
mıy la ye tin me di ği ni, özel lik le bal kan -
lar'da os man lı dö ne mi ne ait han la rı, ha -
mam la rı, ker van sa ray la rı ye ni le di ği ni de
vur gu lu yor."tür ki ye, içe ri de in şa et mek
is te di ği kim lik un su ru nu dı şa rı da da yay-
 mak is ti yor" di yen Ya lın kı lıç lı, hü kü me -
tin 'İslam dün ya sı nın li der li ği ne oy na ma
düs tu ruy la' da ha re ket et ti ği ni ak ta rı yor.

Ya lın kı lıç lı, bal kan lar'da da ha çok
"da vu toğ lu'nun dı şiş le ri ba ka nı ve baş -
ba kan ol du ğu dö nem de at fe di len 'ye ni
os man lı cı viz yon' ile ha re ket edil di ği ni"
be lir tir ken, or ta As ya'da 1990'lar da or -
ta ya çı kan 'ye ni türk çü mo ti vas yo nu -
nun' da ha et ki li ol du ğu nu vur gu lu yor.
An cak Ya lın kı lıç lı'ya gö re, "Fet hul lah çı
te rör Ör gü tü - Fe tÖ'nün Kır gı zis tan'da
kur du ğu okul lar üze rin den ha len güç lü
ol ma sı'' do la yı sıy la, tür ki ye Kır gı zis tan
ve Ka za kis tan'da bu ko nu da sı kın tı ya şı -
yor: "en son bü yü kel çi ör ne ğin de de ol -
du ğu gi bi tür ki ye bu ra lar da bir ça tış ma
ya şı yor. bal kan lar'da ca mi mef hu mu
çok önem li an cak or ta As ya'da okul
mef hu mu da ha önem li, çün kü ora ya çok
faz la İslam kim li ği ile gi re mi yor su nuz.
Ha len bu ra da bir Sov yet kim li ği var."

top lam 103 ca mi ya pıl dı

di ya net İşle ri baş kan lı ğı'nın gi ri şi -
miy le 1975 yı lın da ku ru lan tür ki ye di -
ya net Vak fı (tdV), bu gü ne ka dar fark lı
bü yük lük ve ka pa si te ler de yurt dı şın da
103 ca mi yap tır dı."di ya net İşle ri baş -
kan lı ğı'nın fa ali yet le ri ne des tek ol mak,
din hiz met le ri nin da ha ge niş kit le le re
ulaş tı rıl ma sı ve di ni hiz met ler de gö rev
ala cak nes lin ye tiş ti ril me si" ama cıy la
ku rul du ğu be lir ti len tdV'nin in ter net
si te sin de yer alan bil gi le re gö re, son dö -
nem de yurt dı şın da 22 ca mi açıl dı, Su ri -

tin çı ka rıl ma sı he sap edi li yor.

Ma li ye ti en yük sek ca mi rus ya'da

tür ki ye di ya net Vak fı'nın "Ca mi ler
Ha mi lik dos ya sı" adın da ki ra po run da,
vak fın ca mi in şa atı ala nın da di ya net
İşle ri baş kan lı ğı ile iş bir li ği yap tı ğı vur-
 gu la nı yor. ra por da türk Cum hu ri yet le ri
ile baş la nan yurt dı şı ca mi fa ali yet le ri nin,
Kı rım, Kaf kas ya, bal kan lar, Af ri ka, As -
ya Pa si fik ve Gü ney Ame ri ka ile sür dü -
ğü, bu gün ise "ezan se si ne has ret Müs lü -
man lar için Abd, İngil te re, rus ya, Ha iti,
be la rus gi bi ül ke ler de sev gi mekânla rı
ca mi ler in şa edil di ği" ifa de edi li yor.
"tür ki ye'de ve yurt dı şın da ca mi in şa sı -
nın bay rak ta rı" ol du ğu nu be lir ten tdV,
bu du ru mu şu şe kil de açık lı yor:

"İslam me de ni ye tin de önem li bir ye re
sa hip olan va kıf kül tü rü, ca mi le rin in şa -
sı ve ya şa tıl ma sın da bu gü ne ka dar ön cü
ol muş, bu du rum özel lik le Sel çuk lu ve
os man lı dev le ti dö ne min de zir ve nok-
 ta ya ulaş mış tır. Gü nü müz de va kıf ge le -
ne ği nin sağ lam bir hal ka sı nı teş kil eden
tür ki ye di ya net Vak fı da ku rul du ğu
gün den bu ya na yurt için de ve yurt dı -
şın da yap tır dı ğı ca mi ve eği tim bi na la -
rıy la bu kut lu ge le ne ği sür dür müş tür."

Vak fın bu ra po run da ve di ğer ka mu -
oyu na açık bel ge le rin de yer alan ca mi
ya pım ma li yet le ri aşa ğı da ki tab lo da gö -
rül dü ğü gi bi der len di ğin de, ya pım ma li -
ye ti en yük sek ca mi nin 170 mil yon do -
lar ile rus ya'da in şa edil di ği gö rü lü yor.
bu ca mi le rin top lam ma li ye ti ise 493
mil yon do la ra ula şı yor.

Ül keler, ya pı lan ya da pro je si de vam
eden ca mi lerve ca mi ma li ye ti (mil yon
do lar) şöyle:  rus ya M o s  k o  v a
Mer kez Ca mii - 170 milyon dolar, Abd
di ya net Mer ke zi -100 milyon dolar, Ar -
na vut luk ti ran Mer kez Ca mii - 56
milyon dolar, Al man ya Köln Ca -
mii -45 milyon dolar, Kır gı zis tan biş kek
Ca mii - 35 milyon dolar, Ku zey Kıb rıs
Ha la Sul tan Ca mii - 30 milyon dolar,
İngil te re Cam brid ge Ca mii- 26milyon
dolar, Ci bu ti Sul tan ii. Ab dül ha mit Han
Ca mii - 12.6 milyon dolar, Ka za kis tan
Ho ca Ah met Ye se vi Ca mii - 10.46
milyon dolar, be la rus Minsk Ca mii - 7
milyon dolar, Fi li pin ler Fa tih, os man lı
ve tac lo ban ca mi le ri 1, Ha iti bo uk man
bu ha ra Ca mii 0.13 milyon dolar.

