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Bu gazete, uluslararası saygın düşünce kuruluşlarının analizleriyle hazırlanmaktadır
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2. dünya Savaşı’nın
Az bilinen Casusu

Ağaçların ‘Sosyal Ağlarının’
Haritası Çıkarıldı
Araştırmacılar her orman veya korunun altında,
ağaçların ve bitkileri birbiyle bağlayan köklerden,
mantarlardanbakterilerdenoluşankarmaşıkbirağ
olduğunu tespit etti. Bu mantar ağı, küresel ısın ayla mücadelede büyük rol oynuyor. Araştırma,
m
mikorizal ağlarına bağlı olarak dünyanın neresine
ne tür ağaçlar dikilmesi gerektiğine yardımcı olarakağaçlandırmaçalışmalarınayardımcıolabilir.

aLeSSandra Corrêa

V

Av sırasında bacağından vuruldu... Abd'nin Maryland eyaletinde, 1906 yılında zengin bir ailede doğan Hall'un aslında en büyük hayali diplomat olmaktı.
Anadili İngilizce'nin yanı sıra Fransızca, İtalyanca ve Almanca'yı akıcı bir şekilde konuşuyordu. 20 yaşında Avrupa'ya okulunu bitirmeye geldi. Ardından Varşova, Venedik ve İzmir'de bulunan Amerikan misyonlarında memur olarak çalıştı. Ancak diplomat olarak aradığı yükselişi bir türlü gerçekleştiremedi. Hall'un
hayat hikayesini konu alan "Önemi olmayan kadın" (A woman of No importance) adlı biyografiyi kaleme alan Sonia Purnell, kadın olduğu için sürekli
reddedildiğini ve o zamanlarda Amerika'da hiçbir kadının büyükelçi olarak
atanmadığını söylüyor. Hall'un kariyer hayalleri 27 yaşında av sırasınd, yanlışlıkla sol bacağından vurulunca suya düştü. bacağı kangrene dönünce, doktorlar, bacağını diz altından ampüte etmek zorunda kaldı. bbC'ye konuşan yazar
Purnell, Hall için, "Spor yapmayı, ata binmeyi ve avlanmayı seven maceracı
biriydi. Sakatlandıktan sonra bir kadın olarak hiçbir önemi kalmamış gibi davranıldı ama aslında çok daha önemli bir kadın oldu" diyor. devamısayfa24’te

CLaıre MarSHaLL

A

raştırmacılar her orman veya korunun altında, ağaçların
ve bitkileri birbiyle bağlayan köklerden, mantarlardan
bakterilerden oluşan karmaşık bir ağ olduğunu tespit
etti. Yaklaşık 500 milyon yıllık bu ağ internet için kullanılan
"world wide web - dünya çapında ağ" terimine atıfla "wood
wide web" diye adlandırılıyordu. Şimdi de uluslararası bir çalışmayla, bu bilinmeyen dünyaya hakim olan "mikorizal mantar
ağının" ilk küresel haritası çıkartıldı.
Nature dergisinde yayımlanan araştırma İsviçre'nin Zürih
kentindeki Crowther Laboratuvarı ve ABD'deki Stanford Üniversitesi tarafından yapıldı. Çalışmada, Küresel Orman İnisiyatifi'nin 70'den fazla ülkedeki 1,2 milyon orman, 28 bin türü
kapsayan veri tabanı kullanıldı. Milyonlarca doğrudan orman
gözlemi ve yerdeki simbiyotik bağlarını kullanan araştırmacılar,
ilk kez bu mantar ağlarını aşağıdan yukarı görselleştirebilen
modellemeler yaptı. Araştırmacılardan Prof. Thomas Crowther BBC'ye yaptığ açıklamada "İlk kez ayaklarımızın altındaki
dünyaya dair küresel ölçekte bir bakış elde ettik" dedi. Araştırma, mikorizal ağların iklim değişikliğinin etkilerini kısıtlama-

Teknoloji Emeğin Geleceğini Değiştirecek

İ

ş ve çalışma dünyası, büyük değişimden geçiyor. Teknolojik
gelişmeler bir yandan yeni iş alanları açarken diğer yandan
da becerileri artık işe yaramayan insanlara olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Çalışmanın
Geleceği Küresel Komisyonu tarafından yayınlanan yeni bir
araştırmaya göre iş ve çalışma dünyasını şimdiden derinden etkilemeye başlayan bu yeni gerçeklik, birçok belirsizliği de beraberinde getiriyor. Uluslararası Çalışma Örgütü, yapay zeka,
otomasyon ve robot teknolojisinin istihdam kaybına neden olacağı, bazı becerilerinse artık tarihe karışacağı gerçeğini kabul
ediyor. Ancak örgüt, yeni teknolojilerin ve özellikle ekonomilerin çevreyle daha uyumlu olması için başlatılan girişimlerin milyonlarca kişiye yeni iş alanları açacağı tahmininde bulunuyor.
Değişim yarından da yakın
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Çalışmanın Geleceği Küresel
Komisyonu Eşbaşkanı, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, teknolojik gelişmelerin birçok fırsatı da beraberinde getirdiği
görüşünde. Ancak Ramaphosa, insanların yeni teknolojileri çalışma
dünyası için kullanması, teknolojinin çalışma dünyasının gelecekteki
şeklini belirlemesine izin vermemesi gerektiğini vurguluyor.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı, ”20’inci yüzyılda emeğin emtia olmadığını kabul ettik. 21’inci yüzyıldaysa emeğin robot olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Emeğin kontrolünün insanlarda olduğu bir yaklaşımı benimsemeliyiz. Teknoloji insan
faktörünü azaltmak yerine çalışma şartlarını geliştirmeye
odaklanmalı,” diyor. Hızlı teknolojik gelişmelerle birlikte değişimin kaçınılmaz olduğuna işaret eden Cyril Ramaphosa, insanlar istese de istemese de değişimin gerçekleşeceğinin altını çiziyor ve ”Değişimin arkasında olmaktansa önünde ilerlemeyi
tercih etmeliyiz. Bize önderlik edecek gelişmeleri yakından ta-

Yıllık abonelik
s a d ec e 14 0 Li r a

0 546 795 95 96
su he y l a @t ur qd i pl o.co m

15 Lira

wide web”

Hall,olağanüstüoperasyonlarla,ajanlarıhapistenkaçırıyor,sabotajlaryapıyor,köprülerpatlatıyorveAlmankonvoylarınasaldırılardüzenliyordu.Üstelikbütünbunlarıyakalanmadanyapıyordu.

irginia Hall, üç yıl boyunca Nazi güçlerinin burnunun dibinde savaş sırlarını çalarak, casus ağlarını kurarak, Fransa'da ii. dünya Savaşı sırasında
cezaevinden kaçan mahkumlara yardımcı olarak, Müttefik devletlerin
düşmanları için büyük bir tehlike arz etti. 3 kilodan daha ağır tahta bir protez bacağı olmasına rağmen sürekli görünüm ve imajını değiştirmeyi başaran Virginia
Hall'ın kimliği aynı cephede savaştıkları için de sırdı.tüm sıradışı maceralarına
rağmen, hayatını kaybettiği 1980'lere kadar hakkında çok az şey biliniyordu. Son
zamanlarda biyografik bir kitapla isminin gündeme gelmesinin ardından, son
olarak Virginia Hall'un hayatı sinema ekranına da taşınıyor. Hall'u bu yapımda,
Yıldız Savaşları'nın son üçlemesinden tanınan oyuncu daisy ridley canlandıracak. bbC'den Alessandra Corrêa, Virginia Hall'un hayatını derledi.
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aMerıkanın SeSı
kip edelim ki çalışma ortamlarını kendi istediğimiz biçimde şekillendirelim,” şeklinde konuşuyor. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kurduğu 27 üyeli komisyon, insan merkezli bir yaklaşımın iş dünyasının odağında yer alması gerektiğini savunuyor.
Örgütün genel direktörü Guy Ryder, daha önce eşi benzeri
görülmemiş bir hızla değişen dünyada değişim tartışmalarının
merkezine insan öğesini konumlandırmanın, emeğin geleceği
açısından hayati önem taşıdığını kaydediyor.
Ryder bu konuda, ”Dünyanın dört bir yanında insanlar, aileler ve ülkeler, emeğin doğasını değiştiren gelişmelerin beraberinde getirdiği zorluklarla nasıl başa çıkacaklarını ve doğan yeni fırsatları nasıl değerlendirmeleri gerektiğini anlamaya
çalışıyor,” diyor. Komisyon, teknolojik gelişmelere uyum sağlama konusunda yürüttüğü 15 aylık çalışmalar sonucunda emeğin sürdürülebilirliğini garanti altına almak için on tavsiyede
bulunuyor. İşçi haklarını korumak, emniyetli iş ortamları yaratmak ve işçilere yaşamlarını rahatça sürdürebilecekleri oranda
maaş vermek, bu tavsiyelerden bazıları.
Komisyon ayrıca doğumdan yaşlılığa kadar uzanan sosyal güvence programları oluşturulmasını öneriyor. Çalışma dünyasında cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele de öneriler arasında yer alıyor. Mesleki eğitimin hayat boyu devam etmesi ve çalışma
hayatı boyunca iş becelerilerinin sık sık güncellenmesi de teknolojik değişime karşı dayanıklılık kazanmanın yollarından biri.
Guy Ryder, gelecekteki istihdam oranlarının sadece teknolojik gelişmelerin hızına bağlı olarak belirlenmeyeceğine, devlet
politikalarının ve siyasetçilerin yapacakları tercihlerin de bunda
büyük rol oynayacağına dikkat çekiyor. Komisyonun bulgularına
göre teknolojinin çalışma dünyasında uygulanması konusunda
dizginler insanların elinde olduğu sürece insanların ve robotların ahenk içinde bir arada yaşayıp çalışmaları mümkün olacak.

da ne kadar önemli olduğunu ve iklim değişikliğinin etkilerine
karşı ne kadar büyük tehdit altında olduklarını da gösterdi.
Profesör Crowther "MR çekmenin bize beynin nasıl çalıştığını
görmemize yardımcı olması gibi, toprağın altındaki bu mantarların
küresel haritası, küresel ekosistemlerin nasıl çalıştığını gösteriyor." dedi. Crowther şöyle devam etti: "Belli tipteki mikroorganizmaların dünyanın belirli yerlerinde yaşadığını tespit ettik ve bunu anlayarak belli türdeki mikroorganizmaları nasıl yeniden inşa
edebileceğimizi ve iklimin nasıl değiştiğini anlayabiliriz. Bu ağın büyük kısımlarını kaybediyor olmamız, sıcaklıların ve karbon salımının arttığı kısırdöngüyü büyütebilir, iklim değişikliğini artırabilir."
Mikorizal mantarlar, bitkilerle simbiyotik (ortak yaşar) bir
ilişki geliştiriyor. İki ana grup mikorizal mantar var: Ev sahibinin köklerine nüfuz eden arbüsküler mikorizal mantarlar (AM)
ve nüfuz etmeden ağaç kökünü kaplayan ektomikorizal (EM)
mantarlar. Genelde kuzeydeki ılıman alanlarda bulunan EM
mantar atmosferde daha çok karbon depolanmasına yardımcı
oluyor ve bu tür mantarlar iklim değişikliğinin etkilerine karşı
daha duyarlı. Genelde tropik bölgelerde bulunan AM mantar
ise hızlı karbon geri dönüşümüne yardımcı oluyor.
Araştırmaya göre ağaçların yüzde 60'ında EM mantar var,
ancak sıcaklıklar arttıkça bu mantarlar ve bağlı bulundukları
ağa türleri azalacak ve yerini AM mantar alacak. Crowther
"Toprakta dev miktarlarda karbon depolanmasına destek olan
bu mantar türleri kayboluyor ve yerlerine atmosfere karbon
püskürten man tar lar ge li yor." de di. (BBC, 16 Mayıs 2019)
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bölge türklüğünde İran bir Kaldıraçkolu mu?
İranTürklüğündemillîkültürelkimliğihalkkültürütemsileder.İran’daTürkçenin beslenme ve varlığını sürdürebilmesinde, yegâne kaynak da İran Türk
halkkültürüdür.Bukültür,göçebeveyarıgöçebeTürktoplumlarıyerleşikyaşamageçirildiğinispette,resmîFarskültürüiçerisindeerimektedir.

yaşar kaLafat *

M

illî sınırlar içerisindeki etno-sosyal yapınızı bilmeniz kadar genel türk kültür coğrafyası ve özellikle birinci kuşak ülkeler
itibariyle de bu yapıyı bilmek durumundasınız. bu
zaruri ihtiyaç, sizin millî bekanız için gerekli iken,
emperyalizmin oyun kuruculuğu karşısında oyuna
gelmemeniz için de aynı derecede önemlidir.
Millî sınırlar içerisinde birlikte yaşanılan halklar
hakkında gerekli bilgi edinilemediği için oyun kurucu olunamamış, bu halklardan emperyalizmin safında yer alabilenler türkiye için bölgesel sorun
konumuna getirilmişlerdir. bu tespit, bu deneyim,
göz ardı edildiği sürece, topyekûn millî gücün etnososyal avantajları, dezavantaja dönüşmeye yüz tutmakla kalmaz, domino teorisinin doğal bir sonucu
olarak, türk kültür coğrafyasını ihtilaflı halkların
coğrafyasına dönüştürebilir. bu noktada emperyalizmin uygulaya geldiği yöntemlerin yakından incelenmesi zarureti vardır. türkiye’de son çeyrek
asırda faaliyet göstermekte olan strateji merkezlerinin önemi bize göre artmaktadır. Üniversite çevreleri ile strateji merkezlerinin dayanışması bu noktada fevkalade önem arz etmektedir. (1)
İran türklüğü, bilhassa kırsal kesim ve esnaf
çevresinde kendisini öncelikli olarak Şiî-Caferî
İslâm’a mensup bir Müslüman toplum olarak görür.
bu tespit İran parlamentosu ve üst seviyeli bürokratik kesimdeki türkler için de geçerlidir.
bu kesimlerde İranlılığa mensubiyet de gelişmiştir. İran kültür ve medeniyet coğrafyasına mensup
olmak, mensubiyeti vatandan hareketle belirleme
tercihi, ortak kimliği oluşturan hususlardan birisidir. Fars olmak ise toplumun millî kimliğinin derinliğine oturtulmuştur. bu süreç ne zaman başlamıştır, Fars olmak ve İran’lılık ne zaman
aynılaştırılmış, İranî olmak ile İranlı olmanın farklılığı, siyasî İran coğrafyası ve Şehname’deki İran
coğrafyası bağlantısı gibi hususlar İran’da kimlik
konusunun anlaşılmasında önem arz ederler.
İran, terimlerini kendi siyasî hedefi istikametinde
oluşturmuş, geliştirmiştir. İran milleti ile Fars olmak kastedilir olmuştur. İran türk etnik kesimlerinde, türk olduklarının farkındalığı; türkmen,
Karapapak, Kaşkayi, Halaç (uygur-oğuz), Şahsevenler/elsevenler (bir boy olmaktan ziyade bir döneme mahsus siyasî oluşum), biçar ve qorveler,
Avşarlar, bıçakcı, Sungur (ehl-i Hak) gibi türk kesimlerin kimliğine mensup olmaktan daha sonra
gelir. ortak türk millî kimliğini paylaşmış olmak,
daha ziyade bir kısım aydınlar ve üniversite gençliğinde vardır. İran türk kesimleri arasında türk
kimliği konusunda duyarlılık aynı değildir. Halaç
türk kesimde Farslılaşma daha yoğun olup, türkçenin unutulmaya başlandığı şeklinde tespitler vardır. Güney Azerbaycan’da türkçe ile ilgili yapılan
çalışmalarda daha hassas davranılmaktadır. Kirmanşah ve Hemedan’da bu konuda farklı bir bunalım yaşandığı ifade edilir. Yer yer “Asıl türkler”, “biz
türkler” anlayışı ile karşılaşılır. İran-irak savaşında
çok bedel ödeyen türk kesimlerin kimliğinde geçici
de olsa etkilenme olmuştur. tebriz ve erdebil arasındaki türkiye türkçesine geçiş konusundaki ihtilafı
yönetimin tahrik ettiği kanaati yaygındır.
İran Azerbaycan’ı bölgesinde “Azerî” olma değil, “türk” olma övünç ve mensubiyet ifadesidir.
bu tanımla Azerbaycan’da, İran türk bölgelerinde
ve türkiye’de onay görmemesine rağmen tarafların
resmi söylemlerinde de yer alabilmektedir. İran
türklüğüne dair verilen bir kısım bilgilerin ise yanıltma maksatlı olduğu kanaati yaygındır.

İran türklüğünde millî kültürel kimliği halk kültürü temsil eder. İran’da türkçenin beslenme ve
varlığını sürdürebilmesinde, yegâne kaynak da İran
türk halk kültürüdür. bu kültür, göçebe ve yarı göçebe türk toplumları yerleşik yaşama geçirildiği
nispette, resmî Fars kültürü içerisinde erimektedir.
İran türklüğü dinî kimlik olarak büyük çoğunluğu
ile Şiî-Caferî İslâm’a mensup olmakla beraber,
Sünni İslâm’a mensup olan kesim ve ayrıca Kızılbaş olarak bilinen Safevî Şia’sına mensup olan kesimler de vardır. İran sanat tarihi, İran mimarisi, İran
arkeolojisi, hatta İran mitolojisi çalışılmadan İran’ı
akademik anlamda tanıyabilmek çok zor olur. İran
edebiyatı da bilinebilmelidir. İran türk edebiyatının konumu o takdirde daha net görülebilecektir.
bu ilmî disiplinler itibariyle İran’ın türkiye’yi yeterince tanıdığını söylemek zor değildir.
İran türk edebiyatının temelini ve iskeletini, sözlü kültür, halk edebiyatı teşkil eder. bu kural çok
kere genel bir özellik iken, kültürel baskı altında tutulan toplumlarda bu süreç uzar ve derinleşir. Saz
şairliği, destan geleneği ve diğer halk edebiyatı
alanlarında emekleme döneminde olan bu edebiyat
*dr., Halkbilimi Araştırmaları Kültür ve Strateji Merkezi

giderek roman, hikâye, şiir, türü eserler de vermeye
başlamıştır. Varlık dergisi ve onun etrafında oluşmuş dil ve edebiyat çalışmaları da yapılmaktadır.
İran türkoloji’sinin akademik çalışmalar itibariyle
değerlendirilmesi henüz yapılamamıştır.
bu konuda, İran türklüğünün Azerbaycan ve
türkiye ile olan sınırlı ve yüzeysel dayanışması bir
dönem için geçerli olmuş, İran’dan, diğer ülkelerde
yapılan bu alandaki etkinliklere katılma konusunda
koyulan katı sınırlamalardan sonra bu sınırlı dayanışma bir hayli düşmüştür. Son dönemlerde,
İran’da vatandaşlıktan çıkan ve çıkarılan türklerin,
Avrupa ülkeleri ve türkiye’de yayın hayatlarını
sürdürmeye çalıştıkları da görülmektedir.
İran türklüğü için edebî çalışmaların yayına dönüştürülme imkânı oldukça sınırlıdır. Zaman zaman
Farsça, Farsça-türkçe belirli tirajlı, kısa ömürlü
dergi ve gazeteler şahsî imkânlarla çıkarılabilmektedir. Halk edebiyatı alanında yerel derlemeler yapılmaya başlanmıştır; masal, ninni, atasözü gibi
farklı halk edebiyatı türlerinden alınmış örneklerden oluşan antolojilerin sayısı, mevcut şartlar dikkate alındığında, küçümsenmeyecek nispette artmıştır. (2) Halk edebiyatı alan çalışmalarının
akademik bir içerik kazanmaları konusunda küçük
çaplı da olsa, olumlu gelişmeler de vardır.
Azerbaycan’da ve türkiye’de İranlı türk gençlerin edebiyat alanında aldıkları akademik eğitim; bir
akademik plana bağlı, süreklilik arz edebilen, geleceğe yönelik gelişmelerinin takip edilebildiği düzeyde olduğu söylenemez. İran türkoloji çalışmalarının faaliyet sınırları belirlenirken, siyasî
oryantalizmin yaklaşım ve yöntemleri iyi bilinebilmelidir. Kanaatimizce; bütün kültürler yaşama hakkına sahip olmalı, birlikte yaşayan halkların kültür
stratejileri karşılıklı demokratik saygıya dayanabilmelidir. uygulamada, emperyalist kültür stratejileri
yöntem olarak izlenmek suretiyle, emperyalizmin
kültür stratejilerinden güç alınarak, antiemperyalist
kültür stratejileri geliştirilemez.
bize göre, aynı zamanda, birlikte yaşayan halkların kültür hayatının yaşam bulması hakkı kadar, ortak bölgesel kültürel kimlik de saygındır. birlikte
yaşayan halkların kültürel hayatları ne derece güçlü
yaşama şansı bulurlar ise, halkların kültürel hayatlarında, o derece yakın tanışma ve dayanışma ortamı doğar. bölge halkları, kültür kimliklerini yaşatma imkânı bulurlar. Sonuçta aydının halkını ön
şartsız tanıma ortamı oluşur. bu sur, emperyalizmin
aşamayacağı en büyük engellerdendir. bu antiemperyalist surun patenti millîdir. Gelişebilmesi için,
emperyalizmin teknik donanımına, patentine, sermeye desteğine, proje onayına muhtaç değildir.
bu, sosyal bilimler içerikli millî sanayide; halk
ozanı sayısınca proje mühendisi, ağıt söyleyen sayısınca üretim merkezi vardır. Her acıyla bir destan
yazılır ve her destanla halk kesimlerinde kenetlenme güç kazanır. Halklar, halk kültür değerlerini
millî vahdetleri istikametinde kullanamadıkları sürece, bu var olma ve korunma silahı, zaman içerisinde halkların ihtilaf ve imhalarına yönlendirilir.
Fars ve türk kültürel geçmişleri, karşılıklı kültürel
etkileşimler sonucu, ortak medeniyet havzası oluşturmuştur. emperyalizmin bölge halkları arasına
sokacağı ihtilaf tohumlarına karşı, bölge halkları
antiemperyalist cephe oluşturarak, bölgesel kültürel
mirasa sahip çıkmakla kültürel kimliklerine, giderek ortak millî kimliğe sahip çıkmış olurlar.
bölge ulus devleri arasında tarihin derinliklerinden gelen bir kültür köprüsü vardır. bölge dışı emperyalist güçler, bu köprüleri yıkabilmek için, bölge halkları arasındaki mevzii kültür farklarından
hareketle ihtilaf unsurları geliştirirler. Kültür havzalarının, emperyalist çıkarlar karşısında ittifakının
önünü kesmek tarzındaki bir uygulama, aralarında
ittifak kuramamış halkların antiemperyalist gücünü
ve direncini yok eder. irak’ta yağmalanan, imha
edilen bölgesel kültürel mirasa, şimdilerde Suriye
paftası da eklenmek istenmektedir. böylesi bir tehdit karşısında İran ve türkiye’nin medeniyet varisleri eşit derecede mesuliyet sahibidirler.
Madalyanın diğer yüzüne gelince; Anadolu türk
aydını, İranlı türk’ün kültürel geleceğine demokrasi çerçevesinde ilgi gösterirken, bu konuda siyasî
sınır ötesi politikası ile ülkesinde birlikte yaşadığı
halklara karşı uyguladığı politika arasında, gerçekçi
bir tutum takınmak durumundadır. birlikte yurtiçinde yaşanılan halklara uygulanan strateji ile yurtdışında yaşamakta olan soydaşlarına yönelik takındığı tavır çelişki içermemelidir. türkiye’de “akraba
topluluklar” ve “soydaş topluluklar” gibi tanımlara
dahi yeterince açıklık kazandırılamadığı hatırlanmalıdır. bu hususa bağlı olarak, şu noktanın da
açıklanması gerekecektir. türkiye’nin, İran etnososyal yapısının bir parçası olan soydaşlarından
türklere yönelik kültür stratejileri, İran’daki Pers

ve türk olmayan Lurlar, Araplar, Gilakiler, tabariler, beluciler, talişler gibi etnik kesimleri yok sayarak uygulamaya geçirmek, gerçekçi bir davranış olmayacaktır, olamaz. Halkların, halklar arası ittifakı,
halkların halklar arası ihtilafı, bu ihtilaf ve ittifakların devletin yanında veya karşısında olması, halklar-emperyalizm bağlantılı denklemin ana unsurlarıdır. Özetle, geliştirilecek kültür stratejileri,
ülkenizin ve ilgili ülkenin dil, din vs. bakımlardan
sosyo-kültürel yapısı konusunda yeterli bilgiyi gerektirir. Strateji geliştirmeden evvel, çok zengin ve
sürekli yenilebilir bir bilgi bankasının oluşturulmasına ihtiyaç vardır. bu nedenle de donanımlı strateji
merkezi sayıları artırılmalıdır.
bu konuda bir diğer önemli husus; İran’a, “daha
güçlü bir İran Kapısı”nın açılabilmesinin ortak yöntemlerinin önerilmesidir. İran ülkesinin ikinci büyük
çoğunluğunu teşkil eden türklere, anadilleri ile eğitim ve yayın dili hakkı konusunda kapı aralamakla,
bölgedeki gücünü birkaç katına çıkaracak, bölgesel
güç olmasını, kendisine yapması önerilen kültür devriminin temelleri üzerine atmış olmasında bulabilecektir. türkiye’de Farsça eğitim alabilme, yüksek
eğitim müfredatında yer alabilirken; “İran türk kültürünün, İran eğitim sisteminde hayat bulmasının,
İran için tehdit oluşturmadığı” şeklindeki yaklaşım
tarzı, geliştirilecek stratejinin merkezinde yer alabilmelidir. bir başka husus ise; türkiye’nin İran türklüğüne yönelik stratejileri, doğal olarak genel türk
kültür coğrafyası halklarından tamamen bağımsız
düşünülemez. Özellikle İran türklüğü konusunda
atılacak adımlar, Azerbaycan ve türkmenistan kültür stratejileri ile koordineyi ve İran türklüğüne dair
bu iki ülkenin stratejilerinin bilinmesini gerektirir.
İran türk lehçeleri türkiye dilbilimcileri tarafından incelenmeye başlanmıştır. biz, dilbilimi-halkbilimi bağlantılı bir iki noktaya değinmek istiyoruz.
ortak İran türkçe sözlüğü ilkin türkiye’de hazırlanabilmeli. bu noktada ilk denemeler “ortak
türk Halk kültürü Sözlüğü” olabilir. bu neviden
sözlükler giderek geliştirilebilir. İran türk kesimlerinde insan ismi sözlükleri yapılmaya başlanılmıştır. (3) biz, türk kültür coğrafyası Avşar halk kültürü sözlüğünü denerken (4) çalışmamızda doğal
olarak İran Avşarlarını da kapsamına almaya çalıştık. ortak türk halk kültürü sözlüğü çalışmasına
öncelik tanınması şeklindeki görüşümüzün sebebi,
türklüğe mensubiyet romantik dönemini üniversite
gençliğinde yaşamakta olmasına rağmen, İran
türkçesi, İran türk kesimlerinde, halen halk dili
olarak varlığını göstermesindendir.
İran türkoloji uzmanı yetiştirebilme konusunda, ilkin türkoloji’nin kapsamına giren ilmî disiplinlerin
tespiti gerekecektir. türkiye’de ilgili kesimin büyük
çoğunluğu hala türkoloji’nin alanını tarih-dil ve
edebiyatla sınırlı tutmaktadır. bize göre, türkoloji’nin kapsamına sosyal bilimlerin bütün dalları öncelikli olmak üzere, tüm bilim dalları ilgileri nispetinde
dâhil edilebilmelidir. türkoloji tanımının sadece üniversitelerin belirli fakültelerine mahsus bir sözcük olmadığı noktasında anlaşmaya varılabilmelidir. İlmî
türkoloji’nin yanı sıra, türklük bilgisi, her seviye ve
kesimde bir mensubiyet ifade edebilmelidir.
Sevindirici bir gelişmedir ki, kültürün ve türklük
bilimin ayrı ayrı ve o derece önemli stratejik objeler olduğu anlaşılmaya başlanmıştır. bu noktada,
türkoloji sadece dar anlamda muayyen ilim dallarının araştırılıp belirli eğitim müfredatlarında yer
almakla kalmayıp, diplomasiden toplum sağlığına
varıncaya kadar, alanlarının ilgisi nispetinde kapsamlarında yer alabilmelidir. Keza daha evvel
türklüğün bir ırk veya kavim olma anlamından önce, onun bir kültür, bir medeniyet tanımlaması olduğu noktasında anlaşmaya varılmış olması gerekir. bu gerçek kavranılmadığı sürece, açık kapı
politikasının ülkeye getirisi-götürüsü, türklük biliminin alanı dışına itilmiş olacaktır. Komşuları ile
sıfır sorunu olduğu savunusunun türk ve türkoloji
tanımı açıklık kazanamamıştır. Sıfır sorun sürekli
karşılıksız ödün vermekle değil, bölge dışı oyun
kuruculara oyun alanı oluşturmamakla sağlanabilir.
bize göre ülkelere ve dönemlere göre türkoloji değil, millî politikaların belirleyici özelliğine sahip bir

türkoloji tanımında birleşilebilmelidir. Yatay ve dikey türkoloji de türk millet hayatında o takdirde
anlam kazanmış olur. bu noktada türklük bilimi, sadece türkçeyi değil, birlikte yaşanılan halkların dillerini de araştırma alanı kapsamına alacaktır. Keza
birlikte yaşayan halklar, türkoloji kapsamında halkların kültürlerini, birlikte, içerisinden yetiştikleri
halklar adına, milletin tüm kesimlerini incelemiş olacaklardır. Kültürel farklılıkları ve aynılıkları ile ortak
varisi oldukları kültürlerine sahip çıkabileceklerdir.
birlikte yaşayan halklar kültürlerinin araştırılıp yaşatılabilme imkânlarını, türkoloji kapsamında arama
durumuna girecektir. o noktada türklüğü oluşturan
akraba toplulukları arasında, ihtilaf çıkarma konumunda olan emperyalizm, kültür akrabası halkların
ittifakı ile karşılaşmış ve karşılanmış olacaktır.
türk halk kültürü Anadolu’da sadece uygulanan
birtakım dinî pratiklerden oluşmamıştır. bu uygulamanın sofistik bir boyutu da vardır. bu boyut türk
elleri halk kültürüne derinlik, mitolojik boyut kazandırır, harç özelliği üstlenir. bu harcın karışımında, İran türk kültür coğrafyasında farklılık da arz
edebilen katkılar vardır. Anadolu’da, ana dilleri
farklı da olabilen kesimde, kimlik konusunda bu
uyum sağlanabilse idi, emperyalizmin silahlandırıp,
karşılıklı savaşa ittikleri bölge halklarının namlusu,
emperyalizme dönmüş olurdu. bu uygulama adeta,
“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. bu satıh tüm vatan toprağıdır” anlayışının türk kültür
coğrafyasına yönelik kültür stratejisine yansıtılmasıdır. bu satıh, bölge halkları adına sürdürülen antiemperyalist stratejilerde tüm bölgeyi anlatır.
bu stratejik yaklaşımda, millî irade, milletin iradesi, gücünü milletten alır, anlayışının kültür hayatına, kültürel kimlik anlayışına uyarlanmasıdır. Kanaatimizce, kimlik içerikli antiemperyalist bölgesel
mücadelede, millî iradeye bölge halklarının ittifakından yana olan, sosyal bilimler alanı öncelikli her
branştan aydınlar öncülük yapabilirler.
Millî stratejilere ilmî boyut kazandıran akademik
muhtevadır. İran türklüğünü akademik bir zeminde
ele alabilmek, İran türkoloji’sinin oluşturulması ile
mümkündür. türklük ve türkoloji konusundaki
açıklamalarımız esas alınarak İran türkoloji’si oluşturup ikmal edilebilir. İran bilgi veri tabanı, İran bilgi bankası gibi hususlarda, gerekli ikmal yapılabilmiş olmalıdır. böylece İran ile ilgili duyulan bilgi
eksikliği ortaya çıkarılmış olacaktır. Giderek, muhtemelen bilgi ikmal kanallarının oluşturulması cihetine
gidilecektir. İran tük halkbilimi çalışmalarının yayına dönüştürülmeleri imkânı, fevkalade sınırlıdır. televizyon ve radyo, tiyatro imkânları yoktur, çanak
anten kullanımı imkânları da ciddi kontrol altındadır.trt Avaz İran türk halk kültürüne, dünya türklüğünün kültür coğrafyası kapsamında, türkiye İran
Kültür Anlaşmalarından hareketle yer verebilmelidir. Keza türkiye’deki akademik yayın hayatı kapılarını İran’daki meslektaşlarına da açabilmeli. bu sahada internet imkânlarına işlerlik kazandıra
bilmelidir. tÜrKSoY veya ilgili kuruluşlar tarafından benzeri ülkelerle ilgili olarak yapılabildiği gibi
İran türkoloji’si kitabı yaptırılabilir. Genel stratejik
ilkelerde belirtildiği gibi, bu ve benzeri etkinlikler,
ortak bölge kültürünün inkârı, imhası anlamı taşımamalı, bölge dışı ülkelerin, bölgeye yönelik egemenlik alanı oluşturmalarına alet edilememelidir.
1- 02-04 Mayıs 2019 tarihleri arasında, Nevşehir’de Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi ve
İran Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen
İran Araştırmaları Çalıştayı, ilgili akademisyenleri
ve kültür stratejistlerini bir araya getirerek bize göre verimli bir çalışma örneği vermiştir.
2- Yaşar Kalafat, “İran türkoloji’sinde Halkbilimi Çalışmaları ve Genel türkoloji İçerisindeki Yeri”, iV. uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu (29
eylül-01 ekim 2016, Ankara).
3- Abdullahoğlu Ferhat Cavadi, türkçe İnsan
Adları 1-2, urmiye 2003.
4- Y. Kalafat-A. balkaya, “Kelime derleme Kaynağı olarak Halk Kültürü Verileri: Avşarlar Örneği”
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tÜrKiYe ... KALiCi GidA KriZiNe doğru Mu ?

Tarımda Hem Üretici
Sayısı Azalıyor Hem de
Üretim Alanı
Üreticinin üretmekten kaçmasının en büyük nedeni tarımdan para kazanamaması.
Piyasalardaki dengesizlik, hükümetin fiyatı artan ürünleri ithal etme politikası çiftçiyi endişelendiriyor. Genç nüfus bir otelde garson olmayı köyde üretim yapmaya
tercih ediyor. Sorunların kökeninde tarımsal girdilerin dışarıdan ithal edilmesi var.

aMerıkanın SeSı

on kat arttı. Her yıl yeryüzündeki sulara 300-400
milyon ton hacminde ağır metal, çözücü maddeler,
zehirli tortular ve diğer atıkları atıyoruz.
Krizin nedenleri neler?

1

4 Mayıs, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun kararıyla 1984 yılından bu yana
Çiftçiler Günü olarak kutlanıyor. Ancak bir zamanlar tarımda kendi kendine yeten az sayıda ülkeden biri olmakla övünen Türkiye’de tarımsal üretim
giderek geriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) verilerine göre 2018 yılında Türkiye ekonomisi toplamda yüzde 2,6 büyürken aynı yıl tarım
sektöründeki büyüme oranı yüzde 1,3’te kaldı. Yüne TÜİK verilerine göre 2017 yılında Türkiye’nin
genel büyüme oranı yüzde 7,4 iken tarım sektöründeki büyüme yüzde 4,7 oldu.
“Tarımda ithalat politikası üreticiyi endişelendiriyor”
“Tarım Dünyası” internet sitesinin yayın yönetmeni ve Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım,
son yıllarda Türkiye’de hem tarım alanlarının azaldığını hem de tarımla uğraşanların sayısının düştüğünü söyledi. vOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan
Yıldırım “Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre
2003 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi’nde 2 milyon 700
binden fazla çiftçi vardı. Şimdi bu rakam 2 milyon
200 binin altına düştü. 2002 yılında ekim alanları 26
milyon hektarın üstündeydi. 2018’de 23,2 milyon
hektara geriledi” diye konuştu.
Yıldırım’a göre üreticinin üretmekten kaçmasının
en büyük nedeni tarımdan para kazanamaması. “Piyasalardaki dengesizlik, hükümetin fiyatı artan
ürünleri ithal etme politikası çiftçiyi endişelendiriyor. Genç nüfus bir otelde garson olmayı köyde
üretim yapmaya tercih ediyor. Köyde kalan da arazisini işlemek yerine kiraya vermeyi tercih ediyor”
diyen Yıldırım, sorunların kökeninde tarımsal girdilerin dışarıdan ithal edilmesi olduğunu vurguladı.
Yıldırım şunları söyledi: “Temel girdilere baktığımızda mazotu dışarıdan alıyoruz. Bir de üstüne
yüksek vergiler koyuyoruz. Gübre hammaddesinin
yüzde 90’ı ithal ediliyor. Zirai ilaçta yine dışa bağımlıyız. Hayvancılıkta yem hammaddesinde büyük
oranda dışa bağımlıyız. Bir de ithalatı sopa gibi kullanarak, üreticiyi ithalatla terbiye etme politikası
uygulandığında Türkiye üretimden kopuyor”.
“Yapabilecek olan varsa gelsin yapsın”
Türkiye’nin en önemli kiraz üretim merkezlerinden olan İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu
köyünde de üreticiler girdi maliyetlerinin yüksekliğinden şikayet ediyor. Bahçelerde kiraz hasadı bütün hızıyla sürüyor. 1963 yılından beri çiftçilikle uğraşan Suat Utku “Geçen yıl 100 liraya aldığım ilacı
bu sene 250 liraya aldım. Geçen yıl 85 liraya aldığım
aynı gübre için bu yıl 240 lira ödedim. Kirazın fiyatı
geçen yıl sekiz liraydı, bu yıl da sekiz lira. Bir evladım
var, okutuyorum. İçkim yok, sigaram yok, yettiremiyorum” ifadesini kullandı. “Peki bu işin sonu nereye
varacak?” sorusuna Utku, “Bu bahçeler de köklenecek. Yapılmayacak. Ben kendim arazilerimi sattım.
Yapabilecek olan varsa, gelsin yapsın” cevabını verdi.

“Mazotu dışarıdan alıyoruz. Bir de üstüne yüksek vergiler koyuyoruz. Gübre
hammaddesinin yüzde 90’ı ithal ediliyor.
Zirai ilaçta yine dışa bağımlıyız.”
allardan tek tek toplanıp kovalara doldurulan
D
kirazlar, yine bahçelerde ilk ayıklamadan geçiyor.
Boylarına, renklerine, kalitelerine göre farklı kasalara
konuyor. Sonra hiç bekletilmeden motosikletlerle
köy merkezindeki alım yerlerine götürülüyor. Ürünün kalitesine göre fiyatlar da alıcılar da değişiyor. En
ucuz ürünleri pazarcılar alıyor. En pahalılar ise süpermarket zincirlerine ya da ihracata çalışan tüccarlar
tarafından alınıyor. Pazarlıklar motosiklet üzerinden
yapılıyor. Eğer alıcı ile satıcı anlaşırsa, motosikletler
boşalan kasalarla tekrar bahçelere dönüyor.
“Bu haliyle üretim sürdürülebilir değil”
vOA Türkçe’nin sorularını cevaplandıran İbrahim
Yıldırım 1965’te askerden geldiğinden bu yana kiraz
ürettiğini söyledi. Yıldırım “Benim sekiz, on dönüm

kirazlık yerim var. Bu işin masrafı çok. Bahçede çalışanların yevmiyesi 100 lira. 10 kişi çalışıyor. Sabahtan beri beş kasa kiraz toplandı. Bir kişi günde iki
kasa toplayamıyor. İlaca 15-20 bin lira verdim. Sadece ilaç parası. İlacın atılması buna dahil değil.
Gübreyle, diğer harcamalarla 30 bin lirayı buluyor.
Elime geçen 60 bin lira. Yevmiyecileri de düştüğünde elimde 20 bin lira kalıyor. Aldığım emekli maaşını mazota, benzine yatırıyorum. 150 kovan arım
var. Onlardan aldığım bal parasıyla kirazın maliyetlerini karşılamaya çalışıyorum” diye konuştu. 125
ortaklı İzmir Kemalpaşa Bağyurdu Yaş Meyve Sebze
Pazarlama Kooperatifi Başkanı Şeref Ergun da dışarıdan kirazın yüksek gelir getiren bir ürün olarak algılandığını belirtti. Ancak Ergun sözlerini şöyle sürdürdü: “Aslında durum öyle değil. Sadece işçilik
maliyet şu an yüzde 40’a gelmiş durumda. Daha bunun ilaçlama, gübreleme, sulama, budama gibi diğer
maliyetleri var. Maliyetlerin yüksekliği bizi gerçekten
zorluyor. Girdilerde yüzde 200’ü bulan bir artış var.
Kiraz fiyatları ise geçen yılla başa baş gidiyor. Bu haliyle üretim sürdürülebilir değil. Üreticilerin çoğu
emekli. Kiraz hasadından aldıkları para iki ayda bitiyor, yine emekli maaşına dönüyorlar”.
Ali Ekber Yıldırım tarımdaki bu olumsuz gidişin
tersine çevrilebilmesi için öncelikle ithalat politikasından vazgeçilmesi ve yerli üretimin desteklenmesi
gerektiğini söyledi. Yıldırım, “Her sene yerli ve milli
kaynakları kullanacağız diye bir genelge yayınlanır.
Ama bu genelge kağıt üstünde kalır. Oysa yerli ve
milli kaynakları gerçekten harekete geçirebiliriz.
Mesela hayvancılıkta yem hammaddesi ithal etmek
yerine yem bitkisi üretimini destekleyebiliriz. Böyle
bir destek verilirse bunlar rahatlıkla iç piyasadan
karşılanabilir” diye konuştu. (voa, 14 Mayıs 2019)