İnşa at fa ali yet le ri ni Ko MAŞ ad lı şir-
 ket yü rü tü yor

Ca mi in şa at fa ali yet le ri ni ise tür ki ye
di ya net Vak fı ku ru lu şu olan ve ser ma -
ye si nin yüz de 99,45'ini tür ki ye di ya net
Vak fı'nın oluş tur du ğu Ko MAŞ ad lı şir-
 ket üst len miş va zi yet te. 1990 yı lın da
ku ru lan "Ko ca te pe Mo dern Ma ğa za cı lık
İşlet me le ri Sa na yi ve ti ca ret Ano nim
Şir ke ti" Ko MAŞ, 2001 yı lın da vak fın
iş ti ra ki olan dört şir ke tin ça tı şir ke ti ha -
li ne gel di: "Ko ca te pe Ca mii in şa atı nın
tür ki ye di ya net Vak fı na dev re dil me si ni
mü te akip, ti ca ri fa ali yet ko nu su iş le ri nin
doğ ru dan Va kıf eliy le yü rü tül me si nin
zor luk ve sa kın ca la rı an la şıl mış tır. "bu
prob lem le rin aşı la bil me si ga ye siy le

Türkiye'debinşubesiolanvedünyanın145ülkesindefaaliyetgöste-
ren bir sivil toplum kuruluşu olan TDV, Türkiye'de ve yurt dışında
yaptırdığıcamilerinyanısıraeğitimalanında,insanikrizlerinyaşan-
dığı bölgelerde ve su kuyularının yapımı gibi alanlarda da projeler
yürütüyor.2017yılındaTDV'nindahaçokbağışlardanoluşantoplam
geliri914milyonTLikengiderleri798milyonTLoldu.
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Ka za nan la rın en ba şın da 'Av ru pa de mok ra si si' bu lu nu yor. Ha la dü şük bir oran da
ol sa yüz de 50,59 ile bir ön ce ki se çim le re gö re önem li öl çü de ar tan bir ka tı lım dan
söz et mek müm kün. Se çim le re ka tı lım son 40 yıl dır de vam lı dü şüş gös te ri yor du.
Bu açı dan da ha yük sek bir tem sil ve meş ru iyet söz ko nu su ola cak.

e u r o n e w S V e V o a

Av ru pa Par la men to su (AP) se çim le ri so na er -
di. Kı ta ge ne lin de gi ri len ide olo jik mü ca de le
ulu sal se vi ye de si ya si par ti le rin çe kiş me si ne

sah ne ol du. Fran sa'da er ken se çim çağ rı la rı na yol
açan AP se çim le ri Yu na nis tan'da baş ba kan ta ra fın -
dan er ken ge nel se çim ka ra rı alın ma sı na ne den ol -
du. AP, 28 Av ru pa Bir li ği (AB) üye si ül ke den ge len si -
ya set çi le rin ül ke le ri ne gö re de ğil ide olo ji le ri ne gö re
grup la ra ay rıl dı ğı bir ku rum. O hal de kı ta da han gi
eği lim ler güç ka zan dı, han gi le ri kay bet ti? De mok ra si
ka zan dı mı? Ön ce lik le be lirt mek ge re kir ki ka za nan -
la rın en ba şın da 'Av ru pa de mok ra si si' bu lu nu yor. Ha -
la dü şük bir oran da ol sa yüz de 50,59 ile bir ön ce ki
se çim le re gö re önem li öl çü de ar tan bir ka tı lım dan
söz et mek müm kün. Se çim le re ka tı lım son 40 yıl dır
de vam lı dü şüş gös te ri yor du. Bu açı dan da ha yük sek
bir tem sil ve meş ru iyet söz ko nu su ola cak.

Ge le nek sel mer kez si ya set eri di

Ge nel res me ba kıl dı ğın da ge le nek sel mer kez sağ
ve sol par ti ler de eri me ol du ğu an cak Ye şil ler baş ta
ol mak üze re li be ral ler ve Eu ros kep tik ler de ar tış
kay de dil di ği gö rü lü yor. Özel lik le Ye şil (Gre ens/EFA)
ve Li be ral (AL DE&R) grup lar bu se çi min ger çek ka -
za nan la rı ol du. 1979'dan bu ya na her 5 yıl da bir se -
çim ya pı lı yor. Ye ni ka tı lan üye ler le bir lik te 750 san-
 dal ye sa yı sı na ula şan AP'de ge le nek sel mer ke zi
oluş tu ra rak son 20 yıl dır ço ğun lu ğu elin de tu tan iki
bü yük ana par ti bu kez ço ğun lu ğu oluş tu ra mı yor.

Mer kez sağ da Hris ti yan De mok rat lar (EPP) ve
mer kez sol da Sos ya list ler ve De mok rat lar (S&D)
ilk iki sı ra yı al sa da bu se çi min ka za na nı on lar de ğil.
EPP 217 san dal ye den 182 san dal ye ye, S&D de 189
san dal ye den 147 san dal ye ye dü şe rek cid di bir eri -
me ya şa dı. Ye şil ler AP'yi de ğil ama AB'yi kon trol
ede bi le cek gü ce ulaş tı. Ye şil ler 51 olan san dal ye sa -
yı sı nı 69'a yük selt ti. Bu du rum Ye şil le ri AP'de es ki -
si ne gö re çok da ha güç lü yap ma sa da esas ba şa rı
Al man ya, Fran sa, İngil te re, İrlan da, Fin lan di ya, Lük-
 sem burg ve Hol lan da gi bi ül ke ler de geç mi şe kı yas la
ol duk ça yük sek oran da oy al ma sı ol du.

Özel lik le AB'nin li der ül ke si ola rak gö rü len Al -
man ya'da Hris ti yan De mok rat lar'a ya kın bir oya ula -
şıl ma sı ye ni dö nem de ik lim ve çev re ko nu la rı nın göz
ar dı edi le me ye ce ği ni; AP'de ço ğun luk oluş tur mak
için çok da ha faz la Ye şil ler ile iş bir li ği ne ih ti yaç du yu -
la ca ğı nı gös ter di. Ne var ki, Av ru pa'da ki bu 'ye şil dal -
ga' coğ ra fi ola rak kı sıt lı kal dı. Or ta Av ru pa'da za yıf la -
yan dal ga Gü ney ve Do ğu Av ru pa'da ke sil di.

Li be ral le rin dö nü şü

AL DE&R san dal ye sa yı sı nı cid di oran da yük sel te -
rek 68'den 109'a çı kar dı. Baş ta İngil te re ol mak üze -
re Ro man ya, Bel çi ka ve Fran sa'da li be ral ler AL -
DE&R gru bu na cid di bir kat kı sağ la dı. Özel lik le
İngil te re'de Bre xit'i çö ze me yen ve uz la şa ma yan Mu -
ha fa za kar ve İşçi Par ti si'ne tep ki ola rak ge ri ge len li -
be ral ler kı ta ge ne lin de ise yük se len aşı rı sa ğa kar şı
sağ du yu lu ke si min den ge le yi ci ham le si ola rak al gı la -
nı yor. Fran sa'da Mac ron'un par ti si de li be ral le rin ar -
tan san dal ye sa yı sın da cid di bir et ki ye sa hip.

Göç men kar şı tı aşı rı sağ ve Eu ros kep tik le rin yük-
 se li şi de vam edi yor

Se çim le rin bir ka za na nı da aşı rı sağ ve Eu ros kep -
tik (AB'ye kuş kuy la yak la şan/AB kar şı tı) par ti ler.
İngil te re, Fran sa, İtal ya, Bel çi ka ve Ma ca ris tan baş ta
ol mak üze re İsveç ve Slo ven ya'da mil li yet çi ve po -
pü list oy lar cid di şe kil de yük sel di. Her mil li yet çi aşı -
rı sağ par ti Eu ros kep tik ol ma dı ğı ve aşı rı sağ gö rüş -
lü grup lar da ken di ara la rın da tam bir uz la şı
sağ la ya ma dı ğı için AP'de iki ana gru ba ay rı lan bu par-
 la men ter ler 58 san dal ye li ENF ve 54 san dal ye li EFD-
D'yi mey da na ge ti ri yor. Bir lik te ha re ket et tik le ri tak -
dir de li be ral ler den da ha güç lü ha le ge len bu iki
grup la mer kez par ti ler ge nel lik le iş bir li ği ne git mi yor
ve bu ne den le izo le şe kil de ka lı yor lar. Bu nok ta da
ulu sal par ti le rin du ru mu na bak tı ğı mız da İtal ya'da ik ti -
dar olan göç men kar şı tı Baş ba kan Ya dım cı sı Mat teo
Sal vi ni'nin Lig par ti si ve onun müt te fi ki olan par ti ler
AP'de ki par la men ter sa yı sı nı iki ye kat la dı.

İngil te re'de Ni gel Fa ra ge'ın li de ri ol du ğu Bre xit
Par ti si yüz de 31,7 ile İtal ya ve Po lon ya'dan son ra en
yük sek oy alan Eu ros kep tik par ti ol du. Ne var ki,
İngil te re'de AB'den çık ma nok ta sın da re fe ran du ma
dö nü şen AP se çim le ri ne de niy le yük se liş gös te ren

Eu ros kep tik le rin bu du ru mu AB'de kal mak is te yen -
le rin kal ma yan lı sı par ti le re ver dik le ri oy lar la den-
 ge len di. AP se çi mi son ra sı İngil te re'de ikin ci bir
Bre xit re fe ran du mu ve ya ge nel se çim le re gi dil me si -
ne ke sin göz le ba kı lı yor.

Eu ros kep tik ler de en bü yük ka za nım lar dan bi ri
Ma ca ris tan'da ki ik ti dar par ti si Fi desz'e ait. Kı ta da ki
tüm bi rin ci ge len si ya si par ti ler den da ha yük sek bir
oy ora nı alan Baş ba kan vik tor Or ban yüz de 53 ile
13 san dal ye yi ga ran ti le di ve ade ta ken di ba şı na
AP'de kü çük bir grup oluş tur du.

Or ban şim di bu par la men ter le ri EPP'de ya ni
mer kez si ya set te mi tu ta cak yok sa Eu ros kep tik
gru ba mı da hil ola cak, önem li olan so ru bu. Or -
ban'ın ter ci hi ye ni Av ru pa Ko mis yo nu Baş ka nı se çi -
mi ni de et ki le ye cek. Or ban uzun sü re dir var olan
Ko mis yon Baş ka nı Je an Cla ude Junc ker'in sert eleş -
ti ri le ri ne ma ruz ka lı yor du. Bir di ğer önem li Eu ros -
kep tik ka za nı mı da Po lon ya da mey da na gel di. Po -
lon ya'da Eu ros kep tik olan par ti le rin top la mı yüz de
50'nin üze rin de oy ora nı na ulaş tı.