Uzmanlar tüm bunları doğrudan etkileyen birkaç
unsur olduğunu söylüyor. Bunların bazıları; toprak
kullanımındaki değişim, ormanlık alanların büyük
çiftliklere dönüştürülmesi ve ekim için ormanların
kesilmesi. Buna benzer bir hikaye denizler için de
geçerli. 2014 yılından bu yana denizlerin sadece
yüzde 3'ünde insanların baskısı yok.
Daha önce hiç olmadığı kadar balık tüketiliyor.
2015 yılında balık stoklarının yüzde 33'ü sürdürülebilir olmayan düzeyde tüketildi. Fransız politika
araştırmaları enstitüsü iDDRi'dan Yann Laurans,
"Biyolojik çeşitliliğin çöküşünde toprak kullanımının
etkisi var. Tarımın yüzde 70'si et üretimine bağlı.
Diyetlerimizde endüstriyel et ve süt ürünlerinin
oranını düşünmenin zamanı geldi" diyor.
Sayılarla çöküş
Türlerin yok olma riski: İncelenen gruplarda bütün hayvan ve bitki türlerinin yüzde 25'i tehdit altında Doğal ekosistemler: Doğal ekosistemler ortalama yüzde 47 oranında azaldı. Biyokütle ve türlerin
bolluğu: vahşi memelilerde küresel biyokütle yüzde
82 oranında azaldı. Yerliler için doğal ortam: Yerel
toplulukların yaşaması için önemli doğal göstergelerin yüzde 72'si kötüleşmeye işaret ediyor

mayan zararların mevcut yöntemlerle durdurulamayacak olmasına dair endişeler gösteriliyor.
Alanında bir ilk olan bu inisiyatif, karbon emisyonunda dramatik azalışlara yol açabilir. Proje, İngiliz
hükümetinin eski bilim danışmanı Prof. Sir David
King tarafından koordine ediliyor. BBC News'e konuşan King, "Önümüzdeki 10 yılda yapacaklarımız,
sonraki 10 bin yılda insanlığın geleceğini belirleyecek. Dünyada bu konuya odaklanan büyük bir merkez yok" diyor. Sir David tarafından geliştirilen yaklaşımlardan
bazıları
jeomühendislik
olarak
tanımlanıyor. Cambridge Üniversitesi'nden Dr.
Emily Shuckburgh ise yeni merkezin misyonunun
"iklim problemini çözmek" olacağını söylüyor ve
ekliyor: "Bunun yapılması lazım. Başarısız olma şansımız yok. Bu çağımızın en önemli görevlerinden biri ve bunu gerçekleştirmek için bütün gücümüzle
uğraşmak gerektiğini biliyoruz."
Üniversitenin Karbon Nötr Gelecekler İnisiyatifi'nin bir parçası olan İklim Tamir Merkezi'ni yöneten Shuckburgh, bu merkezin bilim insanları, mühendisler ve sosyal bilimcileri bir araya getireceğini
söylüyor. Kutupları dondurmak için en fazla umut
vadeden fikirlerden biri üstlerindeki bulutları daha
parlak kılmak. İnsansız gemilerle denizden çekilecek
suların, uzun bacaların ucundaki ince püskürtme
memelerinden bulutlara pompalanması yoluyla bunun mümkün olabileceği düşünülüyor. Bu işlemle
bulutlara taşınacak olan küçük deniz tuzu tanecikleri, yayılacakları bulutların güneş ışıklarını uzaya
daha fazla geri yansıtmasını ve böylece altındaki
bölgeleri daha fazla soğutmasını sağlayacak.

Dönüşümsel değişim ne demek?
Karbondioksiti geri dönüştürmek

Birleşmiş Milletler, insanların doğa üstündeki yıkıcı etkilerini, bugüne kadarki en kapsamlı raporlardan
biri ile ortaya koydu. Rapora göre, 1 milyon hayvan
ve bitki türü yok olma tedidiyle karşı karşıya.

apor hükümetlere ne yapmaları gerektiğini söyR
lemiyor ancak güçlü ipuçları veriyor. Bunlardan
biri, dünyayı "sınırlı ekonomik büyüme paradigma-

Gündemdeki bir diğer yöntem de atmosferdeki
karbonu çekmek. Bu yöntemle kömür santralleri veya çelik fabrikalarının saldığı karbondioksit gazının
çekilerek yeraltında depolanması hedefleniyor. Sheffield Üniversitesi'nden Prof. Peter Styring, karbondioksiti geri dönüştürebilecek bir yöntem için Tata
Steel çelik şirketi ile bir pilot program yürütüyor. Pilot programda fabrikanın saldığı karbon, fabrikanın ısısını kullanarak yakıta dönüştürülecek. Prof. Styring
"Hidrojen kaynağımız var, karbondioksit kaynağımız
var, ısı kaynağımız var ve fabrikada yenilenebilir bir
enerji kaynağımız var" diyor ve ekliyor: "Bütün bunları
bir araya getirerek sentetik yakıt yapacağız."

Doğa her yerde daha önce görülmemiş bir hızda
kötüleşirken, gıda ve enerji ihtiyacı da bunu körüklüyor. BM raporunda bu gidişatın değiştirebileceği
belirtiliyor. Ancak raporda insanların doğayla etkileşimlerinde "dönüştürücü bir değişime" ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor. Biyo çeşitlilik ve Ekosistem
Servisleri üstüne Hükümetlerarası Bilim-Politika
Platformu tarafından 15 bin ayrı referans materyallerinden toplanan raporun tamamı 1800 sayfa.

sından" kurtarmak. Uzmanlar ekonomik zenginlik
ölçütü olarak gayri safi yurtiçi hasıladan uzaklaşılması gerektiğini, hayat kalitesini ve uzun vadeli etkilerini kapsayan daha bütünsel yaklaşımların yerleşmesini
öneriyor. Geleneksel "iyi kalitede hayat" anlayışının
her düzeyde tüketimi arttırdığı ve bunun değişmesi
gerektiği belirtiliyor. Ayrıca biyoçeşitliliğe zarar veren mali teşvikler konusunda da zihniyetin değişim
gerektiği kaydediliyor. Uluslararası Çevre ve Kalkınma Direktörü Andrew Norton, "Hükümetler özellikle fosil yakıtları, endüstriyel balıkçılık ve tarım için
zarar verici fonlara son vermeli" dedi.

Diğer fikirlerin arasında daha fazla karbondioksiti
oksijene çevirebilmeleri için okyanusları daha fazla
yeşillendirme fikri de var. Bu yöntemle okyanuslara
bırakılacak demir tuzları ile plankton sayısının artırılması planlanıyor. Önceki denemelerde bu şekilde
yeterince CO2 çekilemediği görülmüş ve bunun
çevreye de zarar verebileceği ve maliyetini çıkaramadığı sonucuna varılmıştı. Fakat York Üniversitesi'nden Prof. Callum Roberts'a göre bugüne kadar
kabul edilemez görülen fikirleri değerlendirmek ve
mümkünse hayata geçirmek şart.

Birleşmiş Milletler, 1 milyon canlı türünün yok
olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı

Bugün yayımlanan 40 sayfalık özet, insanların yaşadıkları tek yerle ilgili güçlü iddialar içeriyor. Yerkürenin her zaman insanların eylemleri nedeniyle
zarar gördüğü belirtilen raporda son 50 yıldaki gelişmelerin büyük izler bıraktığı kaydediliyor.
1970'ten bu yana dünya nüfusu ikiye katlandı,
Küresel ekonomi dört kat büyüdü, uluslararası ticaret ise 10 kat arttı. Bu kadar hızlı gelişen dünyayı
beslemek, giydirmek ve enerji sağlamak için inanılmaz süratte özellikle de tropikal bölgelerde ormanlar yok edildi. 1980 ile 2000 yılları arasında Güney
Amerika'da ve Güney Doğu Asya'da 100 milyon
hektar orman yok oldu. Sulak alanların ise 1700'li yıllardan bu yana sadece yüzde 13'ü 2000 yılına kadar
ulaşabildi. 1992 yılından bu yana şehirler büyük bir
hızda genişledi ve kentlerin kapladı alan iki katına çıktı. Bu düzeyde insan faaliyeti, hayvanları ve bitkileri
daha önce hiç olmadığı kadar fazla oranda öldürüyor.
Rapora göre hayvan ve bitkilerin ortalama yüzde
25'i tehdit altında.
Bu da bir milyona yakın türün on yıllar içinde yok
olabileceği anlamına geliyor. Bu oran son 10 milyon
yılda yaşanan yıkımın onlarca ya da yüzlerce katı.
Raporu kalem alan Minnesota Üniversitesi'nden Dr
Kate Brauman, "Biyoçeşitlilik ve doğadaki eşisz yıkımı belgeledik. Bu, oran ve sürat anlamında daha önce insanlik tarihinde gördüklerimizden çok farklı"
diyor. Raporda ayrıca toprakların da hiç görülmediği ölçüde çoraklaştığına da dikkat çekiliyor.
Dünyadaki toprakların verimliliği yüzde 23 oranında azaldı. Bir türlü tatmin olmayan iştahımız dağlarca çöp üretiyor. 1980 yılından beri plastik kirliliği

Her sene yerli ve milli kaynakları kullanacağız diye bir genelge yayınlanır. Ama
bu kağıt üstünde kalır. Oysa yerli ve
milli kaynaklar harekete geçirilebilir.

İklim değişikliği dünya çapında yıkıma neden olan
önemli faktörlerden biri. 1980'den bu yana sera gazı salımları iki katına çıktı, ısı da 0,7 derece arttı.
Rapora göre türlerin eğer ısı 2 derece artarsa yüzde 5'i, 4,3 C derece artarsa da yüzde 16'sı yok olma riskiyle yüz yüze. Bireyler ne yapabilir?
Dönüşümsel eylem sadece hükümetler ya da yerel yönetimlere ait değil. Bireyler de fark yaratabilir. Brauman, "Bugün insanların yeme alışkanlıklarını
hem kendileri hem de gezegen için zararlı olduğunu
biliyoruz. Daha çok sebze ve daha çeşitli gıdalar
alarak daha sağlıklı olabilir ve gezegenimizi de sağlıklı hale getirebiliriz" diyor. Tüketim ve hayat tarzının yanı sıra uzmanlar politikalarla da fark yaratılabileceğini düşünüyor. Massachusetts eyaletinde
Worcester Üniversitesi'nden Dr. Rinku Roy
Chowdhury, "Toplum için kömür yerine yenilebilir
enerjiye yatırım yapmak daha önemli olabilir. Bunu
nasıl yaparsınız? Bireysel davranışlarla ve oy sandığında. Sadece ışıkları söndürerek değil, siyasi eylemle de fark yaratabilirsiniz" diye konuşuyor.
İklim değişikliği: Bilim insanları radikal yöntemler
deneyecek
İngiltere'de bilim insanları Dünya'nın atmosferine
verilen hasarı onarabilmek için yeni yöntemlerin
test edileceği bir araştırma merkezi kurmayı planlıyor. Cambridge'de kurulacak bu merkezde Dünya'nın kutuplarını dondurmak ve atmosferden karbondioksit (CO2) çekmek gibi radikal yöntemler
denenecek. Merkezin kurulma gerekçesi olarak, gezegene verilmekte olan tehlikeli ve geri dönüşü ol-

Bunun nedeni ise iklim değişikliğinin vereceği potansiyel zararın boyutunun, iklim değişikliğiyle mücadele edilirken verilecek diğer zararlardan çok daha büyük olması. Prof. Roberts "Kariyerimin
başlarında insanlar mercan resiflerini kurtarmak
için ekosisteme müdahaleci yaklaşımlara korkuyla
bakıyordu. Ama şimdi yüzyılın sonunda ekosistemin
yok olmasına dair endişenin yarattığı çaresizlik nedeniyle tüm seçenekler masada" diyor.
Bu seçenekler arasında genetik değişikliklerle ısıya dayanıklı mercan resifleri yaratmak veya denizlerin asit derecesini düşürmek için denize kimyasallar
dökmek de var. "Şu anda iklim değişikliğiyle mücadele için doğayı kullanma fikrinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda daha iyi bir geleceğe yönelmek için daha radikal seçenekleri
incelemenin meşruiyetini de görüyorum."
Düşünülemeyeni hayal etmek
Bu tür yöntemlerin potansiyel yan etkileri olabilir
veya olanaksız bulunabilir. Fakat Cambridge Üniversitesi'nden okyanus fizikçisi Prof. Peter Wadhams, bu
projelerin yan etkilerinin boyutunun düzgün bir şekilde hesaplanması gerektiğini, CO2 salımını azaltmanın
tek başına yeterli olmayacağını söylüyor: "Karbon salımını azaltmak, küresel sıcaklıkları daha yavaş bir şekilde artırmak anlamına geliyor. Bu da iyi değil çünkü
halihazırda çok ısındık ve atmosferde fazlasıyla CO2
birikti bile. "Bu tür yöntemler atmosferden karbondioksiti alabilir. Bunun ardından sıcaklığı önce
günümüz seviyelerine, sonra da küresel ısınma öncesi seviyelere çekebiliriz." (bbc, 6-14 Mayıs 2019)
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“ T E RÖ R i S T ” L E R

OLMASA 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 projeksiyondabulunmanınsiyasiolarakgüvenlibiraracıydılar”.

Afganistan’da afyon tarlalarında ABD askerleri...
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temmuz 2019, Abd’nin CiA destekli Mücahitlerle Afganistan’a
yönelik ilk askeri saldırısının başlamasının 40.yıldönümü. Günümüzde yaşanan çatışmayı, Abd’nin 1979’da Afganistan’da o sırada hükümette bulunan Halkların demokratik Partisi’ne karşı başlattığı müdahalesinden ayrı ele almak hatalı olacaktır. Afganistan her
zaman –şu anda olduğu gibi- savaş lordlarının yönetimindeki kaotik,
“başarısız” bir devlet olarak görülmüyordu. bu fenomen, Abd öncülüğündeki rejim değişikliği operasyonunun bir ürünüydü. Aşağıdaki
makale, Soğuk Savaş sırasında ve sonrasında yaşanan olayları özetlemekte ve analiz etmektedir; keza bu yıllar Afganistan’a karşı uzun süreli savaşın genellikle yanlış anlaşılan boyutuyla alakalıdır.
Savaşın pençesindeki Afganistan ve Abd ve onun NAto müttefiklerinin oynadığı rol söz konusu olduğunda, akla çoğunlukla gelen George w. bush’un 2001 yılında -9/11 saldırılarından hemen sonra- başlattığı “terörle Mücadele” seferberliğidir. Ve anlaşılır şekilde, Abd
ve müttefikleri aynı sene ülkede doğrudan bir askeri varlık tesis ettiler. bunun yanı sıra, bush-Cheney yıllarında, Abd medya kuruluşları tarafından saldırgan bir propaganda kampanyası yürütüldü ve işgalin sürdürülmesinin bahanelerinden biri olarak “kadın hakları”
gösterildi. Ancak bunun gülünç yanı; Afganistan’daki çatışmanın, Suriye’deki duruma benzer şekilde, Soğuk Savaş dönemine dek uzandığının –özellikle de ülkenin istikrarının bozulması ve Afgan kadınlarının
özgürleşmesi de (Afganistan Halkların demokratik Partisi PdPA tam
da bunun için mücadele ediyordu) dahil olmak üzere modernleştirici,
ilerici nitelikteki ekonomik ve sosyal kazanımların Mücahitler tarafından ellerinden alınması sürecinde Abd’nin destek verdiğinin- göz ardı
edilmesiydi. Sovyetlerle bağlantılı bağımsız PdPA hükümetinin devrilmesiyle birlikte, taliban, Mücahitlerin güçlü bir hizbi olarak ortaya çıkınca, Abd, 1995 yılında taliban’la etkin bir ilişki geliştirecekti. bu
ilişki ise hiçbir zaman gerçek anlamda kadın hakları veya diğer insancıl
endişelerle alakalı olmayacaktı. Stephen Gowans şöyle açıklar:
“washington’un ülke dışındaki kadınların hakları konusundaki kayıtsızlığına dair daha fazla kanıt, Afganistan’da kadınları geleneksel
İslam’ın kadın-karşıtı uygulamalarının pençesinden kurtarmayı amaçlayan ilerici bir hükümetin altını oymada oynadığı rolde kendini gösterdi. 1980’li yıllarda Kabil “kozmopolit bir kentti. Sanatçılar ve hippiler
başkente akın ederlerdi. Kadınlar kentin üniversitesinde tarım, mühendislik ve işletme okurlardı. Afgan kadınlar hükümette görev alırdı.”
Mecliste kadın parlamenterler vardı; kadınlar araba sürerlerdi, seyahat
ederlerdi, başka bir erkeğin onayını almaksızın erkeklerle gezmeye çıkarlardı. bunun artık geçerli olmamasının temel sebebi ise, dönemin
Abd devlet başkanı Jimmy Carter ile onun ulusal güvenlik danışmanı
Zbigniew brzezinski’nin “rusları Afgan tuzağına çekmek” ve Afganistan’ı iflas ettirerek ve Kabil’de Afganistan Halkların demokratik Partisi
öncülüğündeki yeni bir hükümetle mücadele etmek üzere İslami köktenci teröristleri örgütlemek suretiyle “SSCb’ye kendi Vietnam Savaşı”nı
yaşatmak üzere 1979 yılı yaz döneminde aldıkları gizli bir karar oldu.
PdPA’nın hedefi, Afganistan’ı geri kalmışlığından kurtarmaktı.
1970’li yıllarda yetişkinlerin sadece yüzde 12’si okur yazardı. ortalama ömür beklentisi 42 yıldır ve dünya çapında en yüksek çocuk ölüm
oranları burada görülüyordu. Nüfusun yarısı tüberküloz, dörtte biri de
sıtmadan mustaripti.”
dahası, Afganistan’daki çatışmanın 2001 yılında başladığına dair
yaygın görüşün aksine, savaşın 1979 yılında başladığını söylemek daha
doğru olacaktır. Şurası bir gerçek ki, Carter yönetiminin 1979 yılında
aldığı PdPA’yı devirme ve Afganistan’da istikrarı bozma yönündeki
karar, ülkenin bugün halen içinde bulunduğu durumun kökenlerini ortaya koymaktadır. Mücahitlerin şiddetli saldırısının olduğu 1979-1989
dönemi aynı zamanda “Sovyet-Afgan Savaşı” olarak bilinir; keza Sovyet ordusu yoğun bir şekilde müdahil olmuştur. Her ne kadar yoğun bir
şekilde müdahil oluşları bilinse de, bu tamamen doğru bir tanımlama
değildir, çünkü savaşın aslında Abd tarafından tasarlayıp, başlatıldığı
ve liderlik edildiği gerçeğini gözardı etmektedir.
demokratik Afganistan Cumhuriyeti olarak bilinen ülkede, 19781992 yılları arası Sovyet tarihiyle yakından bağlantılıdır. bunun sebebi ise, Abd’nin emperyalist propagandasının inanmamızı istediğinin
aksine, Afganistan’ın Sovyet “işgali” altında olması ve batı’nın bunu
durdurmak için müdahale etmek zorunda kalması değildir. Carter yönetimi daha şimdiden 1978 yılında Mücahitler için planlama, istihdam ve
eğitime başlamıştır ve Sovyet ordusu 1979 yılı sonuna doğru askeri olarak müdahale etmeden aylar önce Afganistan’a saldırmıştır. Aynı zamanda, “Afgan tuzağı” tek başına Sovyetler birliği’nin dağılmasına yol
açmamış olsa da, onunla bağlantılıdır. bununla birlikte, Afganistan’ın
yıkımı, Sovyetler birliği’ne vurulan son darbe oldu ve Sovyetler birliği’nin 1991 yılında dağılması, Abd tarafından “kapitalizmin komünizm karşısındaki zaferi” olarak kutlandı. Afganistan’daki çatışmayı
anlamaya başlamak için hangi bağlamda başladığını incelemek önemlidir: Soğuk Savaş.