Skan dal la ra ka pı lan lar

Ba zı üye ül ke ler de ya şa nan si ya si skan dal lar ne -
de niy le halk AP se çim le ri ni ce za lan dır ma ara cı ola -
rak kul lan dı. Ör ne ğin hu kuk skan dal la rıy la sü rek li
gün de me ge len Ro man ya'nın ik ti dar da ki Sos yal De -
mok rat Par ti si des te ği nin üç te bi ri ni kay bet ti ve
AP'de sa hip ol du ğu 16 san dal ye den 7'si elin den git -
ti. Avus tur ya'da hü kü met or ta ğı aşı rı-sağ Öz gür lük
Par ti si (FPÖ) Rus ya ile iş bir li ği ne iliş kin or ta ya çı -
kan skan dal ne de niy le oyu yüz de 22'den 17,2'ye
düş tü ve üçün cü sı ra ya ge ri le di.

Da ni mar ka'nın Halk Par ti si de AB fon la rı nı usul-
 süz şe kil de kul lan mak tan ötü rü ya şa nan skan dal la -
rın göl ge sin de gir di ği se çim ler de oy la rı nın ya rı sı nı
kay bet ti. Fran sa'da Cum hur baş ka nı Em ma nu el Mac -
ron'un da ba şı dert te. Ba kan la rı ve yar dım cı la rı na
yö ne lik skan dal lar, Sa rı Ye lek li ler'in pro tes to la rıy la
bir le şin ce o da ilk sı ra yı aşı rı sağ cı Ma ri ne Le Pen'e
bı rak tı. Le Pen ise so nuç lar dan son ra er ken ge nel se -
çim çağ rı sın da bu lun du. Le Pen her ne ka dar Fran sa'da
ilk ya rı şı ilk sı ra da ta mam la sa da, 2014 se çim le ri ne
oran la güç kay bet ti, AP'ye gön de re ce ği tem sil ci sa yı sı
da düş tü. (AB Haber Portalı Euronews, 27.05.2019)

Ye ni AB'yi Kim Yö ne te cek?

Av ru pa Bir li ği'ne (AB) üye 28 ül ke de ya pı lan par-
 la men to se çim le ri nin ar dın dan, li der ler, ye ni par la -
men to arit me ti ğiy le AB yö ne ti ci le ri nin se çi mi ni tar -
tış mak üze re Brük sel'de bir ara ya gel di. AP
arit me ti ği nin tü müy le de ğiş ti ği se çim le rin ar dın dan
li der ler, "AB'nin Baş ba ka nı" ola rak ta nım la nan, Je an-
Cla ude Junc ker'den bo şa la cak AB Ko mis yo nu Baş -
kan lı ğı için kı ran kı ra na pa zar lık yü rü tü yor. AB'nin bu
en önem li kol tu ğu için Al man Man fred We ber, Hol-
 lan da lı Frans Tim mer mans, Fran sız Mic hel Bar ni er ve
Da ni mar ka lı Mar gret he ves ta ger'in adı öne çı kı yor.

Av ru pa Par la men to su'nda ki güç den ge le ri ni
önem li öl çü de de ğiş ti ren se çim ler den iki gün son -
ra, AB li der le ri Bir li ği yö ne te cek ki lit isim le ri tar -
tış mak üze re Brük sel'de bir ara ya ge li yor. Zir ve ye,
AB'den çık ma ya ha zır la nan İngil te re'nin is ti fa sı nı
açık la yan Baş ba ka nı The re sa May de ka tı la cak. Li d-
er ler, önü müz de ki 5 yıl bo yun ca, AB'nin yü rüt me
ku ru mu Ko mis yon Baş kan lı ğı'na, Av ru pa Par la -
men to su'na ve Mer kez Ban ka sı Baş kan lı ğı'na ki min
öne ri le ce ği ne ka rar ve re cek. Se çim le rin en önem li
so nu cu, 1979 yı lın da ya pı lan ilk se çim ler den bu ya -
na, AP'de salt ço ğun lu ğa sa hip olan iki bü yük grup
mer kez sağ ve mer kez so lun li der li ği nin so na er -
me si ol du. Bun dan böy le bir ka rar ala bil mek için
di ğer grup la rın da ona yı ge re ke cek. Bu da AP için -
de ye ni uz laş ma ve it ti fak la rı zo run lu kı la cak.

'Spit zen kan di dat' bit ti

Ye ni par la men to arit me ti ği, AB ku rum la rı nı yö ne -
ten isim le rin, par la men to nun iki bü yük gru bu nun
ara la rın da uz la şa rak be lir le di ği 'spit zen kan di dat'
pre si bi ni de ta ri he göm dü. Fran sa Cum hur baş ka nı
Em ma nu el Mac ron, "Her du rum da biz spit zen kan -
di dat pren si bi ne kar şı yız. Bu de mok ra tik de ğil" di y-
e rek, ye ni yö ne ti ci le rin da ha ge niş bir uz laş may la
be lir le ne ce ği nin işa re ti ni ver di. Yu na nis tan li de ri
Ale xis Çip ras ve Ma ca ris tan Baş ba ka nı vic tor Or -

ban da, bu il ke ile is mi öne çı kan Man fred We ber'i
des tek le me di ği ni açık la dı. Par ça lı gö rün tü ser gi le -
yen par la men to da grup la rın uz la şa ma ma sı du ru -
mun da za yıf bir ih ti mal ol sa da 'spit zen kan di dat'
pren si bi ye ni den ha re ke te ge çi ri le bi lir. An cak bu
du rum da, Ye şil ler ve li be ral le rin de üze rin de uz laş -
tı ğı bir isim öne ril me si zo run lu lu ğu do ğu yor.

4'lü koa lis yon olur mu?

PPE, yal nız ca par la men to arit me ti ğin de kay bet -
me di; AB Kon se yi'nde ki li der ler tab lo su na ba kıl dı -
ğın da da PPE'nün du ru mu hay li zor. Beş yıl ön ce,
AB li der le ri ara sın da 12 PPE üye si li der var dı, şim di
bu ra kam 8'e ge ri le di. Bu na kar şı lık 69'dan 109'a
yük se len li be ral ler ile, 52'den 69'a yük se len Ye şil -
ler'in ma sa da gü cü art tı. ve baş ta Mac ron ol mak
üze re, li be ral li der ler, gru bun bu ki lit öne mi ni pa -
zar lık lar da so nu na ka dar kul lan mak ta ka rar lı lar.