1900’lerin başında Vladimir Lenin, kapitalizmin küreselci aşamasına girdiğini ve emperyalizm çağının başladığını gözlemledi. bunun
da anlamı; kapitalizmin ulusal sınırlar ötesine geçmesi gerektiğiydi.
Ayrıca, imparatorluk inşası ve emperyalist saldırganlık savaşlarının
da ardında bir içsel mantık bulunmaktaydı.
Lenin, emperyalizmi şu şekilde tanımlar: “Üretim ve sermayenin yoğunlaşması o denli üst bir aşamada gelişmiştir ki, ekonomik yaşantıda
belirleyici bir rol oynayan tekeller kurulmuştur; (2) banka sermayesi en*JanelleVelina,Toronto’dayaşayansiyasibiranalist,yazar,editör
veNew-Power.orgveLLCO.org’asıksıkyazıyazanbirkişidir.Aynı
zamandaşöylebirbloğuvardır:geopoliticaloutlook.blogspot.com

düstriyel sermayeyle birleşmiştir ve “bu “finans sermayesi” temelinde
finansal bir oligarşi kurulmuştur; (3) sermaye ihracatı, sıradışı bir önem
kazanmıştır; (4) uluslararası tekelci sermayeci birlikler kurulmuştur ve
bunlar dünyayı kendi aralarında paylaşmıştır; ve (5) tüm dünyanın en
büyük kapitalist güçler arasındaki toprak paylaşımı tamamlanmıştır.

ler, yaptırımlar ve askeri müdahalenin tehdidi altında – örneğin bugün
bağımsız egemen uluslar olan Suriye ve Kuzey Kore, bu zamana değin
Abd hegemonyasına karşı meydan okuyordu. Afganistan, PdPA yönetimi altında, Abd emperyalizmine karşı koyan ve dolayısıyla rejim değişikliği için bir hedef haline gelen ülkelerden biriydi.

emperyalizm, bu gelişim aşamasındaki kapitalizmdir ve tekellerin
ve finans sermayesinin egemenliği tesis edilmiştir. bu çerçevede, sermaye ihracatı son derece büyük bir önem kazanmıştır ve dünyanın
uluslararası tröstler arasında bölünme süreci başlamıştır. buna göre,
dünyanın tüm topraklarının, en büyük kapitalist güçler arasında bölünmesi tamamlanmıştır. emperyalizmin sadece dünyanın geri kalanına kendi iradesini empoze etmek olmadığı net bir şekilde görülmelidir. daha da net olmak gerekirse, bu, sermaye birikiminin bir
sonucudur ve imparatorluk inşası ve bakımı sürecidir. beraberinde
ise, dünya çapında kalkınma süreci geri planda tutulur, dünya çapında
kitleler yoksullaştırılır. bu, ekonomik çıkarların rehberliğinde bir
uluslararası egemenlik uygulamasıdır. dolayısıyla, emperyalizm, kültürel bir fenomen olmaktan ziyade ekonomik bir olgudur.

Arazi, kadın hakları ve eşitlikçi ve kolektivist ekonomi politikaları
alanında reformlar uygulanmasının yanı sıra, PdPA aynı zamanda afyon yetiştirilmesine son vermeye çalıştı. britanya imparatorluğu,
1800’lü yıllarda ülke halen feodal toprak sisteminin etkisi altındayken
Afganistan’da ilk afyon arazilerinin ekimini gerçekleştirmişti. Kralın
1973 yılında devrildiği zamana dek afyon ticareti karlı bir iş olarak
kaldı ve Afganistan’daki afyon arazilerinde, dünyanın eroin tedariki
için gereken afyonun yüzde 70’inden fazlası üretildi. 1978 yılındaki
bu reformlar, kaçınılmaz bir şekilde, Abd’nin muhalefetini çekti.
Abd, birçok sömürge-sonrası ilerici hükümete karşı mücadeleye girişen tepkisel güçlere destek vermek suretiyle komünist-karşıtı bir
kampanyaya girişmişti ve bu güçlerin birçoğu “Sovyet bloğunun”
parçasıydı – örneğin Nikaragua’daki sağcı Kontralar, Sandinista hükümetine karşı şiddetli bir muhalefet başlattı.

Lenin aynı zamanda emperyalizm ve dünya Savaşları döngüsünün,
ileri uluslar arasında rakip ulusal başkentlerin ürünleri olmasını da
kuramsallaştırmıştır. “emperyalizm, Kapitalizmin en Yüksek Aşaması” adlı kitapta yazdığı gibi, birinci dünya Savaşı, büyük emperyalist
güçler – örneğin büyük britanya ve Almanya’nın rakip başkentleriarasında sömürgelerin denetimine dair rekabetle alakalıdır. dolayısıyla, finans sermayesi, baskı altındaki ulusların sömürgeleştirilmesi ve
sömürülmesinin ardındaki temel güçtür. bu karşıtlıklar, kuşkusuz, Lenin’in de öngördüğü gibi bir dizi dünya savaşına yol açacaktır.
birinci dünya Savaşı sırasında, iki emperyalist güç bloğunun hedefleri; kendi ulusal ekonomileri açısından büyük önem taşıyan ve stratejik önemi olan noktalar olarak kabul edilen toprakların elde edilmesi, korunması ve yaygınlaştırılması idi. Ve büyük buhran sırasında,
britanya, Abd, Fransa tarafından yükselen endüstriyel ulusların –Almanya, İtalya ve Japonya- daha fazla sömürge ve toprağa erişimden
kısıtlanması için korumacı önlemler alındı. dolayısıyla, onların İkinci
dünya Savaşı’na giden süreçte ham maddelere ve piyasalara erişimleri kısıtlanmış oldu. Özellikle Almanya ve Japonya gibi iki ileri kapitalist – endüstriyelleşmiş güç, yeni topraklar elde etme çabalarında,
britanya, Abd ve Fransa’nın ekonomik alanını tehdit ettiler ve zor
kullanarak topraklarını, sömürgelerini ve yarı sömürgelerini alma tehdidinde bulundular. Almanya, Avrupa’nın büyük kısmında, Japonya
ise Asya’da bir dizi saldırganlıkta bulundu.
İkinci dünya Savaşı birçok açıdan İngiliz-Fransız bloğu ile Alman
bloğu arasındaki emperyalist rekabetin yeniden fitillenmesi oldu; ancak bu kez modern silahlar ve havadan saldırılarla bunu gerçekleştirdiler. bu, aynı zamanda komünizm karşısında bir tepki olarak faşizmin yükselişine tanıklık edilen kapitalizmin krizinin ikinci
aşamasıydı. eksen devletler, dünyaya egemen olan bir faşist rejim
kurma tehdidinde bulundular. Şu an için İkinci dünya Savaşı, dünya
çapında gördüğümüz son savaştı.
İkinci dünya Savaşı’nın sonunda iki rakip küresel güç ortaya çıktı:
Abd ve Sovyetler birliği. Soğuk Savaş, onların ideolojik çatışmasının
bir tezahürü idi. Soğuk Savaş dönemi, uluslararası sermaye için yeni bir
aşama idi; keza nükleer silahların yükselişine ve vekalet savaşı aşamalarının başlangıcına tanıklık etti. bu dönemde emperyalist uluslar, İkinci dünya Savaşı sırasında hangi safta yer aldıklarından bağımsız olarak, Komünizmin yayılmasını durdurmada ve Sovyetler birliği’nin
yıkımını istemede ortak bir çıkar buldular. buna bağlı olarak, bu antikomünist saldırıların hedefi, Sovyetlerle müttefik uluslar olacaktır.
böylelikle, Abd çıkarları doğrultusunda hareket eden kukla hükümetlere sahip olan, bir yandan da Sovyetler birliği’ni izole etmek gibi
nihai bir amaç doğrultusunda NAto bloğuna katılmak isteyen müşteri
devletlerin sayısı artacak. Şunu da belirtmekte fayda var: İkinci dünya
Savaşı’nın sonu, rakip ulusal başkentlerin de sonu anlamına geldi. Öyle
ki şu anda finansal sermaye küresel düzeyde var ve bir anda yer değiştirebiliyor. washington ise, küresel piyasalar üzerinde bir tekeli olan,
dünyayı yöneten bir güç konumunda. Abd imparatorluğuna karşı aktif
şekilde direnen ve ülkelerine Abd sermayesini kabul etmeyen bu ülke-

Afganistan, kendi çabasıyla bağımsızlık kazanmış olmasına rağmen, PdPA altında –tıpkı Küba, Nikaragua, Suriye, Libya ve Kuzey
Kore gibi diğer Sovyet müttefiki, sömürge-sonrası başarılarda olduğu
gibi- sömürgeci egemenliğine geri döndürülmesi gereken ve emtiaları
Abd’nin münhasır denetimi ve aidiyetine verilmesi gereken bir “Sovyet uydusu” olarak görüldü. Ayrıca, Sovyetler birliği’ni çevrelemek
üzere kullanılabilen stratejik bir çıkar noktası olarak kabul edildi.
o dönemde yeni kurulmuş olan ve halkın da desteğini alan PdPA
hükümetinin altını oymak amacıyla Carter yönetimi ve CiA, kırsal
alanlardaki okullara ve öğretmenlere karşı terörizm faaliyetleri gerçekleştirmeye başlayan Sünni aşırıcılara (Mücahitlere) eğitim, mali
destek ve silah sağlamak suretiyle emperyalist müdahaleye başladılar.
Suudi ve Pakistanlı orduların desteğiyle CiA, Afganistan’da istikrarı
bozmak üzere bir koalisyon kurmak için devrik feodal toprak lordlarını, tepkisel aşiret reislerini, mezhepçi Sünni din adamlarını ve kartel
uyuşturucu baronlarını bir araya getirdi. 1979 yılı eylül ayında
PdPA’nın ilk lideri ve Afganistan demokratik Cumhuriyeti başkanı
Noor Mohammed taraki, CiA destekli darbe sırasında öldürüldü. darbe, derhal Afgan ordusu tarafından bastırıldı. bununla birlikte, 1979 yılı sonu itibariyle PdPA, Abd’li vekil güçler –yabancı paralı askerler ve
Afgan eski rejim sempatizanları- tarafından geçiş çaplı askeri müdahalenin etkisi altına girdi. böylelikle, destek için bir askeri birlik konuşlandırmak üzere SSCb’den talepte bulunmaya karar verdiler.
Sovyet müdahalesi, PdPA güçleri için çok ihtiyaç duyulan rahatlamayı sağladı. Abd ve Suudi Arabistan, savaşa yaklaşık 40 milyar dolar
para akıttılar ve 100.000 kadar daha fazla yabancı paralı askeri istihdam
edip silahlandırdılar. 1989 yılında Mikhail Gorbaçov, Sovyet birliklerinden geri çekilmeleri çağrısında bulundu. PdPA da 1992 yılı Nisan
ayında Kabil’in düşmesiyle birlikte mağlup edildi. toprak elde etme
yarışına giren rakip hiziplerin kurulmasıyla birlikte mücahitler de savaşa tutuştular ve ortaya bir kaos çıktı, kentlere çok zarar verildi, yağmalamalar yapıldı, siviller terörize edildi, futbol stadyumlarında kitlesel
infazlar yapıldı, Paştun olmayan azınlıklar etnik olarak temizlendi, Afgan kadınlara ve kızlara yönelik kitlesel tecavüzlerde bulunuldu. 1995
yılından sonra, savaşan hiziplerden biri olan taliban, Abd, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın desteğini alarak gücünü konsolide etti. 28 eylül
1996 tarihinde, PdPA’nın son lideri Mohammad Najibullah, kendisine
sığınma hakkı veren bM’nin bölgedeki yerleşkesinden kaçırılarak işkence gördü ve taliban askerleri tarafından vahşice öldürüldü. Kendisinin parçalanmış cesedi, halkın göreceği şekilde meydana asıldı.
1992 yılında Kabil’in düşmesinin ardından, ama taliban’ın göreve
gelmesinden bir süre önce, tepkisel aşiret reisleri Afgan kırsalını ele
geçirdiler ve çiftçilere haşhaş ekimine başlama emri verdiler. bu, taraki hükümeti tarafından zamanında yasaklanmıştı. daha öncesinde
ise, Pakistan’ın istihbarat ajansı iSi, CiA’in ısrarlı isteği üzerine yüzlerce eroin laboratuvarı kurdu. böylelikle, 1981 yılı itibariyle Pakistan-Afganistan sınırı, dünyanın en büyük eroin üreticisi haline geldi.
Alfred McCoy, “Narkotik ticaretinde CiA’in Kırk Yıllık Suç or-
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taklığı” adlı çalışmasında bunu teyit eder: “eroin, Pakistan’ın kuzeybatı sınırındaki bu laboratuvarlardan çıktığı anda, Sicilya Mafyası, bu
uyuşturucuyu Abd’ye ithal etti ve orda da Abd eroin piyasasının yüzde altmışını kısa süre içerisinde ele geçirdi. Yani, Abd’deki eroin tedarikinin yüzde altmışı dolaylı olarak bir CiA operasyonundan geldi. bu
operasyonun gerçekleştiği on yıl boyunca -1980’li yıllar- İslamabat’taki uyuşturucuyla Mücadele dairesi herhangi bir tutuklama yapmadılar
ve hiçbir şekilde uyuşturucu baskınlarına katılmadılar, sendikaların fiili
olarak eroin ihracatında ellerinin serbest olmasına göz yumdular.”
Şurası açıkça görülüyor ki afyon yetiştirilmesine son vermek ve ülkenin kaynaklarını kendi halkını modernize edip geliştirmek üzere
kullanmak suretiyle, PdPA’nın bağımsız milliyetçi hükümeti,
Abd’nin çıkarları karşısında ortadan kaldırılması gereken bir tehdit
olarak görülüyordu. Afganistan karşısında Abd öncülüğündeki Mücahitlerin temel hedeflerinden biri, her zaman için afyon ticaretini tesis
edip güvence altına almak oldu. Her halükarda, 1970’li yıllarda uyuşturucu ticareti CiA’in anti-emperyalist hükümetler ve Küresel Güney’deki özgürleşme hareketlerine karşı paramiliter güçler için başlıca finansman kaynağı oldu. Ayrıca, CiA’in uluslararası uyuşturucu
ticareti bağlantıları 1949 yılına dek uzanmaktadır. o sene, washington’un Kore yarımadasındaki uzun savaşı başlamıştı. PdPA’nın afyon
hasadını ortadan kaldırma ve uyuşturucu kartellerinin yaptığı sömürüye son verme yönündeki adımı, Abd’li emperyalistler tarafından
“aşırıya kaçmak” olarak yorumlandı. Haşhaş üretiminde önemli bir
kayıp yaşanması, wall Street ve büyük uluslararası bankaların karlarında da devasa bir kayıp anlamına gelecekti. Aslında, iMF, dünya
ekonomisinin GSYİH’sında kara para aklamanın yüzde 2-5 aralığında
bir paya sahip olduğunu ve yıllık kara para aklama oranının 590 milyar ila 1,5 trilyon dolar arasında olduğunu, bunun da uyuşturucu ticaretiyle doğrudan bağlantılı olduğunu kaydetmişti. uyuşturucu ticaretinden elde edilen karlar, genellikle Amerika ve britanya’nın
denetimindeki denizaşırı bankalara yatırılıyor.
PdPA’nın afyon hasadını ortadan kaldırma seferberliğinin ardındaki mantık sadece pratik sağlık sebeplerini değil aynı zamanda Asya’da sömürgecilik tarihinde narkotiğin oynadığı rolü de temel alıyordu. tarihsel olarak bakıldığında uyuşturucu lordları karteli,
emperyalist uluslara yardımcı oldu, burjuvazinin çıkarlarına hizmet
etti ve ucuz ve sömürülmüş esir işgücü kullandı. Genellikle bu haşhaş
tarlalarında uğraşıp didinen köylüler, ölümüne çalışmaya ek olarak bu
eroine bağımlı hale geliyorlar. Karteller, ortakların satış koşulları ve
ödeme biçimleri konusunda uzlaştıkları ve fiyatları ve üretilecek malların miktarını sabitlemek suretiyle piyasaları kendi aralarında böldükleri tekelci ittifaklar olarak anlaşılmaktadır. Halihazırda, “son aşama kapitalizmdeki” kartellerin rolüne ilişkin olarak Lenin şöyle
yazmıştı: “tekelci kapitalist birlikler, karteller, sendikalar ve tröstler
ilk olarak ülke içindeki piyasayı kendi aralarında böldüler ve kendi
ülkelerinin endüstrisini az çok ele geçirdiler. Ancak kapitalizm altında
ev sahibi ülkenin piyasası kaçınılmaz bir şekilde yabancı piyasaya bağımlı hale geliyor. Kapitalizm uzun süre önce bir dünya piyasası yarattı. Sermaye ihracatı arttığı ve yabancı ve sömürgeci bağlantılar ile
büyük tekelci birliklerin “nüfuz alanları” her açıdan genişlediği için,
bu birlikler arasında “doğal” olarak uluslararası bir uzlaşı doğdu ve
uluslararası kartellerin kurulmasına yönelik bir eğilim başladı.
“bu, dünya çapında sermaye ve üretimin yoğunlaşmasının yeni bir
aşamasıdır ve önceki aşamalarla kıyaslanamayacak dek yüksektir.”
uluslararası karteller – özellikle de uyuşturucu kartelleri- sermayenin dünya çapında nasıl yaygınlaştığının ve dünyanın toprak bölünmeleri, sömürgelere yönelik kapışma ve “nüfuz alanlarına dair mücadele” temelinde küresel bir refah yaratmak üzere uyarlandığının
göstergeleridir. daha spesifik olmak gerekirse, uluslararası karteller,
baskı altındaki veya sömürgeleşmiş ulusların yağmalanmasında emperyalist uluslar için vekilharçlık yapmaktadır. Sadece PdPA yönetiminde Afganistan’da değil, aynı zamanda 1949 yılında devrimci
Çin’de ve diğer anti-emperyalist hareketler tarafından da uygulanan
uyuşturucu tacirlerine yönelik baskı ve uyuşturucu bağımlılığının
sonlanmasına yardımcı olmaya dönük kitlesel seferberlik kampanyaları da bununla alakalıdır. elbette afyon tacirleri ve onların Afganistan’daki organize suç ortakları, afyon yetiştirilmesine karşı kampanyayı bir hakaret gibi gördüler ve bu durum onları Mücahitler için
ideal birer devşirme haline getirdi.
Peki, Abd ile taliban arasındaki ilişki neden 2000’li yıllardan sonra “koptu”? Şunu bir kez daha akılda tutun taliban üyeleri, Abd ile
ortaklıkları 1970’li yılların sonuna dek uzanan Mücahitlerden oluşan
birçok hizip arasında yer alıyordu ve Abd İslami köktencilerle birlikte çalıştığını bal gibi biliyordu. taliban’ın iktidardayken işlediği insan
hakları ihlalleri, Abd’yle ilişkilerinin bozulmaya başladığı 2000’li
yıllardan önce oldukça iyi belgelenmişti. bu ilişkilerin bozulmasına
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yol açan ise, taliban’ın afyon üretimini çarpıcı biçimde düzeltmeye
karar vermesi oldu böylelikle Abd 2001 yılında Afganistan’a doğrudan askeri bir müdahalede bulundu, ardından da taliban’ı devirdi.
Abd, her ne kadar taliban’ın bu işe karıştığına ve usama bin Ladin
ile bu süre zarfında temas halinde olduğuna dair bir kanıta sahip olmasa da, dünya ticaret Merkezi ve Pentagon’a yönelik saldırıları bir
bahane olarak kullandı. Abd kısa süre sonra taliban’ın yerine, emperyalistlerin belirlediği kurallara daha çok riayet eden başka bir Mücahit hizbi yerleştirecekti. bir diğer deyişle, taliban, Abd’nin hegemonyasına PdPA’nın yaptığı gibi ciddi bir meydan okuma doğurduğu
veya kadınlara yönelik tutumundan dolayı devrilmedi; varlıktan daha
çok engel haline geldiği için devrildi. İmparatorluk, daha önce olduğu
gibi bir kez daha artık faydaları kalmadığı veya “kuralları doğru bir
şekilde takip edemediği” için kuklalarını ıskartaya çıkardı. tıpkı
Abd’nin vaktinde Amerikan yanlısı Manuel Noriega isimli askeri
diktatörü ortadan kaldırması gibi. Keza kendisi, CiA’in dost varlığı
ve meşhur uyuşturucu karteli baronu Pablo escobar ile birlikte, CiA’e
uyuşturucu satmış ve orta Amerika’da komünizm karşıtı bir kampanyanın finansmanına yardımcı olmuştu.
2002 yılı itibariyle, ve 2001 yılındaki müdahalenin de bir sonucu
olarak, karlı haşhaş üretiminde bir kez daha büyük bir patlama yaşandı. 2014 yılında Afganistan’da haşhaş üretimi, dünyadaki eroin arzının yüzde 90’ını oluşturdu ve afyon fiyatlarında bir azalmaya yol açtı. birleşmiş Milletler uyuşturucu ve Suçla Mücadele ofisi’nin
(uNodC) bir raporuna göre, Afganistan’daki afyon üretimi, 2016 yılında yüzde 43 oranında artarak 4800 metre tona yükseldi.
Her ne kadar Abd her daim dünyanın en büyük üreticilerinden biri
olsa da, Afganistan’da Abd’nin kalıcı bir askeri varlık tesis etmesinin sebeplerinden biri, Abd’nin 9/11 öncesinde bildiği devasa ve el
değmemiş petrol rezervleri üzerinde kontrol elde etmekti. Petrol bir
diğer kar getiren emtiadır ve Afganistan’ın taleplerine boyun eğen uysal bir hükümete sahip olmasını sağlamak Abd açısından da önemliydi. doğal olarak, PdPA’nın milliyetçi hükümeti, aynı zamanda
Abd’li petrol şirketlerinin kar elde etme çıkarlarının önünde bir tehdit olarak görülüyordu ve bağımsız bir petrol üreticisi olan her ülke
(veya Afganistan’ın durumunda, potansiyel olarak bağımsız bir petrol
üreticisi), Abd açısından can sıkıcı bir rakip olarak kabul ediliyordu.
bununla birlikte, Afganistan, 2013 yılına kadar ilk ticari petrol üretimine başlamayacak ve bunun kısmen sebebi, süregiden jeopolitik istikrarsızlık, ama aynı zamanda haşhaş üretimi ekonomiye egemen olmayı sürdürmekteydi. Öte yandan, ne monarşinin ne de PdPA’nın, bu
denli fazla ve keşfedilmemiş petrol rezervi olduğunu fark etmesi pek
mümkün değildi; keza 1957-1989 yılları arasında sınırlı miktarda petrol vardı (yüksek miktarda doğal gazın aksine) ve Sovyet birlikleri gi-