Önü müz de ki dö nem de, bu pa zar lık lar sı ra sın da,
PPE, S&D, AL DE ve Ye şil ler'den olu şan, mer kez
sağ, mer kez sol, li be ral ve Ye şil"dört lü bir koa lis -
yon" gör mek müm kün ola cak. Aşı rı sağ 3 grup ise,
16 san dal ye da ha ka za na rak 154 par la men te re sa -
hip ol du. İtal yan Baş ba ka nı Yar dım cı sı Mat teo Sal vi -
ni ENF gru bu nun en güç lü is mi. Da ha ön ce 5 mil-
 let ve ki li bu lu nur ken, bu sa yı yı 28'e yük sel ten Sal vi ni
ma sa da, 29 mil let ve ki li çı ka ran Mer kel ka dar güç lü
ol mak, ENF gru bun da ki gü cü nü ar tır mak is ti yor.
An cak, 3 grup bir leş se de, aşı rı sa ğın par la men to
için de ki ka rar lar da et kin li ği sı nır lı ola cak.

Fran sa-Al man ya ça tış ma sı

Böy le olun ca da, AP için de Ye şil ler ve Li be ral
Grup ka rar lar da ki lit rol oy na ya cak. Mer kel'in des -
tek le di ği PPE'nin Ko mis yon Baş ka nı ada yı Man fred
We ber'in se çil me si, di ğer grup la rın des te ği ol mak -
sı zın müm kün gö rün mü yor. Hat ta Fran sa, ke sin lik le
Al man ya'dan bir baş kan se çil me si ni is te mi yor. Mac -
ron'un par ti sin den lis te ikin ci si ola rak mil let ve ki li
se çi len es ki sos ya list, çev re ci po li ti ka cı Pas cal Can-
 fin, 'We ber hi po te zi öl müş tür' di ye rek, Fran sa'nın
bu aday lı ğı des tek le me ye ce ği ni açık ça di le ge tir di.

Bu na kar şı lık Fran sa, Bre xit mü za ke re le ri ni yü rü -
ten, es ki Fran sa Dı şiş le ri Ba ka nı, tec rü be li dip lo -

mat Mic hel Bar ni er'nin aday lı ğı nı öne sü rü yor.
Brük sel ku lis le rin de "En Av ru pa lı Fran sız" di ye anı -
lan Bar ni er aday ol maz sa, Mac ron, li be ral gru bun
ada yı, Da ni mar ka lı 51 ya şın da ki Mar gret he ves ta -
ger'i des tek le me yi plan lı yor. Bu nun kar şı lı ğın da ise
Av ru pa Mer kez Ban ka sı'nın (BCE) ba şı na bir Fran-
 sız gel me si için pa zar lık ya pı yor. Mer kel'in de, We -
ber'in AP Baş ka nı ol ma sı du ru mun da, ko mis yon baş -
kan lı ğın dan vaz geç me ye ha zır ol du ğu dil len di ri li yor.
Al man ya, CDU ile CSU'nun bir leş me si nin sem bo lü
olan Ba vi ye ra lı We ber'i baş kan ola rak gör mek is ti -
yor. AP Baş kan lı ğı ya da Mer kez Ban ka sı Baş kan lı ğı
kar şı lı ğın da, AB Ko mis yo nu Baş kan lı ğı'nın We ber'e
ve ril me si için pa zar lık yü rü tü yor. Zi ra, We ber'in se -
çi le me me si Mer kel için ye ni bir ba şa rı sız lık ola cak.

Mar gret he ves ta ger tek ka dın aday

Se çim ler de 35 kol tuk kay be de rek 150'ye ge ri le yen
Sos yal De mok rat grup ise Hol lan da lı po li ti ka cı, AB
Ko mis yon Baş kan Yar dım cı sı Frans Tim mer mans'ı
aday gös te ri yor. An cak hay li kan kay be den sos ya list
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gru bun şan sı za yıf. An cak den ge ler ge re ği sür priz bir
aday ola rak çık ma sı bek le ni yor. Bu nok ta da Ye şil ler'in
ve li be ral grup AL DE'nin ter ci hi ki lit önem ta şı ya cak.
Li be ral ler, Re ka bet ten so rum lu AB Ko mi se ri, 'tek ka -
dın aday' Mar gret he ves ta ger için ku lis ya pı yor.

Mer kel, Av ru pa Kon se yi Baş ka nı mı?

AB Ko mis yo nu baş kan lı ğı bir li ğin en önem li gö -
re vi. An cak bu nun ya nı sı ra 4 gö rev için da ha se çim
ya pı la cak: İtal yan An to nio Ta ja ni'nin ye ri ne AP Baş -
ka nı, İtal yan Ma rio Drag hi'nin ye ri ne Av ru pa Mer -
kez Ban ka sı Baş kan lı ğı, Po lon ya lı Do nald Tusk'ın
ye ri ne AB Kon se yi Baş ka nı ve İtal yan Fe de ri ca
Mog he ri ni'nin ye ri ne AB Dı şi liş ki ler Yük sek Te mil -
ci si se çi le cek. AB ku lis le rin de Al man ya Baş ba ka nı
An ge la Mer kel'in adı AB Kon sey Baş kan lı ğı için ge -
çi yor. An cak Hol lan da Baş ba ka nı Mark Rut te de bu
kol tuk için ku lis ya pı yor.