Aryanlar: Gen Havuzu Karışmamış Son Kabile mi?
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indistan'ın Ladakh bölgesinde ıssız bir vadide Aryanlar adıyla
bilinen bir kabile yaşıyor. Bu kabilenin üyeleri yeryüzünde "saf
kan" denebilecek, genleri hiç karışmamış son kuşak olabilir.
Çoğu kişi için 'Aryan' kelimesi olumsuz anlam içerir. Kelimenin kökeni
Sanskritçe'de "soylu kişi" anlamına gelen "arya" sözcüğüne dayanıyor.
Ayrıca Orta Asya'dan Hindistan'a ve İran'a göç etmiş insanların konuştuğu Hint-Bugün Hindistan ve Pakistan toprakları içinde yer alan
İndus Nehri vadisinde yaşamış insan toplulukları da bu isimle biliniyor.
İşte bugün Ladakh bölgesinde yaşayan küçük bir grup olan Aryanlar da
bu kabilelerin torunları…
Ladakh'taki Dha-Hanu vadisi, Hindistan'ın kuzeyinde, Pakistan sınırına yakın. Karakurum Dağları iler İndus Nehri arasındaki bu vadi, bölge halkı tarafından Aryan vadisi olarak biliniyor. Buradaki beş Aryan
köyünde 2-4 bin kadar insan yaşıyor. Brogpa adıyla da bilinen bu insanlar biraz fiziksel koşullar, biraz da Keşmir sorunu yüzünden Hindistan
ile Pakistan arasındaki çatışmalar nedeniyle binlerce yıldır dış dünyadan yalıtılmış halde yaşıyor. Bu izole yaşam, onların gen havuzunun hiç
değişmeden kalmasına neden oldu. Ancak modern yaşamın buraya kadar girmeye başlaması, bu durumu değiştirebilir. Brogpa insanlarının
kökeni konusunda farklı teoriler var. Ancak bunların hiçbiri kanıtlanmış değil. Alman dilbilimci ve Oryantalist Friedrich Max Müller, Aryanların, fetihlerle Avrupa'ya kadar gelip yerleşen açık tenli Orta
Asyalıların torunları olduğuna inanıyordu. Daha sonra Naziler bu

teoriyi kullanarak dünyayı ele geçirecek güce sahip ari ırk propagandasını geliştirdiler. Bir diğer teoriye göre ise Brogpa halkı, Asya'yı fethe çıkan Büyük İskender ve askerlerinin torunları. Pakistan'daki Kalaş kabilesi için de aynı teori ileri sürülmüş, ancak DNA
testlerinden sonuç alınamamıştı. Üçüncü teori, Brogpa'nın 7. yüzyılda Karakurum Dağları'nın eteklerindeki vadilere göç edip yerleşen
ilk insanlar olduğunu ileri sürüyor.
Aryanların fiziksel özellikleri, Ladakh'ta yaşayan Tibet-Moğol kökenlilerden ziyade Avrupalılara daha çok benzerlik gösteriyor. Brogpa geleneklerine göre, kabile dışı veya kastlar arası evlilik yasak. Konuştukları Broksat dili ise hiç değişmemiş. Giyim-kuşam ve takılarında da
geleneklerini yaşatmaya özen gösteriyorlar. Ancak son 10 yıldır yolların ve internetin gelişiyle gelenekleri korumak daha da zorlaştı. Genç
Aryanlar dışarıdan evleniyor, şehirlere taşınıyor, Batı tarzı giyiniyor.
Animist olan Aryanlar arasında Budist inanç giderek artıyor, vadide
her yıl yeni manastırlar yapılıyor. Modern değişiklikler bir yandan Aryan kültürünü tehdit etse de öte yandan daha iyi sağlık, eğitim ve iş
imkânları sağlıyor. Bölgeye yabancıların girmesine yönelik sınırlamaların beş yıl önce kalkması turist ve para akışını hızlandırdı. Beş köy, iki
yıldır düzenlediği festivallerle dış dünyaya kendi kültürlerini tanıtıyor.
Brogpa kültürünün korunmasında kadınlar ve geleneksel giysileri büyük
önem taşıyor. Festivallerde geleneksel evlilik törenleri de sergileniyor. Gelinler yüzlerini kâğıttan çiçeklerle kaplıyor. (bbc, 4 Mayıs 2019)

der gitmez bu petrol üretimi de sona ermişti. daha sonraki aşamada,
1990’lı yıllarda yeniden değerlendirmeler yapıldı ve Abd’nin keşfedilmemiş petrol potansiyelini “keşfetmesi” başladı. Ancak, merkezi
Abd’de bulunan petrol şirketi unocal ile taliban’ın arasındaki yoğun
müzakereler, bir boruhattı anlaşmasına dair anlaşmazlıktan dolayı
1998 yılında çözülmemiş durumda kaldı ve bu durum Abd ile taliban arasında gerilimin artmasına yol açabilir. Anlaşmazlığın sebebi
ise, unocal’in Afganistan’la Pakistan arasında bulunan ve Hint okyanusu’ndan geçen boruhattı üzerinde denetim sağlamak istemediydi.
bu noktadan itibaren Abd, taliban’ı, orta ve batı Asya’daki siyasi ve
ekonomik egemenliğini tesis etme ayrıcalığında bir engel olarak görmeye başladı. Her iki durumda da, petrol ve diğer “stratejik” ham maddeler – örneğin afyon- Abd’nin küresel düzeyde tekelci bir gücü sürdürmesi için asli önem arz etmektedir. İşte tam da bu noktada imparatorluk
inşasının ekonomik kökenlerinin tezahür ettiğini görmekteyiz.
usama bin Ladin ve Zbigniew brzezinski’nin rolü
bu yazının başında, emperyalizmin ekonomik kökenleri ve Soğuk
Savaş’ın tarihsel bağlamı incelendi. bu çerçevede, Mücahitlerin konumu belirlendi. Ardından, vekil savaşları ve medyanın dezenformasyon
kampanyasının anatomisi mercek altına alındı; keza bu unsurlar Afganistan’ın istikrarının bozulma sürecinin merkezinde yer alıyordu.
bunlar aynı zamanda Mücahitlere yönelik olarak “batı’daki solcu kesimlerden” niye çok az veya hiç muhalefet olmasının da kısmen sebebiydi. Öte yandan, bu kesimin süregiden işlevsizliği, Zbigniew brzezinski’den söz etmeksizin anlaşılamaz. Öte yandan, bu bölümde
Sovyetler birliği’nin dağılmasına sebep olan koşullara ve bu durumun
eski Afganistan demokratik Cumhuriyeti’ni ve dünyanın diğer kısımlarını nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Abd, Afganistan’la kırk yıldır
savaşta ve bu savaş 3 temmuz 2019 tarihinde 40.yılına girecek.
orijinal “ılımlı asi”
Afganistan’a karşı Sovyet-karşıtı, Abd önderliğindeki rejim değişikliği projenin başlıca kilit oyuncularından biri, Suudi Arabistan doğumlu milyoner usama bin Ladin idi. Kendisi, Suudi bir inşaat firmasına sahip müreffeh ve güçlü bir aileden geliyordu ve Suudi kraliyet
ailesiyle yakın bağları vardı. Amerika’nın “öcüsü” olarak bilinmeden
önce, usama bin Ladin, Mücahit isyancılara fon sağlamaktan, birçok
yardım faaliyeti yürütüp vakıf kurmaktan ve Suudi istihbaratıyla işbirliği içerisinde çalışmaktan (savaşçılar ile CiA arasında bağlantı kurmuştu) sorumlu tutulmuştu. Gazeteci robert Fisk bile, 1993 yılında
the independent’a bin Ladin’e dair yazdığı bir inceleme yazısında
onu “barış savaşçısı” ve “hayırsever” biri olarak tanımlamıştı. bin Ladin aynı zamanda Mücahitlere eleman bulmuştu ve aynı zamanda
CiA’den güvenlik eğitimi aldığına inanılıyor. 1989 yılında, yani Sovyet birliklerinin çekildiği sene, el Kaide isimli terör örgütünü, Mücahitler arasından topladığı savaşçılarla kurdu. Her ne kadar PdPA daha
şimdiden devrilmiş olsa da ve Sovyetler birliği dağılmış olsa da, halen CiA ve NAto ile ilişkilerini sürdürdü, onlarla 1990’lı yılların ortasından sonuna dek birlikte çalışarak, ayrılıkçı bosnalı paramiliterlere ve Kosova Özgürlük ordusu’na (KLA) Yugoslavya’nın yıkım ve
parçalanma sürecinde destek verdi.
Abd, 2001 yılındaki terör saldırılarının ardından bin Ladin’i bir
günah keçisine döndürdü; ancak aynı zamanda ailesiyle bağlarını korudu ve el Kaide ve onun bağlı kuruluşlarına (batı medyası tarafından
“mütevazi isyancılar” olarak nitelendiriliyorlardı) Suriye’ye karşı
2011 yılında başlayan rejim değişikliği projesinde silah, eğitim ve fon
verdi. Mücahitler sadece el Kaide’yi kurmadılar, aynı zamanda sonraki yıllarda Libya ve Suriye’deki emperyalizm-karşıtı hükümetlere karşı Abd’nin rejim değişikliği operasyonları için bir öncül oluşturdular.
dünya Savaşları’nın döngüsünün sona ermesiyle birlikte (en azından
şimdilik), 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. Peki vekil güç kullanımı neden? whitney webb’in tarif ettiği gibi, “Abd’nin ülke dışında jeopolitik iradesine dair
projeksiyonda bulunmanın siyasi olarak güvenli bir aracıydılar”.
bir tür güç projeksiyon aracı olarak vekil savaşlarının kullanılması
her şeyden önce maliyet-etkindir; keza paralı yerel askerler veya el Kaide gibi terör grupları, muharebe ve zayiatın yükünü üstleneceklerdir.
Örneğin, Abd birliklerine kıyasla, aynı askeri operasyonları gerçekleştirmek üzere yerel paramiliterlere, çetelere, suç örgütlerine, terör gruplarına ve diğer tepkisel güçlere daha az para ödenip maliyet düşürülmektedir. buna ek olarak, nükleer silahların ortaya çıkmasıyla birlikte,
küresel süpergüçlerin birbirleriyle doğrudan muharebeye girmeleri çok
daha tehlikeli bir hal aldı. (Global research, Kanada - DEVAMEDECEK)
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D Harfi Demokrasi Kisvesi Altında
Amerikan halkı, tiranlığın yapı taşlarının inşa edildiğini fark edemedi. Beyaz Saray’da kimin oturduğundan
bağımsız olarak buranın kâr güdüsüyle hareket eden,
seçilmemiş bir bürokrasinin yönettiği bir yer olduğunu anladığınız sürece, yeni / eski patron ifadeleriyle
kimi kast ettiğinizin pek bir önemi yok.

sınıfı olan Amerikan halkı, Derin Devletin mimarları tarafından gözlerinin önünde tiranlığın yapı taşlarının inşa edildiğini fark edemedi.
Şurası net ki, Beyaz Saray’da kimin oturduğundan bağımsız olarak
buranın kar güdüsüyle hareket eden, seçilmemiş bir bürokrasinin
yönettiği bir yer olduğunu anladığınız sürece, yeni / eski patron ifadeleriyle kimi kast ettiğinizin pek bir önemi yok – Derin Devlet,
Denetçiler, fikir önderleri, gölge hükümet, polis devlet, keşif devleti, askeri-endüstriyel kompleks. Özgürlük ve hakikat peşinde olanlar için, kimsenin artık sözünü etmediği Amerikan Polis Devleti’ne
dair acı gerçeklikleri açıklamak için A’dan Z’ye bir rehber işte aşağıda yer alıyor: (Çevirmen Notu: Harfler ve yanındaki başlıklar, İngilizce karşılıklarına göre düzenlenmiştir.)

JoHn w. wHıteHead *

A: AMERİKAN POLİS DEvLETİ. Polis devleti, “bürokrasi, gizlilik,
sürekli savaş, şüpheliler ulusu, askerileştirme, denetim, yaygın polis
varlığı ve polis eylemlerine karşı çok az rücu hakkının olduğu bir vatandaşlıkla nitelendirilmektedir.”

“

Bir halkın dikkatini önemsiz şeyler dağıttığında, kültürel yaşantı
sürekli farklı eğlencelerle yeniden tanımlandığında, halk arasındaki
ciddi konuşmalar bir tür bebek dili haline geldiğinde, kısacası bir
halk bir dinleyici kitlesine dönüşüp onların kamusal işleri bir vodvil
halini aldığında, ulus kendisini bir riskle karşı karşıya bulur: Kültürün
ölümü net bir olasılıktır.”
Bugün Amerikan hükümetini nitelendiren şey, işlevsiz siyaset değildir; keza siyasi tiyatronun eğlendirici, kafa dağıtıcı ve kurnaz perdesinin gerisinde acımasızca bir danışıklık dövüş yürütülüyor. ve bu tiyatro zaman zaman Shakespeare-vari bir hal alıyor: ses ve öfke dolu.
Ancak nihayetinde hiçbir anlam ifade etmiyor.
Siyasi sahnedeki bu kafa komedi, zaman zaman yaşamın akışını değiştirebiliyorlar ve onu daha iyi bilenler için bile merak uyandırıcı bir
hal alabiliyor. Her hafta alt metin değişiyor: kah Donald Trump’ın
twitleri, kah ordunun sonu gelmeyen savaş çağrıları veya 2020 başkanlık seçimleri için giderek genişleyen aday listesi. Ancak her yeni alt
metinde sürekli olarak aynı melodrama devam ediyor.
Oyuncular geliyor, geçiyor; lehte ve aleyhte olanlar yerlerini değiştiriyorlar; dinleyici kitlesi hızla geçmiş hatalarını unutup bir sonraki gösteriye geçiyor. Genel itibariyle, karanlık arka planda farklı bir dram oynuyor ve kalın perdenin, sahne setlerinin, renkli ışıkların ve rollerini
oynayan aktörlerin gerisinden görülmüyor.
Şunu söylemek istiyorum: Siyasi sahnenin erişim alanı, bugün “saydam” hükümetle örtüşüyor. Seçmenlerinin en iyi çıkarları doğrultusunda hareket eden seçilmiş yetkililer sürekli olarak kitleler için performans sergiliyorlar, kameraların önünde rollerini ifa ediyorlar; bir
yandan da ülkeyi ileriye taşımak için çok fazla şey yapmıyorlar.
Bununla birlikte, şovu gerçek anlamda yürütenler, özgürlüklerimize
zarar veren, hükümetimizin çalışmalarına katkıda bulunma çabalarımızı zedeleyen politikaları uygulamaya koyuyorlar.
Bu kitaplarda görülen en eski dolandırıcılık yöntemi: tam karşınızda
duran büyücü, sizi oyuna odaklarken, aynı anda cüzdanınızı cebinizden
aşırabiliyor. Ana akım Amerika, Beyaz Saray’dan gösterilen drama-soslu realite şova odaklanırken, Amerikan polis devleti hızla atılımlar yapıyor. Hükümetin denetimi, askerileşmiş polis, SWAT ekibi baskınları,
aşırı kriminalize etme, silahlı keşif dronları, tam vücut tarayıcılar, üst
arama ve benzeri uygulamalar karşısında, anayasal özgürlüklerimiz hızla ellerimizden alınıyor, zarar görüyor ve genellikle yok sayılıyor.
Kayıplarımız her geçen gün biraz daha artıyor.
İfade özgürlüğü, protesto hakkı, hükümetin hatalarına karşı çıkma
hakkı, adil yargılanma hakkı, masumiyet karinesi, meşru müdafaa hakkı, hesap verebilirlik ve hükümette saydamlık, mahremiyet, basın, egemenlik, toplanma özgürlüğü, temsili hükümet: Tüm bunlar ve daha
fazlası, hükümetin Amerikan halkına yönelik savaşında birer zayiat halini aldı. Amerikan halkına düşman muamelesi yapıldı; haklarında casusluk faaliyetleri yürütüldü, takip edildiler, arandılar, gözleri korkutuldu, evlerine baskınlar yapıldı, sansür gördüler, susturuldular,
üzerlerine ateş açıldı ve haklarını aramaları engellendi. Bu tehlikelerin
hiçbiri ortadan kalkmadı. Sadece televizyonlardan yok oldular. Yeni
patron eskisiyle aynı olduğunu gösterdi ve Amerika’nın her daim alt
* Anayasa konusunda uzman avukat ve yazar. Rutherford Enstitüsü kurucusu ve başkanı. “Battlefield America: The War on the American People” (Amerika’nın Muharebe Meydanı: Amerikan Halkına Yönelik Savaş) başlıklı yeni kitabına www.amazon.com üzerinden erişim mümkün.
Kendisine, şu e-mail adresinden erişebilirsiniz: johnw@rutherford.org.

B: Yıpranmış HAKLAR BİLDİRGEMİZ. Amerika’nın bugün içinde
bulunduğu polis kültüründe, dövülebilir, yüzünüze yumruk yiyebilir,
vurulabilir, cesaretiniz kırılabilir, saldırıya uğranabilir, üstünüz aranabilir, gözünüz korkutulabilir, hatalı bir şekilde tutuklanabilir ve hatta bir
polis memuru tarafından öldürülebilirsiniz ve bu polis memurundan,
haklarınızı ihlal ettiği için nadiren hesap sorulur. Haklar Bildirgesi’nin
pek bir önemi yoktur.
C: SİvİL vARLiKLARiN HAK KAYBi. Amerikalıları özgürlüklerinden mahrum etmeye dönük bu hükümet planı – esasında, mülkiyet
hakkı- sivil varlıkların hak kaybı kisvesi altında gerçekleşiyor. Bu, hükümet ajanlarının (genellikle de polisin) kriminal bir faaliyetle bağlantılı olabileceğinden “şüphelendikleri” özel mülkiyete el koydukları bir hükümet
uygulamasıdır. Öte yandan, herhangi bir suçun gerçekleşip gerçeklemediğinden bağımsız olarak, hükümet, vatandaşın mülkiyetine el koyar.

rapora göre 2016 yılında hiçbir eyaletin ulaştırma kurumlarında drone kullanımı bulunmazken, bugün 36 eyaletin kadrosunda
drone operatörleri bulunuyor, tüm eyaletlerde de drone günlük işleyişin bir parçası haline geldi.
drone’lar yol ve köprülerin tetkikinde kullanılabiliyor. Gelişmiş kamera ve termal teknolojileri sayesinde yollardaki ufak bir
çatlağı ya da oluşabilecek çukurları tespit edebiliyor ve erken tamirat sağlayabiliyor.
İnsanlar için tehlikeli olabilecek işlerde de drone’lar devrede.
utah eyaleti ulaştırma dairesi, dağlarda planlı çığ ve heyelan işlerinin izlenmesi için bu hava araçlarını kullanmaya başladı. eyaletin engebeli arazilerinde kar ölçümü yapılarak, kar sularına bağlı
olası sel ve toprak kaymaları takip ediliyor, yolların kapanması ve

J: KAR AMACiYLA HAPSE ATMAK. Özel şirketlerin yönetimindeki özel hapishanelere tutukluları gönderen bu kar amaçlı kitlesel cezalandırma biçimi, devlet kurumlarının manasız suçlardan dolayı çok fazla sayıda Amerikalıyı hapse atmak suretiyle, özel işletilen
hapishaneleri tam kapasite tutma konusundaki suç ortaklığına bel bağlayan 70 milyar dolarlık bir özel hapishane endüstrisine yol açtı.
K: KENTUCKY v. KiNG. 8-1 kararına göre, Yüksek Mahkeme, polis memurlarının –yanlış ev bile olsa- evlere arama kararı olmaksızın
zorla girebileceğini kabul etti. Tek koşulla: bunu yapmak için bir sebepleri varsa. İlgili polis en sonunda yanlış şüpheliyi izlese, yanlış daireye
baskın yapsa ve bizimle polis devleti arasındaki her bir kuralı ihlal etse
bile, Mahkeme, verdiği kararla yasa uygulama gücünün her türlü hak
ihlali karşısında Amerikalıları çok az korumayla baş başa bıraktı.
L: SÜRÜCÜ BELGESİ OKUYUCULARi. Bunlar ise, yasa uygulayıcılara ve özel kurumlara, araçların nerede olduğunu ve içlerinde kimlerin bulunduğunu ülke çapında takip etme imkanı veriyor. On binlerce
masum kişi üzerinden toplanan bu veriler, aynı zamanda polis kurumları, füzyon merkezleri ve özel şirketler arasında da paylaşılıyor. Bu
durum ise, Büyük Birader’i sürücü koltuğuna yerleştiriyor.

Bugün Amerikan hükümetini nitelendiren şey, işlevsiz siyasetdeğildir;kezasiyasitiyatronuneğlendirici,kafadağıtıcıvekurnazperdesiningerisindeacımasızcabirdanışıklıkdövüşyürütülüyor.

M: ANA ÇEKİRDEK. 1980’li yıllardan beri ABD hükümeti, herhangi bir mahkeme kararı veya arama emri olmaksızın, ülke için tehdit
olarak görülen Amerikalıların isimleri ve bilgilerinin olduğu bir veri tabanı elde etti ve bunu devam ettiriyor. Salon’un haberinde olduğu gibi, bu veri tabanı –“Ana Çekirdek” olarak adlandırılıyor- ulusal düzeyde acil durumlarda ve sıkı yönetim kuralları dahilinde Ordu ve FEMA
tarafından kullanılacak ve ulusal güvenlik için tehdit olarak görülen
Amerikalıları bir araya getirecek. 2008 yılı itibariyle Ana Çekirdek veri tabanında 8 milyon kadar Amerikalı var.

: ELEKTRONİK TOPLAMA KAMPi. Elektronik toplama kampında,
E
bir kişinin yaşantısının tüm boyutları, hükümet ajanları tarafından
denetleniyor ve tüm vatandaşlar şüpheli konumunda; faaliyetleri izlenip düzenleniyor; hareketleri takip ediliyor; iletişimleri üzerinden casusluk yapılıyor; özgürlükleri ve mutluluk arayışları, hükümetin iki dudağının arasından çıkacak kararlara bağlı.
F: FAŞİZM. Princeton ve Northwestern Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bir çalışmada varılan sonuca göre, ABD hükümeti, Amerikan
vatandaşlarının çoğunluğunu temsil etmiyor. Onun yerine, çalışmanın
bulgusuna göre, hükümet, zengin ve güçlüler veya “ekonomik elit” tarafından yönetiliyor. Dahası, araştırmacılar, hükümetin elit kesiminin
uyguladığı politikaların neredeyse her zaman özel çıkarlar ve lobi gruplarının lehine olduğunu kaydediyor. Bir diğer deyişle, demokrasi kisvesi altında bir oligarşiyle yönetiliyoruz ve muhtemelen de bu süreç
faşizme evriliyor. Bu, özel kurumsal çıkarların ağırlıkta olduğu, paranın
konuştuğu ve insanların sadece ekonomik birer birim olarak görüldüğü bir hükümet şekli.
G: BOMBA ATAR ve KÜRESEL POLİS. Federal hükümet, 18 milyar
dolar değerinde, savaş meydanına uygun askeri silah, araç ve dron,
tank, bomba atar gibi ekipmanları ülke çapında polis teşkilatlarına dağıttı. Sonuç itibariyle, kasabalardaki birçok polis gücünün artık herhangi bir vatandaş direnişini durduracak ateşli silahı var. şimdiyse bu
kasabalardaki polis gücünü alın, onları orduya benzeyecek şekilde eğitin ve ardından da BM’nin Güçlü Kentler Ağı programının parçası olacak şekilde kayıt altına alın. Elinizde sadece Anayasa’nın yetkileri ötesinde hareket eden kalıcı bir ordunuz olmayacak, aynı zamanda
karşınızda küresel polis gücünün de parçası olan bir ordu bulacaksınız.
H: UCU DELİK MERMİ ÇEKİRDEKLERİ. Hükümetin kurumları ve
çalışanlarını askerileştirmek ve silahlandırmak doğrultusundaki çabala-

Amerika’da drone Kullanımı Artıyor

«H

i: NESNELERİN İNTERNETİ: Buna göre, İnternet’le bağlantılı “nesneler” evinizi, sağlığınızı, alışkanlıklarınızı izleyecek. Böylelikle, hayatınız
kontrol altında olacak ve görece tasasız hale gelecek. Ancak buradaki
kilit kelime “kontrol”. Bu “bağlantılı” endüstri, bizi, eğer hükümet bu kişilerin bir suç işleyebileceğini “düşünüyorsa”, polis kurumlarının neredeyse herkesi takip ettiği bir geleceğe yaklaştırıyor. Sürücüsüz araçlar
karayollarında dolaşıyorlar ve bir kişinin biyometrik bilgileri sürekli olarak denetleniyor, hareketleri takip ediliyor ve bu bilgiler üzerinden kendisi reklamların hedefi olup, sürekli izleme altında tutuluyor.

D: DRONLAR. En az 30.000 dronun 2020 yılına kadar Amerikan havasahasında uçacağı tahmin ediliyor. Bu, 80 milyar dolarlık endüstrinin
bir parçası. Her ne kadar bazı dronlar kar amacı gütmeyen hedefler için
kullanılacak olsa da, içlerinden çoğu lazerler, şok tabancaları ve tarama
cihazlarıyla donatılacak – tümü de “biz halkları” hedef alacak.

AMERiKANiN SESi

ava durumu tahmininden çiftlik hayvanlarının sağlığına
birçok alanda, uzaktan kumandalı hava araçları ‘drone’ların kullanımı, özellikle Abd’de hızla artıyor. Amerikan
devlet Karayolu ve taşımacılık Görevlileri birliği’nin raporuna
göre drone’lar sadece hobi amaçlı değil, ülkeye hizmet için de
son yıllarda kullanılmaya başlandı.

rı devasa boyutlara ulaşıyor. İç Güvenlik Bakanlığı’ndan Sosyal Güvenlik Kurumu’na dek farklı federal ajanslar, milyonlarca ölümcül nitelikteki ucu delik mermi çekirdeklerini depoluyorlar; oysa bu çekirdekler
uluslararası hukuka aykırı. İronik bir şekilde, hükümet, genel halk kitlesine yönelik olarak daha sıkı silah yasaları için bastırmaya devam
ederken, ABD ordusunun silah cephaneliği, ortalama Amerikalının tabancasını Tinker Toy’a benzetiyor.

O: AŞiRi KRİMİNALİZE ETME ve AŞiRi DÜZENLEME. 4500’ün
üzerinde federal suç ve 400.000’in üzerinde kural ve yönetmelik sayesinde, ortalama bir Amerikalının halihazırda günde bilmeden üç kez
ağır suç işlemektedir. Aşırı kriminalize etmenin bir sonucu olarak, bu
denli absürt “hak ihlalleri” yüzünden tutuklanıp hapse atılan Amerikalı
sayısında bir artış görüyoruz – örneğin çocuklarının denetimsiz bir
parkta oynamasına izin vermek, kendi mülkiyetleri içinde yağmur ve
kar suyu toplamak, bahçelerinde sebze yetiştirmek, oturma oralarında İncil üzerine çalışmalar tutmak.
P: PATROKRASİ ve SUÇ ÖNCESİ. Hükümetimiz bizleri manipüle
edilecek, üzerinde manevra yapılacak, veri toplanacak şeyler olarak
ele aldığında, polis tarafından kötü muamele görüp eğer çizgiyi aşma
cesareti gösterdiğimizde kar amacıyla işletilen özel hapishanelere tıkıldığımızda, artık anayasal cumhuriyet altında bulunmamış oluyoruz.
Keza, bir patokrasi deneyimi yaşıyoruz: “bazı grupları kayırmak haricinde kendi halkının çıkarları aleyhine faaliyet gösteren” psikopat bir
hükümetin elinde tiranlık. Bunu, hükümetin artan suç-öncesi programlarıyla birlikte düşünün. Söz konusu programlar, füzyon merkezlerini, veri toplama kurumlarını, davranış bilimi uzmanlarını, şirketleri,
sosyal medyayı ve topluluk örgütleyicilerini kullanacak ve denetim konusunda son moda teknolojiye, yüz tanıma sistemlerine, kestirimsel
polis faaliyetlerine, biyometrik bilgilere bel bağlayacak. Böylelikle, potansiyel “aşırılıkçılar”, muhalifler önceden tespit edilip caydırılacak.
Şunu da aklınızda tutmanızda yarar var: Hükümete muhalif görülen
herhangi biri – Sağda, Solda veya ortada olması fark etmez- artık aşırılıkçı biri olarak görülüyor.
Q: NİTELİKLİ MUAFİYET. Nitelikli muafiyet, yetkililere, yanlış yaptıkları bir şey karşısında bedel ödememe imkanı vermektedir. Bir polis memurunun görevi başındaki yanlış bir hareketinden muaf olup olmayacağına karar verenlerin tümü aynı sisteme aittir; polisi
korumakla ve yaşananları örtbas etmekle ilgilenirler.

altyapının zarar görmesine karşı artık önlem alınabiliyor.
utah eyaleti ayrıca trafik kazalarının ve enkazın incelenmesi
için 40 drone daha satın alıyor.
North Carolina eyaletinin ulaştırma dairesi de drone’ları türü
tehlike altındaki hayvanların takibi ve yuvalarının tespiti için kullanıyor. daha önce kullanılan helikopter ya da arazi araçlarının
aksine drone’lar hem pratik hem de hayvanlara doğal ortamlarında daha az rahatsızlık veriyor.
eyalet, köprü altlarında yuva yapan koruma altındaki yarasaları kontrol etmede ve istilacı bitkilerin ilaçlanmasında drone’lara başvuruyor. North Carolina, drone operatörlerinin görüşlerinin ötesinde, gece kullanımı ve insanları izlemede, Federal
Havacılık dairesi ile bu araçları test eden üç eyaletten biri. Kansas eyaletinde drone’lar hayvancılığa hizmet ediyor. büyükbaş
hayvanların vücut ısıları drone’larca takip edilerek olası hastalıkların yayılmasının önüne geçilebiliyor. bu hava araçlarının
kullanımının artmasıyla, drone trafiğinin düzenlenmesi de kaçınılmaz. ohio eyaleti, drone’lar için hava trafik kontrol sistemi
üzerinde çalışmaya başladı bile.(Amerikanın Sesi, 20 Mayıs 2019)

N: ANİ BASKiNLAR. Ulusun polis güçlerinin askerileştirilmesi sayesinde, SWAT ekipleri, şimdilerde giderek rutin polis konuları için
konuşlandırılıyorlar. Aslında, her yıl bu paramiliter baskınların
80.000’den fazlası gerçekleştiriliyor. Yani, her gün 200’ü aşkın SWAT
ekibi baskını oluyor ve bunlarda polis kapıları zorla kırıp içeri giriyor,
özel mülkiyete zarar veriyor, yetişkinleri ve çocukları terörize ediyor,
ailenin evcil hayvanlarını öldürüyor veya tehdit olarak gördüğü herhangi birini vuruyor – ve tüm bunları da bir suçtan şüpheli gördüğü birinin izini sürerken yapıyor. O kişi de genellikle berberinde az miktarda uyuşturucu taşıyan biri oluyor.

»

R: YOL KENARiNDA ARAMALAR vE KAN ALMALAR. Mahkemeler giderek hükümet yetkililerine – özellikle de polise- arama yapma,
kan örneği alma ve hatta anal incelemelerde bulunma hakkı vermektedir – şüpheli ne kadar küçük olursa olsun. Geçmişte üst aramalar sadece sıradışı durumlarda, polisin ciddi bir suçun işlenmekte olduğuna emin
olduğu zaman yapılırdı. Ancak son yıllarda üst aramalar rutin faaliyet
usulleri haline geldi, herkes şüpheli olarak görülebiliyor ve bir zamanlar
sadece en ciddi suçlulara yapılan muameleye tabi tutulabiliyor.
S: DENETİM DEvLETİ. Herhangi bir gün, günlük faaliyetlerine başlayan ortalama bir Amerikalı, 20’nin üzerinde farklı şekilde denetlenmekte,
izlenmekte, hakkında casusluk faaliyeti yapılmaktadır.
Bunu yapanlar da hem hükümet hem de kurumlar olmaktadır. Yaşadığımız bu yeni çağın bir yan ürünü ise – bir dükkanın önünden de geçseniz, aracınızı da sürseniz, elektronik postalarınızı da kontrol etseniz, telefonla arkadaşlarınız ve ailenizle de konuşsanız fark etmez- bazı hükümet
kurumlarının – İç Güvenlik Kurumu veya başla bir kurumun- sizin davranışlarınızı takip edip sizi dinlediklerinden emin olabilirsiniz. Sizin satın
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oLMAK iÇiN YeterLi

Diktatörlük Demektir

beyaz Saray-Kongre
Gerilimi Kızışıyor

«b

eyaz Saray, başkan donald trump’ın eski baş avukatı
don McGahn’dan temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu tarafından gönderilen celpnameye uymayarak
komisyon karşısına çıkmaması talimatı verdi.
Adalet Komisyonu önce McGahn olsun ya da olmasın
oturumu düzenleme kararı aldı ve McGahn’ın koltuğu boş
bırakılarak toplandı. Ancak oturum, 13’e karşı 21 üyenin ertelenmesi yönünde oy kullanmasıyla sona erdi.
McGahn’ın komisyondaki oturumda rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesi konusunda yapılan soruşturmayla ilgili ifade vermesi bekleniyordu. Adalet Komisyonu
başkanı Jerry Nadler komisyonun McGahn’ın ifadesini öyle
ya da böyle dinleyeceğini söyledi. Nadler “Mahkemeye gitmemiz gerekse de McGahn’ın ifadesini dinleyeceğiz” dedi.
Nadler Pazartesi günü McGahn’a yolladığı mektupta da
komisyon karşısında tanıklık yapmayı reddetmesi halinde
ciddi sonuçlarla karşılaşacağı uyarısında bulunmuştu.
Soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı robert Mueller’ın
raporunda McGahn, başkan’ın olası adaleti engelleme çabasının en yakın tanığı olarak gösteriliyordu. davaya müdahil
olmayan bazı savcılar raporda trump’ın McGahn’a Mueller’ı
kovması için baskı yaparak ve daha sonra bu konuda yalan
söylemesini isteyerek suç işlediği görüşünde. Adalet bakanlığı yasal görüşünü belirterek McGahn’ın komisyon karşısına
çıkmasının gerekli olmadığını bildirmişti. McGahn’ın avukatı
william burck de müvekkilinin beyaz Saray’la bir uzlaşıya
varılmaması halinde komisyon karşısına çıkmayacağını söylemişti. trump ve Kongre’deki önde gelen Cumhuriyetçiler
trump hakkındaki soruşturmaları 2020 seçimleri öncesinde
itibarsızlaştırma kampanyası olarak değerlendiriyor.

alımlarınızı, internet üzerinden yaptığınız aramaları, Facebook’a yüklediğiniz iletileri veya siber alanda yapılan diğer faaliyetleri izleyen kurumsal takipçiler de cabası.
T: ŞOK TABANCASi. Şok tabancası, plastik mermi gibi öldürücü
olmayan silahlar, polis tarafından daha sık ve daha denetimsiz şekilde
–kadınlara ve çocuklara yönelik olarak bile- silah olarak kullanılmaya
başlandı ve bazı durumlarda ölüme sebep verir oldu.
Bu “ölümcül olmayan” silahlar aynı zamanda polisin bir düğmeye basarak hücum etmesini, küçük çaplı olaylar üzerinden fırtınalar koparmasını
mümkün kılıyor. Örneğin, bir Taser Shockwave (Şok Dalgası yaratan bir
tabanca), bir düğmeye basarak bir insan kalabalığına elektrik verebilir.
U: POLİS TARAFiNDAN vURULAN SİLAHSiZ vATANDAŞLAR.
Polisin ilk olarak silahsız kişileri vurup sorularını daha sonraki aşamalarda yönelttiği vakalar giderek daha yaygın hale geliyor. Bunlar daha
ziyade, güvenliklerinden duyulan korkuyla ilişkilendiriliyor. Bununla
birlikte, görevdeki devriye polislerin ölüm oranları, diğer birçok mesleğe –inşaat, balıkçılık, kamyon sürücülüğü ve hatta çöp toplama bileoranla halen çok düşük.

X: X-KEYSCORE. Bu, Ulusal Güvenlik Kurumu’nun ABD’de yaşayan ve bilgisayar veya telefon kullanan her bir kişiyi hedef aldığı birçok
casusluk programından biridir. Bu çok-gizli program, “analistlerin,
elektronik posta, online sohbet ve milyonlarca bireyin internet arama
geçmişlerini içeren devasa veri tabanları üzerinden herhangi bir ön
denetim olmaksızın arama yapmalarına” imkan tanımaktadır.
Y: SİZİN KİMLİĞİNİZ. Sizin yüzünüz, hareketleriniz, sosyal medya kullanımınız ve “kimliğinizi” size karşı kullanarak, ne satın aldığınız, nereye
gittiğiniz, halkın içinde ne yaptığınız konusunda takip edilebiliyorsunuz.
Yüz tanıma yazılımı, her bir bireyin kamuya açık alanlarda izlenmesinin ve günlük faaliyetlerinin kayıt altına alınmasının mümkün olduğu
bir toplum yaratmayı vaat etmektedir. Buradaki amaç, hükümet görevlilerinin insan kalabalığını taramasına ve oradaki tüm bireyleri anında tespit etmesine imkan tanımaktadır. Yüz tanıma programları halihazırda ülke çapında tüm eyaletlerde uygulanmaktadır.
Z: SiFiR HOŞGÖRÜ. Gençlerin –genellikle de çocukça bir davranışta bulundukları için- yasa uygulayıcılar ve okuldaki yetkililer tarafından giderek şüpheli olarak görüldükleri ve kriminal muamelesine maruz kaldıkları yeni bir paradigmaya doğru hareket etmekteyiz.

v: viPR MANGALARi. Başıboş dolaşan viPR görev güçleri tarafından gerçekleştirilen “yumuşak hedef” güvenlik denetimleri kapsamında federal hava mareşalleri, yüzey taşıma güvenlik müfettişleri, taşıma
güvenlik memurları, davranış tespit memurları ve patlayıcı tespit ekipleri yer alıyor ve hükümet uygun bulduğu anda, rastgele zaman ve yerlerde, özel bir tehdidin gerekçelendirilmesine gerek duymaksızın göreve başlıyorlar.

Bazı yargı alanlarında, öğrenciler, öksürük için pastil taşımak, siyah
ruj sürmek, okula yanlarında mektup makası getirmek, Listerine veya
Scope kullanmak gibi tuhaf “suçlar” konusunda sıfır hoşgörü politikası
izleyen okullarda cezalandırılmaktadır. En genç vatandaşlarımıza verdiğimiz ders ise şu: Amerikan polis devletinde ya mahkumsunuz, ya da
hapishane bürokratı.

W: TAM vÜCUT TARAYiCiLAR. X-ray radyasyon veya radyo dalgaları, tarama cihazları ve hükümete ait mobil birimlerin kullanımı, sadece kıyafetleriniz üzerinden “görmek” için değil, aynı zamanda evinizdeki mahremiyet üzerinden casusluk faaliyeti yürütmek için de
kullanılıyor. Bu mobil tarayıcılar Amerikan halkına gerekli güvenlik
tedvirleri olarak satılırken, halen bu tür sistemlerin gerek hükümet
bürokratları, gerekse onları işletmek üzere istihdam edilen teknisyenler tarafından suiistimal edilebileceğini gözden kaçırıyoruz.