Se çim 20-21 Ha zi ran'da

Liz bon An laş ma sı'na gö re, Ko mis yon Baş ka nı'nın
is mi li der le rin oluş tur du ğu AB Kon se yi ta ra fın dan
be lir le ni yor ve öne ri li yor. An cak ka ra rı Av ru pa Par-
 la men to su ve ri yor. Do la yı sı ya, li der ler, AP için de ki
den ge le ri ya ka la ma dan, aday la rı nı seç ti re me ye cek -
le ri nin far kın da. Aday lar, Kon se yin 20-21 Ha zi ran
zir ve sin de be lir le ne rek AP'ye öne ri le cek. Ar dın dan,
1 Tem muz'dan iti ba ren res men gö re ve baş la ya cak
Av ru pa Par la men to su se çim ya pa cak. Mev cut Baş -
kan Je an Cla ude Junc ker'in gö re vi 31 Ekim'de so na
ere cek. Ye ni ekip Ka sım ayı iti ba riy le gö re ve baş la -
ya cak. (Amerikanın Sesi Radyosu, 28 Mayıs 2019)

Mer kel hü kü me ti nin ge le ce ği be lir siz

Al man ya'da Av ru pa Bir li ği'ni des tek le yen ler AP
se çi mi nin ga li bi ol du. An cak Sos yal De mok rat lar'ın
al dı ğı ağır ye nil gi ne de niy le Mer kel'in koa lis yo nu
sal lan tı da Al man ya, Avus tur ya ve Hol lan da'da ki sağ
po pü list le rin Av ru pa Par la me to su'nda (AP) kor ku -
lan iler le yiş le ri ger çek leş me di. Bu haf ta so nu ya pı -
lan se çim le rin olum lu so nu cu bu ol du.

Ay rı ca mil li yet çi ler ile Av ru pa dost la rı ara sın da ki
ku tup laş ma, seç men le ri san dı ğa git me ko nu sun da
mo ti ve et ti. Bir çok ül ke de se çi me ka tı lım yük sek -
ti. Bu nun la bir lik te bir ön ce ki se çim le re gö re 30
yaş al tı seç me nin ka tı lım ora nı da da ha yük sek ol -
du. Bu da, Av ru pa ko nu su ve bir lik te na sıl ya şa nır
so ru su nun kar şı lık bul du ğu nun bir işa re ti. Bu yaş
gru bu için de se çi min net ka za na nı, ik li min ko run -
ma sı nı ken di si için ge le ce ğin ko nu su ha li ne ge ti re -
bi len Ye şil ler par ti si ol du.

Al man Sos yal De mok rat lar için he zi met

Al man Sos yal De mok rat lar için bu pa zar gü nü fe -
la ket ol du. Al man ya'nın en es ki de mok ra tik par ti si
Av ru pa düz le min de yüz de 16'ının al tı na düş tü. An -
cak bu nun la da bit me di. Haf ta so nu Bre men'de
eya let mec li si ve ye rel se çim ler ol du ve bu eya let
73 yıl dan bu ya na Sos yal De mok rat lar ta ra fın dan
yö ne ti li yor. Bu da şim di son bul du. İlk kez se çi mi
Hris ti yan De mok rat Bir lik (CDU) ka zan dı. Bu çif te
ye nil gi nin so nuç la rı ola cak tır. Bu, par ti nin so na gel -
di ği nin ve an cak ger çek bir ye ni ya pı lan may la ge le -
cek şan sı ol du ğu nun da bir is pa tı.

Brük sel'de ge le cek gün ler de han gi par ti nin, han gi
po zis yon da li der li ği üst le ne ce ği tar tı şı la cak. Al man -
ya'da ki tar tış ma ise çok da ha esas lı ola cak. Bu ra da
tar tış ma, koa lis yon hü kü me ti nin ül ke ye da ha ne ka -
dar ıs tı rap çek tir mek is te di ği üze ri ne ola bi lir. Haf ta
so nun da ya pı lan se çim ler son ra sın da Mer kel'in 14
yıl lık dö ne mi nin koa lis yon or ta ğı üze rin den son lan -
ma sı ve bu yıl er ken se çim le rin ya pıl ma sı müm kün.
Bu se çim de ya nıt lan ma sı ge re ken bir çok so ru ola-
 cak ve bi ri nin ya nı tı ke sin: An ge la Mer kel bir kez
da ha aday ol ma ya cak. (Almanyanın Sesi,

Se çim le rin bir ka za na nı da aşı rı sağ ve
Eu ros kep tik (AB'ye kuş kuy la yak la -
şan/AB kar şı tı) par ti ler. Mil li yet çi ve po -
pü list oy lar cid di şe kil de yük sel di.
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Al bert eins te in'ın dün ya ça pın da ta nın ma dı ğı
bir dö ne mi dü şün mek zor. An cak 1915'te
gö re li lik te ori si ni ta mam la ma sı nın ar dın dan

bi le, Al man ya'nın dı şın da ta nın mı yor du. ta ki;
İngi liz as tro nom Art hur Stan ley ed ding ton ara ya
gi re ne ka dar...eins te in'ın fi kir le ri, 1. dün ya Sa va -
şı'nın ku şat ma la rı ve İngil te re'de, 'düş man' ta ra fın -
dan üre ti len bi li mi hoş kar şı la ma yan za rar lı mil li -
yet çi lik ne de niy le ka pa na kı sıl mış tı.eins te in bir
sos ya list ti. ed ding ton ise dost la rın dînî der ne ği
üye siy di. Her iki si de bi li min, sa va şın yol aç tı ğı bö -
lün me ye üs tün gel me si ge rek ti ği ni dü şü nü yor du.

Gö re li lik ku ra mı nın göz ler önü ne se ril me si ni
sağ la yan ve eins te in'ı dün ya nın en ün lü in san la rın -
dan bi ri ya pan, on la rın or tak lık la rıy dı. eins te in ve ed -
ding ton sa vaş sı ra sın da bir ara ya gel me di. Hat ta doğ -
ru dan ile ti şim bi le kur ma dı lar. bu nun ye ri ne, sa vaş ta

ta raf sız ka lan Hol lan -
da'da ki bir or tak ar ka -
daş la rı gö re li lik ku ra -
mı nı İngil te re'ye yay dı.

Mek tup, Cam brid ge Üni ver si te si Pro fe sö rü ve
İngi liz Kra li yet As tro no mi top lu lu ğu yet ki li si ed -
ding ton'ın eli ne geç ti ği için, eins te in çok ama çok
şans lıy dı.Sa de ce te ori nin kar ma şık he sap la ma la rı nı
an la mak la kal ma dı. ed ding ton, sa vaş kar şı tı ola rak
Al man bi li mi ni önem se me ye is tek li az sa yı da ki
İngi liz bi lim in sa nın dan da bi riy di.

Ken di ni, eins te in'ın bi li min te mel le rin de dev rim
ya rat ma sı na ve bi lim in san la rı nın ev ren sel li ği nin
ye ni den ka bul gör me si ne ada dı.

eins te in'ın te ori si ni test et mek için yol cu luk

eins te in, sa vaş ne de niy le ber lin'de ka pa na kı sıl -
mış tı; ab lu ka al tın da aç lık çe ker bir hal de ve si ya si
gö rüş le ri ne de niy le hü kü me tin gö ze ti mi al tın day dı.
ed ding ton ise İngi liz ce ko nu şan dün ya yı, 'düş man'
bir bi lim in sa nı nın dik ka te de ğer ol du ğu na ik na et -

me ye ça lı şı yor du. Gö -
re li lik ku ra mı üze ri ne
ki tap la rı ilk o yaz dı.
eins te in üze ri ne çok
il gi gö ren ders ler ver di

ve 20'in ci yüz yı lın en bü yük bi lim ile ti şim ci sin den
bi ri ol du. Ki tap la rı on yıl lar bo yun ca en çok sa tan -
lar lis te sin de kal dı. Sık sık bbC'nin rad yo prog ram -
la rı na ko nuk ol du. en so nun da da ça lış ma la rı ne de -
niy le ni şa na la yık gö rül dü. İngil te re'yi za man,
me kan ve gö re li lik ko nu la rı na il gi duy ma ya ik na et -
mek, gı da ta şı yan tek ne ler ba tar ken, bin ler ce genç
ha ya tı nı kay be der ken zor du...

ed ding ton, gö re li lik ku ra mı nı ka nıt la ma ya ih ti -
yaç du yu yor du. eins te in'ın ge nel gö re li lik ku ra mı nı
test et mek en iyi se çe ne ğiy di. eins te in, ışı ğın Gü -
neş gi bi bü yük küt le le rin ya kı nın dan geç ti ğin de yer
çe ki mi ne de niy le yön de ğiş tir di ği ni söy lü yor du.
bu, uzak ta ki bir yıl dı zın ufak oran da yer de ğiş tir -
miş gi bi gö rün me si an la mı na ge li yor du. 

denk lem le re gö re sap ma nın tam ola rak 1.75 sa -
ni ye lik bir yay ol ma sı ge re ki yor du. bir as tro nom

için bu nu ölç mek ko lay ol ma sa da, müm kün dü. bu
göz le min ya pı la bil me si için tam Gü neş tu tul ma sı -
nın bek len me si ge re ki yor du. tam Gü neş tu tul ma la -
rı na dir gö rü lür, kı sa sü rer ve Av ru pa lı as tro nom la -
rın üc ra böl ge le re git me si ni ge rek ti rir. eins te in
ön gö rü sü nün test edil me si için yıl lar dır uğ ra şı yor -
du, an cak he nüz ba şa rı ya ula şa ma mış tı. ed ding ton,
1919 Ma yıs'ın da mey da na ge le cek ve gü ney ya rım -
kü re den iz le ne cek olan tu tul ma nın bu nun için bir
fır sat ola bi le ce ği ni dü şün dü.

At lan tik Cep he si'nde Al man la rın teh dit le ri ne
rağ men, bu ke şif ge zi si ni nin ya pı la bi le ce ği İngil te -
re'den da ha iyi ko num da bir ül ke yok tu.

ed ding ton'ın bu nun için bü yük bir des te ğe ih ti -
ya cı var dı. İngil te re Kra li yet ra sat ha ne si'nin mü -
dü rü olan Frank w dyson ya kın ar ka da şıy dı.
dyson, ke şif yol cu lu ğu nun ma li ye ti nin kar şı lan ma -
sı nı sağ la dı, an cak alı nan pa ray la bi le sa vaş ko şul -
la rın da ge rek li ekip ma nı bul mak zor du.

da ha da kö tü sü, ed ding ton, hap se gir me ih ti ma li
ne de niy le, ke şif yol cu lu ğu na çı ka ma ya bi lir di.

dost la rın di ni der ne ği üye si ola rak, ed ding ton
bir sa vaş kar şı tıy dı ve or du ya ka tıl ma yı red det ti.
baş ka pek çok üye ise ya ce za evi ne gir di ya da ça -
lış ma kamp la rı na gön de ril di. ed ding ton'ın ce za evi ne
gön de ril me si son an da en gel len di. (bun da İngil te re
Kra li yet ra sat ha ne si'nin mü dü rü olan ar ka da şı nın
rol oy na dı ğı na şüp he yok.) Şa şır tı cı bir şe kil de, ein-
s te in'ın te ori si ni test et mek için ke şif yol cu lu ğu na
çık ma sı ko şu luy la mu afi yet ta nın mış tı.