“Battlefield America: The War on the American People” (Amerika’nın Muharebe Meydanı: Amerikan Halkına Yönelik Savaş) isimli kitabımda net bir şekilde ortaya koyduğum gibi, şu gerçekle artık yüzleşmeliyiz: “Bugün yaşadığımız 9-11 sonrası Amerika’da hükümet
istediği şeyi yapabilir, özgürlüklerin canı cehenneme.” Temsili hükümet
çağının ötesine geçtik ve yeni bir çağa adım attık. Bu çağı “otoriterlik çağı” olarak adlandırabilirsiniz. veya faşizm. veya oligarşi. veya Amerikan
polis devleti. Nasıl etiketlerseniz etiketleyin, sonuç hep aynı: Tiranlık.

www.rutherford.org/publications_resources/john_whiteheads_commentary/d_is_for_dictatorship_while_america_feuds_the_police_state_shifts_into_high_gear

Ankara: Abd’nin GtS Kararı Çelişkili

A

bd başkanı donald trump’ın türkiye’ye uygulanan çelik vergisinin %50’den %25’e düşürmesi Ankara’da olumlu karşılanırken,türkiye’yi Genelleştirilmiş tercihler Sistemi’nden çıkarması hayal kırıklığı yarattı. Sanayi ve ticaret bakanı ruhsar
Pekcan, bu kararın ocak ayında erdoğan ve trump arasında yapılan
telefon görüşmesinde belirlenen 75 milyar dolarlık dış ticaret hacmi
hedefine aykırı olduğunu söyledi. twitter hesabından açıklamalarda
bulunan Pekcan, “Abd'nin türkiye'den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e indirmesi olumlu ancak beklentimiz
ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır. türkiye'nin Genelleştirilmiş tercihler Sisteminden çıkarılması kararı, iki ülke hükümetleri tarafından ilan edilen 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ile
çelişmektedir. Abd ile ikili ticaretin önüne konulan engeller sadece
türk firmalarını değil Abd firmalarını da etkilemektedir. Önemli bir
ticaret ortağımız olan Abd ile ticaret hacmimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
Amerika, türkiye’nin en büyük dış ticaret ortaklarından biri. Almanya, rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden sonra dördüncü sırada yer alan Abd ile yapılan dış ticaret türkiye’nin toplam
dış ticaret hacminin yüzde 4,8’ini oluşturuyor. İki ülke arasındaki dış
ticaret 75 milyar dolarlık hedefe rağmen 2019 yılının ilk üç ayında
602 milyon dolar azaldı.türkiye’nin Abd’ye yaptığı ihracat, bu yılın
ilk çeyreğinde 1 milyar 973 milyon dolardan 1 milyar 915 milyon do-

lara gerilerken, Abd’den ithalattaki düşüş neredeyse yüzde 18’e ulaştı. 2018 yılında türkiye’ye 3 milyar 23 milyon dolar tutarında mal ihraç eden Abd, bu yılın ilk üç ayında ancak 2 milyar 479 milyon dolar
tutarında dışsatım gerçekleştirebildi.
türkiye İhracatçılar Meclisi başkanı İsmail Gülle, Abd’nin türkiye’yi vergi muafiyeti kapsamından çıkarmasının dış ticarette ciddi bir
olumsuzluk yaratmayacağı görüşünde.
2018 yılında Abd’nin GtS kapsamında ithalatının 23 milyar 600
milyon dolar olduğunu bunun da toplam ithalatının yüzde 1’inden de
az bir rakama tekabül ettiğine dikkat çeken İsmail Gülle, “GtS konusunun, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız erdoğan ve Abd başkanı trump arasında konuşulan 75 milyar dolar hedefine olumsuz bir
etkisi olacağını düşünmüyorum. tİM olarak, ticaret bakanlığımız
olarak 75 milyar dolar hedefine ilişkin yaptığımız çalışma ve projeksiyonlarda zaten GtS sistemine dayanan bir model kurmadık. Aksine,
iki ülke firmalarını birleştirecek ortak platformlar, arz ve talebe ilişkin
yapılacak teknik çalışmalar, rakip analizlerine ilişkin bulgulara dayanan, her iki ülkede farklı olan standartların belgelendirilmesi gibi başlıklar altında çalışmalar yürütüyoruz. bu açından bakıldığında, Abd
ile hedeflenen ticaret hacmi konusunda yaptığımız çalışmaları bir an
önce tamamlayarak, siyasetin değil ticaretin konuşulduğu bir iklim
yaratmak önceliklerimiz arasında bulunuyor” dedi. (Voa, 17.5.2019)

Son olarak temsilciler Meclisi denetleme Komisyonu
trump’ın mali kayıtlarını Mazars muhasebe şirketinden talep
etmişti. trump’ın ve şirketinin avukatları komisyonun celbini
beklenmedik şekilde karşı dava açarak engellemeye çalışmıştı.
washington’daki bölge mahkemesi yargıcıysa celbin beklemeye alınması talebinde trump’ın aleyhinde karar aldı. demokratlar uzun süredir özellikle de Nisan ortasında Mueller raporunun açıklanması sürecinden bu yana başkan trump’ın
eylemlerini eleştiriyor ve trump’ı Anayasa’nın Kongre’ye verdiği yetkileri görmezden gelmekle suçluyor. demokrat temsilciler Meclisi üyesi david Cicilline MSNbC televizyonuna Pazartesi günü yaptığı açıklamada “Arkamıza yaslanıp başkan’ın
hukuk düzenini yok etmesine seyirci kalamayız. eğer McGahn
yarın ifade vermezse başkanı azil soruşturmasıyla ilgili adım
atmamız uygun olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.
Mueller’ın 22 ay boyunca saüren soruşturmasının sonucunda hazırladığı, Adalet bakanlığı’nca elden geçirilmiş
448 sayfalık raporunda Moskova’nın 2016 başkanlık seçimlerine başkan trump’ın lehine nasıl müdahale ettiği ortaya
konmuş ve trump’ın soruşturmaya müdahale etme çabaları
ayrıntılı şekilde aktarılmıştı.
raporda Moskova ve trump’ın seçim kampanyası arasında suç oluşturacak bir gizli anlaşma olduğuyla ilgili yeterli
delil bulunmadığı belirtilmişti. raporda trump’ın adaleti
yanıltmaya çalışıp çalışmadığıyla ilgiliyse kanaat getirilmemişti. Nadler, başkan’ın üst düzey danışmanlarının Kongre’den gelen celpleri bu kadar kolay reddedemeyeceklerini
söylüyor. Adalet bakanı william barr da 2 Mayıs’ta Adalet
Komisyonu karşısında ifade vermeyi reddetmişti.
daha sonra komisyon Mueller’ın raporunun redakte edilmemiş halini yayınlamayı reddettiği için temsilciler Meclisi’nin barr’ın Kongre’ye itaatsizlikle suçlanması tavsiyesinde bulunması yönünde oy kullanmıştı.
Nadler, McGahn’ın da Kongre’ye itaatsizlikle suçlanabileceği uyarısında bulundu. (Amerikanın Sesi, 21 Mayıs 2019)
Flynn'den rusya Soruşturmasını engelleme Girişimine
İlişkin Kanıt
eski ulusal Güvenlik danışmanı Michael Flynn, özel yetkili savcı robert Mueller’a, trump yönetiminden bazı isimlerin rusya soruşturmasını önlemeyi denediklerine ilişkin
bazı belgeler sundu. bu belgeler mahkeme tarafından Perşembe günü kamuya açıldı.Söz konusu belgeler büyük çoğunluğu gizlenerek kamuyla paylaşılan Özel Savcı Mueller’ın raporunun ardından ortaya çıkan ilk belgeler oldu.
belgelerin kamuya açılmasını savcılık makamı talep etti.
belgelere göre eski ulusal Güvenlik danışmanı Michael
Flynn, kendisiyle ya da avukatıyla iletişime geçen yönetimle
ya da Kongre’yle bağlantılı kişilerin, kendisinin savcılıkla
işbirliği yapmasını önlemeye yönelik girişimlerde bulunduklarını anlattı. belgelerde Flynn’in bu görüşmelerden birine
ait ses kaydını da işbirliği çerçevesinde özel yetkili savcılığa
sunduğu da belirtiliyor.
Söz konusu davaya bakan Amerika bölge Savcısı emmet
Sullivan bu ses kayıtlarına ait dökümlerin de paylaşılmasını
talep etti. Savcı ayrıca Mueller raporunun Flynn’le ilgili kısmının da herhangi bir bölümü kapatılmaksızın açılmasını istedi. Flynn, hakkındaki soruşturma sürecinde daha önce suçunu kabul etmiş ve rusya’nın washington büyükelçisi
Sergei Kislyak’la yaptığı görüşmeye ilişkin Fbi’a yalan söylediğini itiraf etmişti. Flynn aslen 18 Aralık’ta suçlu bulunmuş ancak savcılıkla işbirliği yaptığı ve bu işbirliğinin devam ettiği gerekçesiyle yargılaması geciktirilmişti.
Özel Yetkili Savcı Mueller, işbirliği süresince Flynn’in cezaevine gönderilmemesini talep etmişti.Flynn, Virginia doğu
bölgesi Savcılığı’yla eski iş ortağı bijan rafiekian’a karşı da
işbirliği yapmayı sürdürüyor. Flynn ve rafiekan türkiye adına
yaptıkları lobi faaliyetini ilgili makamlara bildirmemek ve beyanda bulunmamakla suçlanıyorlar. Flynn’in ortağı rafiekian
bu konuda üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi ve temmuz
ayında bu davayla ilgili olarak hakim karşısına çıkacak. (voa)
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Popülist Sağ’ı Kopyalamak Niçin
Sosyaldemokratfikirlerinkültürelhegemonyasınınyeniden
tesisiprojesi,sosyaldemokratpartilerdedahilolmaküzere
mevcut siyasi partiler dışında insanların mobilizasyonunu
gerektirecek. Bu partiler, üçüncü yolun zirve noktasına
ulaştığısıradaaralarınakatılaninsanlartarafındanyönetiliyor ve bu kişiler, hatalı bir şekilde “gerçek” sosyal demokrasininenyükseknoktasıolarakkabulediliyorlar.

CaS Mudde

S

osyal demokrat partiler, yirmi yılı aşkın süredir zemin kaybediyorlar – ancak göç konusunda sağcıların endişelerinin teşvik
edilmesi çözüm değil. Merkez-solun eski ateşli yandaşları arasında, bir zamanlar öncülük yaptıkları partilerin zayıflamasının basit bir
açıklaması var. Guardian’a verdiği son mülakatlarında Hillary Clinton,
tony blair ve eski İtalya başbakanı Matteo renzi da aynı çizgide ilerlediler; sağ kanat popülizmini durdurmak üzere Avrupa’nın “göç konusunu dizginlemesi gerektiğini” beyan ettiler. bir aday veya bir köşe yazarının, sınırları kapattıkları zaman liberallerin yeniden güç
kazanacaklarını beyan etmedikleri bir hafta bile geçmiyor.
Göç konusundaki takıntı bir kaza değil. Avrupa çapında merkez
soldaki büyük partilerin -Fransa’da Sosyalist Parti, İtalya’da demokrat Parti, Almanya’da Sosyal demokrat Parti- gücünün azalmasının
sebebinin, eski çalışan sınıfın oylarını yerel halkın çıkarlarını koruyan, hatta otoriter bir mesajla “çalan” popülist radikal sağ eğilimli yeni partilerin yükselişi olduğuna dair yaygın bir inanışı yansıtıyor.
Sonuç itibariyle, merkez sol politikacılar, çalışan sınıfı “geri kazanmak üzere” politikaları gündeme getirmek üzere kapışmaya başladılar.
(blair bu konuda 2001 yılından beri endişeliydi. Kendisinin eski Ab danışmanı Stephen wall, başbakanın şöyle dediğini anımsar: “bir sonraki
seçimleri kaybetmeme yol açacak olan yegane şey, göç olacak.”) Ancak
mesele Clinton ve blair ile de sınırlı değil. donald trump’ın beklenmedik zaferinin ardından birçok Amerikalı liberal, “Abd’nin kuzey kısımlarını yeniden kazanmanın” ancak demokratların göç konusunda beyazların endişelerini benimsemesiyle mümkün olabileceği konusunda
ısrarcı oldu. Keza Clinton’ın açıklamaları ve Senato’nun oyları da “yasadışı” göç ve “sınır güvenliği” konusunda olurken (buna sınıra “çit” de
dahil), Avrupa’nın önde gelen sosyal demokratları da 2000’li yılların
sonundan itibaren “göç realizmi” çağrısında bulunuyorlar.
Ancak, 2015 yılındaki mülteci krizinden bu yana bu endişeler panik
düzeyine erişti, keza Avrupa’nın sosyal demokrat partilerinin liderleri,
göç konusundaki endişelerini gösterme yarışına girdiler. Geçtiğimiz sene belçika’nın Sosyalist Partisi’nin lideri, “Avrupa’ya göçün azalması
gerektiği” yönünde bir açıklamada bulunurken Alman SPd’nin yeni lideri ülkesinin sınırlarına gelen mültecilerin “tümünü kabul edemeyeceklerini” söyledi. danimarka Sosyal demokratları’nın göç konusundaki açıklamaları o kadar ileriye gitti ki, danimarka’nın aşırı sağ
Halklar Partisi’nin açıklamalarından ayırt edilemez bir hal aldı: danimarka’daki Müslümanları, “paralel toplumlarda” yaşamakla suçladılar,
göçün danimarka’nın refah devletini “zedelediğini” ileri sürdüler.
Merkez sol partilerin retoriğindeki bu çarpıcı değişim, son yıllarda
batı’da sağ popülizmin yaygınlaşmasının nasıl durdurulacağına dair
daha geniş çaplı bir panik havasının parçasıdır. Konvansiyonel yaklaşım, artan sayıda akademisyen ve uzman tarafından yönlendiriliyordur ve bu kişiler genellikle sağ veya merkez eğiliminde olup aynı tavsiyede bulunmaktadır: Sosyal demokrat partiler, göçü sınırlandırmak
suretiyle “geride bırakılan” seçmenlerle ilgilenmedikleri sürece yok
olacaklar. bazı akademisyenler, beyaz kimlik siyasetini açıkça savunacak kadar ileriye gitmişlerdir.
Göç konusunda daha sert bir tutumun sosyal demokrat partileri
canlandıracağı ve radikal sağın yükselişini durduracağı argümanı iki
temel hatayı temel alıyor ve bunlar birlikte merkez-sol partilerin tarihi rolüne dair daha geniş çaplı bir yanlış anlaşılmayı yansıtıyor.
İlk hata, sağ eğilimli popülizmin yükselişi ve geleneksel merkez sol
partilerin düşüşünün aynı meselenin iki farklı yüzü olduğu yönündeki
yaygın algıdır; keza her ikisi de eski sosyal demokratları bir yana bırakan ve yeni popülist radikal sağın yerli halkın çıkarını önemseyen
mesajını ön plana koyan işçi sınıfı seçmenlerden kaynaklanmaktadır.
İkinci yanlış algı ise; ilkiyle yakından bağlantılıdır: Şu anda popülist
radikal sağı savunanlar, büyük oranda, bir zamanlar sosyal demokrat
partilere oy veren beyaz işçi sınıfıdır. Verilerin gösterdiğine göre, bu
sık sık yinelenen iddialardan ikisi de zayıf bir akademik temele dayanmaktadır. Aslında, birçok popülist radikal sağ seçmen işçi sınıfından
değildir ve işçi sınıfının büyük kısmı popülist radikal sağı desteklememektedir. bu hatalar, sosyal demokrat partilerin geçmişine dair bir
yanlış anlaşılmaya dayanıyor. Sosyal demokrasi, liberal demokrasi ve
karma ekonomi çerçevesinden sosyal adalet ve eşitlikçiliği destekleyen bir ideolojidir. Marx’ın sınıf mücadelesi kavramından ilham alan
sosyal demokrasi, tüm marjinal grupları güçlendirmeyi hedefler. Ancak, merkez sol partilerin göç konusunda beyaz grupların endişelerini
teşvik etmeleri gerektiğini ileri sürenler, aslında, sosyal demokrat partilerin her şeyden önce “çalışan sınıf” için -ki o da bu yaklaşıma göre,
her zaman beyaz kesimdir- bir çıkar grubu olduklarını söylerler.
Merkez solun düşüşü -ve popülist sağın yükselişi- konusundaki bu
yanlış teşhis, sosyal demokrasinin yeniden canlanması konusunda
yanlış bir tedaviye yol açıyor. Aslında, merkez sol partiler, on yıllardır göç konusunda “sertlik yanlısı” bir tutum sergilemeye çalışıyorlar
ve genellikle de göçü sınırlandırmaya dönük politikaları desteklediler; ancak bu durum da onların gerilemesini önlemedi.

en azından yeni yüzyılın başlangıcından beri, sağ kanat popülizmine nasıl yanıt verileceğine dair bir tartışma süregidiyor. bu tartışma
büyük oranda söz konusu meseleye “ekonomik endişenin” yan ürünü
olarak bakanlarla onu kültürel bir gerileme biçimi olarak görenler arasında yaşanıyor. Ancak her iki tarafın da teşhisleri yanlış: eğer sosyal
demokrasi ayakta kalacaksa, politikacılarının temel değerlerine geri
dönmeleri gerekiyor. Sosyal demokrasinin nimetlerini yeniden canlandırmadaki anahtar unsur; beyaz çalışan sınıfın yerli halkların haklarının korunması konusundaki endişelerini teşvik etmek değil, sosyal
demokrasi için olmazsa olmaz olan fikir ve politikaları – eşitlikçilik,
sosyal adalet, dayanışma, sosyal koruma hakkı ve kapsamlı bir refah

devleti- benimsemektir. bu değerler, 20.yüzyılın ikinci yarısında Avrupalıların büyük kısmı açısından yaygın olarak paylaşılan bir sağduyuyu temsil etti – çünkü bu halkların hegemonyaları, otuz yıldır neoliberal fikirler ve politikalardan zedelenmişti. Sosyal demokrasiye
geri dönmenin tek yolu, bu değerleri bir kez daha baskın hale getirmek üzere mücadele etmek.
İlk bakışta, sosyal demokrat partilerin düşüşü ile popülist radikal
sağ partilerin yükselişi arasında bağlantı kurmak anlamlı. Ancak bu
bağlantı her zaman için bir nedensellik anlamına gelmiyor. Her şeyden önce, tüm bunlar aynı anda gerçekleşmedi. daha da önemlisi, sebepleri farklı. batı Avrupa’da sosyal demokrat partiler için ortalama
oy payına baktığımızda, bu oyların 1950’li yıllarda yüzde 30’un üzerine çıktığını, 1980’li yılların sonuna dek ise istikrarlı kaldığını görebiliriz. 1990’lı yılların sonunda ortalama oy payları yeniden yüzde
30’un altına indi. 2000’li yıllarda ise sert bir şekilde düştü. bugün ise
yüzde 20’nin biraz üzerinde. 1980’li yılların başına dek popülist radikal sağ partiler, batı Avrupa’da büyük oranda etkisizdi, oy oranları
yaklaşık %1 kadardı. Ancak 1990’lı yıllardan itibaren bu rakam yüzde 5’e yükseldi. bununla birlikte, bu on yılda sosyal demokrat partilerin oy oranları düşerken, popülist partilerinki artmadı. 2000’li yıllarda yeniden artmaya başladı, ancak bu artış da mütevazi boyutlarda
oldu ve bugün yaklaşık yüzde 10 düzeyinde.
bu rakamlar, batı Avrupa çapındaki oyların ortalamasını temsil
ediyor; ancak spesifik ülkelere bakıldığında popülist radikal sağın
yükselişinin sosyal demokrat partilerin düşüşüne yol açmadığı görülüyor. birçok durumda popülist radikal sağ, merkez sol açısından kıyaslanabilir bir düşüş olmaksızın yükseldi. diğer durumlarda ise,
merkez sol partiler herhangi bir büyük çaplı popülist radikal sağ parti
ortaya çıkmadan çok önceden sert düşüşlerine başladılar.
İsviçre’de batı Avrupa’nın en başarılı popülist radikal sağ partisi
İsveç Halkları Partisi, 1995-2015 yılları arasında gücünü neredeyse
ikiye katladı: %14,9’dan %29,4’e yükseldi. İsviçre Sosyal demokratik Parti ise, aynı dönemde oyların yaklaşık yüzde 3’ünü kaybetti. Alman SPd, düşüşüne 1998’den sonra başladı, ancak en büyük darbeyi
2009 yılında, popülist radikal sağ eğilimli Alternative für deutschland (Afd) kurulmadan dört yıl önce aldı.
Hollanda İşçi Partisi PvdA, 2002 yılında sağ popülist Pim Fortuyn
List’in yükselişinden etkilendi, ancak bir sonraki yıl kendini toparladı.
2017 yılında ise tam bir patlama yaşadı: oylarının %19,1’ini kaybetti;
yani 2002 yılındaki toplamın üçte dördünden fazlasını. bu da Geert wilders’in Özgürlük Partisi’nin 2010 yılında zirveye ulaşmasından birkaç
yıl sonrasına denk geliyor. dahası, PVV ile yeni demokrasi Forumu’nun
(Fvd) oluşturduğu aşırı sağın toplam oyu, 2017 yılında görece olarak
mütevazi kazanımlar elde etti (+%4,9). İspanya’nın Sosyal demokrat
Partisi ise, popülist radikal sağ Vox Partisi’nin kısa süre önce yükselişinden çok önce ikiye bölündü ve Vox’un meclise oyların yüzde 10,3’ünü
alarak girdiği seçimlerde yüzde 22,6’dan yüzde 28,7’ye yükseldi.
tüm bunların basit bir açıklaması var: Sosyal demokrat partilerin
gücünün azalmasının, popülist radikal sağ partilerin gücünün artmasından son derece farklı sebepleri var. Herş eyden önce, sosyal demokrat partilerin gerilemesi, ağırlıklı olarak, endüstri-temelli bir ekonominin hizmet-temelli bir ekonomiye dönüşümünden kaynakladı.
bu durum, geleneksel işçi sınıfının istihdamında sert bir düşüşe ve
toplum içinde tüm çalışan sınıfın görece olarak gerilemesine yol açtı.
Gücü azalan bir işçi sınıfı ve büyüyen bir orta sınıf karşısında sosyal demokrat partiler, birincinin aleyhine ikinciyi hedeflemeye başladılar. bill Clinton’un 1992 yılındaki Abd başkanlık seçimleri sırasında merkeze doğru başarılı hamlesinden ilham alan tony blair, 1994
yılında İşçi Partisi’ni yeniden ele aldı ve kültürel (çok-kültürlülük),
ekonomik (neoliberal küreselleşme) ve ulusal (Ab) entegrasyonu
bağlamında yeni bir “entegrasyon uzlaşısı” benimsedi.
dahası, kendisi siyaseti “depolitize” etmeye çalıştı – yeni bir “pragmatik” yaklaşım ve herkesin galip olacağı “sağduyulu” çözümler yayacağını ileri sürdü. batı Avrupalı diğer sosyal demokrat partiler ise bu
akımı hızlı bir şekilde takip ettiler: lideri Gerhard Schröder’in “yeni
merkezi” temsil ettiğini ileri sürdüğü Alman SPd ve Hollandalı PvdA