'Ha ya tı mın en ha ri ka anı'

1918'in Ka sım ayın da ki ateş kes, ke şif yol cu lu ğu -
nun ya pı la bi le ce ği an la mı na ge li yor du. ed ding ton,
ke şif yol cu lu ğu nun, so nu cu ne olur sa ol sun, eins te -
in'ı dün ya ka mu oyu na ta nıt ma sı nı umu yor du.

ed ding ton ve dyson, so nuç la rın hem bi lim ca mi -
asın da hem de ka mu oyun da he ye can ya rat ma sı için
ça ba gös ter di. Ga ze te ler, ed ding ton'ın 'New ton ve
eins te in ara sın da ki des tan sı mü ca de le' ola rak sun-
 du ğu de ne yin so nuç la rı nı ver mek için ha zır dı. Sa vaş
za ma nın da çek ti ği yok luk tan ötü rü cid di de re ce de
has ta olan eins te in, bu ko nu da çok az şey bi li yor du.
bu nun ye ri ne, ed ding ton ve iş ar ka daş la rı nın, eins te -
in'ın ön gö rü sü nü ken di ken di le ri ne test et me le ri ge re -
ki yor du. tu tul ma yı iz le me le ri için iki ekip gö rev len -
di ril di: ed ding ton'ın eki bi bre zil ya'ya gön de ril di,
di ğer ekip ise ba tı Af ri ka'da ki Prin ci pe Ada sı'na…

29 Ma yıs 2019'da, ya ni 100 yıl ön ce, as tro nom lar
yıl dız lar da ki ufa cık de ği şi mi ya ka la ya rak, bi zim
ev re ni al gı la yı şı mız da ki bü yük de ği şi me yol aç mak
için, 6 da ki ka bo yun ca ka ra ran gök yü zü nü göz lem -
le di. Ha va ko şul la rı, ekip man sı kın tı sı gi bi se bep -
ler le ne re dey se mah vol mak üze rey ken, keş fe ka tı -
lan lar, Gü neş'in yer çe ki mi ne de niy le yer le ri
de ği şen yıl dız la rı gös ter di ği ni um duk la rı fo toğ raf -
la rı ül ke le ri ne ge ri gö tür dü ler. Ay lar bo yun ca sü ren
yo ğun öl çüm ler ve he sap la ma lar dan son ra, ed ding -
ton olum lu ne ti ce ye ulaş tı. bu nun, ha ya tı nın en ha -
ri ka anı ol du ğu nu söy le ye cek ti: "eins te in'ın te ori si -
nin ka nıt lan dı ğı nı ve ye ni bi lim sel dü şün ce nin
ka bul edil me si ge rek ti ği ni bi li yor dum."

So nuç lar, New ton'ın mı eins te in'ın mı hak lı çık-
 tı ğı nı me rak eden bi lim in san la rı ve mu ha bir ler le
do lu Kra li yet top lu lu ğu'nun bir oda sın da açık la dı.
(bu sı ra da New ton por tre sin den on la ra ba kı yor du)
du yu ru, mu az zam bir he ye ca na yol aç tı. Kra li yet
top lu lu ğu'nun baş ka nı, bu nu "in san dü şün ce si nin
en üst dü zey ba şa rı la rın dan bi ri" ola rak ni te len dir -
di. ti mes'ın bir son ra ki gün kü baş lı ğı şuy du: "bi -
lim de dev rim"

ed ding ton her şe yi mü kem mel bir şe kil de plan la -
mış tı. eins te in, bir ge ce de, pek ta nın ma yan bir aka -
de mis yen den, her ke sin hak kın da da ha faz la şey bil -
mek is te di ği bir bil ge ye dö nüş tü.

ed ding ton, hal ka is te di ği ni ver di. İngi liz ce ko nu -
şan ül ke ler de gö re li lik ku ra mı nın tem sil ci si ola rak,
ga ze te le rin ve der gi le rin git ti ği isim oy du.

ders le ri ne gir mek is te yen yüz ler ce ki şi yer ol ma -
dı ğı için dı şa rı da ka lı yor du. İçe ri gi re bi len ler se, sa -
de ce gö re li lik ku ra mı nın ar ka sın da ki tu haf fi zi ği
de ğil, ay nı za man da sa va şın ge tir di ği nef ret ve ka -
osu aşa rak, ev ren sel bi li min sem bo lü olan eins te in
hak kın da da bir şey ler öğ re ni yor du.

eins te in ise has ta ya ta ğın dan na di ren doğ ru la bi li -
yor du. Hol lan da'dan yol la nan bir te leg raf ara cı lı ğıy la
göz le min so nuç la rı nı öğ ren di. Med ya nın ani den or ta -
ya çı kan yo ğun il gi sin den şaş kı na dön se de, te ori si -
nin doğ ru lan mış ol ma sın dan bü yük mut lu luk du yu -
yor du. Mu ha bir le rin ses le ri ol ma dan bir da ha evi nin
ön ka pı sın dan dı şa rı çı ka ma ya cak tı. ed ding ton ol ma -
sa, gö re li lik ka nıt lan ma mış ola cak tı ve eins te in, de -
ha nın sim ge si ha li ne ge le me ye cek ti. ed ding ton, sa -
va şın bi ti min den yıl lar son ra sı na ka dar bir ara ya
gel me se ler bi le, eins te in'ın en önem li müt te fi kiy di.
on la rın iş bir li ği sa de ce mo dern fi zi ğin do ğu şu için
ha ya ti de ğil di, 1. dün ya Sa va şı'nın en ka ran lık gün le -
rin den ge çi lir ken bi li min ulus la ra ra sı top lu luk ola rak
kal ma sı açı sın dan da önem liy di. (bbc, 25 Mayıs 2019)
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M a t t H e w S t a n L e y *

einstein’i dünyaca Ünlü Yapan Adam

* Matt hew Stan ley "eins te in's war: How re la ti -
vity Con qu ered Na ti ona lism and Sho ok the
world" (eins te in'ın Sa va şı: Gö re li lik Na sıl Mil li -
yet çi li ği Fet het ti ve dün ya yı Sars tı) ki ta bı nın ya za rı.