da onlar arasındaydı. Fransız sosyalistler ve Güney Avrupa’daki birçok
diğer parti de bu akımı yavaş yavaş ancak peyderpey izlediler.
1990’lı yıllarda, sosyal demokrat partilere yönelik ortalama oy payı, sadece küçük bir düzeye geriledi – bununla birlikte, popülist radikal sağ partiler daha fazla yükselmedi. büyük dönüşüm ise, 2000’li
yıllarda, 9/11 terör saldırılarının ardından yaşandı. “terörle mücadelenin” siyasi çerçevesi, göç, İslam ve güvenlik gibi kültürel açıdan çarpıcı noktaları, yeni yüzyılın başat unsurları haline getirdi. birçok batı Avrupa ülkesinde bu yeni siyasi uzlaşı – ekonomikten ziyade kültürel
olarak tanımlanmıştır- Yeşillerin ana sol parti haline gelmesiyle, popülist radikal sağın ise ana sağ partiye dönüşmesiyle sonuçlandı.
Popülist radikal sağın liderleri, eski sosyal demokrat “işçi partilerinin” devamı gibi görülmeyi seviyorlar – tıpkı “gerçek işçi sınıfının”
otantik temsilcileriymiş gibi. Örneğin, Afd’nin eski parti lideri Frauke
Petry, “Afd’nin yeni SPd haline gelmek istediğini” açıkça beyan etmişti. Ve trump’ın eski danışmanı, aşırı sağcı özel elçi Steve bannon,
“bernie Sanders’ın seçmenleri arasından 2020 yılında bize oy verecek
olan çok fazla kişi var” diye bir iddiada bulundu. Ancak bu heves bile,
işçi sınıfının tarih boyunca oy verme davranışları hakkında yanıltıcı bir
iddiayı içinde barındırıyor. İkinci dünya Savaşı’ndan bu yana batı Avrupa’daki işçi sınıfının orantısız bir şekilde sosyal demokrat partilere ve
gerektiğinde de komünist partilere oy verdiği doğru – ancak işçi sınıfının önemli bir kısmı da her zaman sağcı partilere oy vermiştir.
1980’li yılların başında popülist radikal sağın yükselişinden beri
seçmen tabanı sürekli olarak değişip gelişti – beyaz işçiler, önemli bileşenler oldular, ancak belirleyici olmadılar. 1980’li yılların az sayıdaki popülist radikal sağ partisinin az sayıda seçmeni vardı ve bunların oy ağırlığı yüzde 5’in altındaydı; seçmenlerinin ise farklı sınıf
geçmişleri ve oy davranışları bulunuyordu. belçikalı Vlaams bloc ve
Fransız Front National (FN) gibi partiler, serbest çalışanlar arasında
son derece güçlüydü, ancak hem mavi yaka hem de beyaz yakalıları
cezbetti. Şaşırtıcı olmasa gerek; popülist radikal sağın kendisini hem
sağ hem de sol açısından bir alternatif olarak göstermesinden dolayı,
her iki taraftan da seçmenleri çektiler ve hatta oy kullanmayan ve ilk
kez oy kullanacak kişileri bile kendi taraflarına aldılar.
bazı popülist radikal sağ partiler 1990’lı yıllarda daha iyi sonuçlar
elde etmeye başladıklarında – oyların yüzde 5’i ila 15’i- destekçilerinin bileşenlerinde de görünür bir değişim yaşandı. bu partiler, ağırlıklı olarak orta sınıftan destek buluyorlardı, ancak çalışan sınıftan da
önemli oranda oy toplamaya başladılar. Popülist radikal sağ partiler
hakkında akademik araştırmalarda önde gelen isimlerden biri olan
Hans-Georg betz, popülist radikal sağın “proleterleşmesi” olarak adlandırdığı şeyi ilk kaydeden kişi oldu. İşçi sınıfının 1990’lı yılların
sonunda popülist radikal sağa bağlılığa doğru kaydığı algısı, propagandalarındaki değişimle birlikte daha da güçlendi. daha önceleri bu
partilerin çoğu, tipik olarak neoliberal politikaları destekliyorlardı:
vergilerin düşürülmesi ve özelleştirme gibi. Ancak şimdi, şovenist bir
refah devletini var güçleriyle desteklemeye başladılar – faydası, sadece “kendi halkımız” için güçlü olan bir refah devletiydi bu.
Sonuç itibariyle, daha başarılı popülist radikal sağ partilerin seçmenleri – örneğin Fransız FN ve Avusturyalı Özgürlük Patisi- sınıf
yapısı açısından 1990’lı yılların geleneksel sosyalist ve sosyal demokrat partilerine daha çok benzemeye başladılar. Yüzyılın başlangıcında popüler ve akademik yazılarda, bu başarılı popülist radikal sağ
partiler, “işçi partileri” olarak adlandırılmaya başlandılar – çünkü (beyaz) işçi sınıf nezdinde en popüler partiler arasına girdiler. batı Avrupa’daki standart popülist radikal sağ seçmen artık genç, düşük eğitimli, çalışan sınıftan, erkek olarak tarif ediliyor.
Ancak, bu hatalı bir tablo: Genç ve çalışan sınıftan seçmenler, başarılı popülist radikal sağ parti seçmenleri arasında, toplumun genelindeki oralarına kıyasla, gereğinden çok temsil edildiler. Ancak, halen
bu partilerin seçmen kitleleri arasında çoğunluk olmasa da çoğulluğu
oluşturuyorlar. Aslında, popülist radikal sağ partiler açısından birçok
seçmen, işçi sınıfından değildi – ve çalışan sınıftan birçok seçmen,
popülist radikal sağa oy vermedi. Kısa süre önce yayımlanan bir çalışma, “üretim işçilerinin” “sadece” yüzde 31’inin ve “hizmet sektörü
çalışanlarının” yüzde 23’ünün, 2000-2015 yılları arasında batı Avru-
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Sol’u Kurtarmayacak?
pa’nın radikal sağ partilerine oy verdiğini ortaya çıkardı. Ve FN ve
Avusturya’nın Özgürlük Partisi -işçiler, seçmen kitlelerinin sırasıyla
yüzde 45 ve 48’ini oluşturmaktadır- istisna iken, İtalya’nın Lega
Nord partisi gibi diğer partiler açısından rakamlar çok daha düşük –
örneğin Lega Nord için sadece yüzde 17.
dahası, çalışmalara göre, popülist radikal sağ partiler seçmenlerini
sosyal demokrat partilerden almıyorlar. Ve sosyal demokrat partilerden ayrılan seçmenler, öncelikli olarak popülist radikal sağ partilere
kaymıyorlar. 2017 yılında Almanya’da gerçekleşen meclis seçimleri
sırasında, yüzde 25,7’den yüzde 20,5’e gerileyen SPd, Afd ile kıyaslandığında seçmenlerini diğer ana akım partilere ve oy kullanmayanlara daha çok kaptırdı. Ve ilk kez bundestag’a 94 koltukla giriş yapan
Afd (oyların yüzde 12,6’sını aldı), SPd’ye kıyasla, Angela Merkel’in
merkez sağdaki Hıristiyan demokrat birliği’nden ve oy kullanmayanlardan ve “diğer partilerden” (özellikle de aşırı sağ ulusal demokrat Parti’den) daha çok oy kazandı.
benzer bir durum, Hollanda ve İtalya’da da görülebilir. Hollanda’nın PvdA partisi, 2017 yılında meclise giremedi, yüzde 25’lik oy
oranı yüzde 6’ya geriledi. Ancak eski seçmenleri, popülist radikal sağ
Fvd ve PVV’ye kıyasla, ağırlıklı olarak yeşil, radikal sol ve sosyal-liberal partilere kaydı. İtalya’da bir sonraki yıl Matteo renzi’nin demokrat Partisi, güç kaybetti – ancak seçmenlerin neredeyse hiçbirisi
Matteo Salvini’nin Lega Nord partisine kaymadı. bu parti, ağırlıklı
olarak diğer sağ partilerden ve ilk kez oy kullananlardan oy aldı.
bu örneklerin gösterdiği şey ise; popülist radikal sağ partilerin son
dönemdeki yükselişi – 1990’lı yıllardaki ilk gelişimlerinin aksine- işçi sınıfının oylarını daha fazla kazanmakla yönlenmemektedir. Gerçek mesele; 9/11 gibi olaylara ana akım yorumcular ve siyasetçiler tarafından verilen yanıtların ve “mülteci krizinin” popülist radikal sağın
argümanlarını ana akım tartışmalara daha fazla taşımaktır ve önerdikleri “çözümler” sonuç itibariyle toplumun geneli açısından kabul edilebilir hale gelmiştir. Sonuç itibariyle, en başarılı popülist radikal sağ
partiler artık “işçilerin partileri” yerine Volksparteien’dir – yani
“halkların partileri”, ve sadece işçi sınıfını temsil etmez. bu sadece
akademik bir tartışma değildir. Popülist radikal sağ seçmen hakkındaki
yanlış algılar, merkez sol siyaset açısından ciddi sonuçlar doğurdu, çünkü birçok sosyal demokrat partiyi popülist radikal sağa karşı başarısız
stratejiler izlemeye yönelttiler. “Üçüncü yolun”, sosyal demokrat partilerin sandıkta güç kaybetmesini ötelediği netlik kazandığı için, alternatif arayışı başladı. Ancak, temel stratejik odak, “terk edilmiş” (beyaz)
işçi sınıfının oylarının nasıl “geri kazanılacağı” konusundaydı.
bu argüman, iki rakip kampın etkisi altındadır – basitçe söylemek
gerekirse, liberallerin karşısında sosyalistler. Her bir kampın, sosyal demokrat partilerin zayıflamasının ana sebebine ve popülist radikal sağın
yükselişine dair farklı bir görüşü vardır, ancak her ikisi de “çalışan sınıfı geri kazanmanın” en önemli görev olduğunu düşünmektedirler. bu
tartışmanın bir versiyonu, Abd’de trump’ın zaferinin ardından yaşanmıştır: Michigan ve ohio’daki (beyaz) seçmenler, finansal olarak zarar
gördükleri için (“ekonomik endişe”) mi, yoksa ırksal ve etnik üstünlük
sebebiyle mi (“kültürel geri tepme”) trump’ın safına geçtiler? Liberaller, her ne kadar ekonominin bir rol oynadığını inkar etmeseler de, (beyaz) işçi sınıfının popülist radikal sağa verdikleri desteği, ağırlıklı olarak kültürel geri tepme olarak görme eğilimindedirler. bu doğru, ancak
verdikleri yanıt etkisiz oldu, genellikle “milliyetçiliğe yeniden sarılmak” gibi muğlak çağrılar şeklini aldı ve bu durum genellikle göç sürecinin daha da sıkı kurallara bağlanmasına indirgendi.
birçok liberal, günümüzün demokrasi karşısındaki en büyük tehdidi olarak “popülizme” dair saldırıların odağında yer alırken, birçok
önde gelen liberal, popülist radikal sağın bu çerçevesini zımni olarak
kabul etti. Almanya’nın SPd partisinin liderliğini yaklaşık on yıldır
yürüten Sigmar Gabriel, 2016 yılında, Clinton’ın trump karşısındaki
mağlubiyetinden alınan dersi şu şekilde yorumlamıştı: “İşçilerin desteğini eski sanayi bölgelerinde yitirenler, Kaliforniya’nın hipsterları
tarafından kurtarılamaz.”
İsim babası olduğu Küresel eğişim enstitüsü’nün göç konusunda
“ilerici bir yaklaşımı” destekleyenlerin öncülüğünü çektiği tony blair
gibi liberaller açısından, popülist geri tepme, neoliberal küreselleşmeden ve bunun batı Avrupa’da daha önceleri eşit olan toplumlarda yarattığı devasa ekonomik eşitsizlikten kaynaklanmadı; temel sebep, “insanların hissettikleri şeylerin Avrupa’daki göç dalgasına zarar vermesiydi.”
bu, hem sosyal demokratlar hem de popülist radikal sağın paylaştığı, aşina olduğumuz bir hikaye: Sosyal demokrat partiler, “halkın” genellikle de üstü kapalı olarak beyaz ve yerli işçi sınıfının- arzularının aksine açık sınırları desteklediler. on yıllardır popülist radikal sağ
politikacılar, sosyal demokrat partilerin, yeni seçmen kitleleri olan
göçmenler ve Müslümanlar lehine beyaz işçi sınıfına “ihanet ettiklerini” ileri sürdüler. Aslında, sosyal demokrat partilerin göç ve çok-kültürlülük konusunda çok daha karmaşık bir ilişkileri var.
birçok sosyal demokrat parti, göç ve çok-kültürlülüğün güçlü destekçileriydi – özellikle de 1980’li ve 1990’lı yıllarda. birçok batı Avrupa ülkesinde, partiler ile ırkçılık-karşıtı hareket arasındaki bağlar sıkıydı – örneğin Fransa’da SoS racisme’in ilk başkanı daha sonra
PS’nin ilk sekreteri oldu ve sosyal demokratlar, aşırı sağ karşısındaki
siyasi mücadelenin ön saflarında yer aldılar. Ancak, batı Avrupa çapındaki sosyal demokrat partiler, mevcut politikalarında daha az destekleyici oldular. devletlerinin Abd veya Kanada gibi “göç ülkeleri”
haline geldiklerini kabullenmediler – ve üstü kapalı veya açık şekilde
hem ekonomik göç (örneğin 1970’li yıllardaki petrol krizinin ardından) hem de siyasi sığınma (örneğin 1990’lı yılların başında Yugoslav
iç savaşının ardından) üzerindeki kısıtlamaları desteklediler.
benzer şekilde, “çok kültürlülüğe” verdikleri destek ağırlıklı olarak
sembolikti – ve hiçbir parti, çok-kültürlülüğe dair sosyal demokrat bir
vizyon şöyle dursun, tutarlı bir politika bile geliştirmedi. blair’in kendi mirası bu açıdan öğreticidir. Göç Politikası enstitüsü’nden will
Sommerville’in ileri sürdüğü gibi, blair ve Yeni İşçi Partisi, ekonomik göç konusunu geliştirdiler, ancak “sığınma ve güvenlik konularında daha güçlü ve daha kısıtlayıcı bir yaklaşımın” şampiyonluğunu
yaptılar. birçok açıdan blair’ın yaklaşımı, sosyal demokrat partilerin
1990’lı yıllarda göç konusunda artan siyasileşmeye verdikleri muğlak
yanıtı temsil etmektedir. Üçüncü yolun artık onların sandıktaki zayıflamasını durdurmamasıyla birlikte, merkez sol partiler, merkez sağ
partilere “kendi safına katma stratejisi” dahilinde katıldılar – bir diğer
deyişle, onları benimseyen partileri marjinalize etme girişimi dahilinde popülist radikal sağa dair meseleleri kabullendiler. “daha gerçekçi” göç politikalarına yönelik çağrı, 9/11 terör saldırılarının ardından
arttı – tıpkı (çoğunlukla) Müslüman göçmenlere yönelik “daha sıkı”
entegrasyon politikalarına yapılan çağrıda olduğu gibi. Gordon

brown’un 2007 yılında “britanyalı işçiler için britanya’da istihdam”
temalı konuşmasını anımsayın. bu, popülist radikal sağa uzatılan net
bir zeytin dalıydı. ulusal Cephe de 1970’li yıllarda benzer bir sloganla kampanya yürüttü.
bu sendelemekte olan liberal yaklaşımın soldaki alternatifi ise,
kendilerini genellikle “demokratik sosyalistler” olarak tanımlayanlardan gelmiştir. bu kamp açık açık “sol popülizm” fikrini benimsemiş,
Londra’da yaşayan belçikalı siyaset bilimci Chantal Mouffe’den ve
onun merhum eşi Argentine ernesto Laclau’dan etkilenmiştir. bu kişiler, siyasetten çatışma ve partizanlığı çıkarmak üzere üçüncü yolun
hedeflerine dair eleştirileriyle tanınmaktadır. Ayrıca, Marksizm-sonrası bir “radikal demokrasi” çağrıları, solcu akademisyenler ve politikacıların bir neslini – özellikle de Latin Amerika ve Güney Avrupa’da- etkilemiştir.
Laclau’nun 2014 yılında ölümünden beri, Mouffe yeni sol popülizmin en görünür ve sesini duyuran öncüsü haline gelmiştir. Son olarak
“Sol Popülizm İçin” isimli bir kitap da yayımlamıştır. bununla birlikte, “sol” ve “popülizm” kelimelerini çok genel anlamda kullanmaktadır, ikisini de net bir şekilde tanımlamamaktadır. Kendisinin kilit argümanı şudur: sol, siyaseti “yeniden siyasileştirmek” suretiyle
neoliberal uzlaşıya zarar vermelidir; muhalif gruplar arasındaki mücadelenin siyasi yaşantı açısından elzem olduğunu kabul etmelidir.
ortodoks Marksitlerin aksine, Mouffe, bu çatışmanın geleneksel sınıfların fay hatları boyunca -veya herhangi bir spesifik fay hattındayaşanmaması gerektiğini ileri sürmektedir. tam tersine, ona göre, sol,
muğlak bir statüko-karşıtı program etrafında bir araya gelmelidir ve
bu program, ilerici davaların ve şikayetlerin en geniş kapsamlı ve olası koalisyonuna uyum sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.
Mouffe ve bu solcu popülist stratejinin diğer birçok destekçisi,
İspanya’da Podemos, Yunanistan’da da Syriza’nın ekonomik krizden
birkaç yıl sonra kaydettikleri seçim başarısında bu yeni ilerici damarın
yükselişini gözlemlemişlerdir. Hatta Mouffe, Podemos’un liderlerinden biri olan inigo errejon ile kitap bile yayımlamıştır. Ancak o zamandan beri Syria, Avrupa çapında sol popülistlerin kalplerini kırmış,
Ab’nin baskısına boyun eğmiştir. Podemos ise, kişisel ve siyasi çatışmaların bir sonucu olarak zemin kaybetmiştir. Mouffe şimdi umudunu,
solcu bir popülist olarak kendisini yenide ortaya koyan Fransız sosyal
demokrat olan Jean-Luc Melenchon’a bağlamış durumda.
Her ne kadar Mouffe diğer solcu popülistlerin yerli halkın hakları
konusundaki duruşundan ayrı bir noktada konumlansa da, beyaz işçi
sınıfı seçmenleri de net bir şekilde hedeflemektedir – özellikle de
üçüncü yolun popülist radikal sağ lehine zemin kaybettiği seçmenleri.
Mouffe birçok mülakatta şöyle söylemiştir: “Vatandaşlar oy kullanmaya gittiklerinde karşılarındaki tercihler hakkında bir fark görmezler. bu durum ise sağ popülizmin gelişimine izin vermiştir. Marine Le
Pen, popüler sınıfların dertlerine hitap ediyor, onlara sorunlarının temel sebebinin yabancılar olduğunu söylüyor. bizim eşitlik temelinde
inşa edilmiş başka bir muhalif söyleme ihtiyacımız var.”
Solcu popülistlere göre, (beyaz) işçi sınıfı, popülist radikal sağa oy
vermektedir ve bu oy vermelerinde kültürel geri tepmeden daha çok
ekonomik endişeler rol oynamaktadır. dolayısıyla, sol kesim onlara
daha iyi sosyo-ekonomik bir alternatif sunduğunda artık İslam ve
Müslümanları önemsemezler. bununla birlikte, Amerikalı siyaset sosyoloğu Seymour Martin Lipset’in 60 yılı aşkın süre önce kanıtladığı
gibi, işçi sınıfının bir kısmı otoriterdir ve yerli halkın haklarını önemser. on yıllar süren araştırmalar o zamandan beri bu işçi sınıfı seçmenlerinin ağırlıklı olarak göç ve İslam karşıtlığıyla hareket ettiğini
teyit etmiştir. bir diğer deyişle, ekonomik endişelerden daha ziyade
kültürel geri tepmeyi önemserler.
Ancak, blair veya Clinton gibi “liberal popülistler” popülist radikal
sağ seçmenin temel yönelimlerine dair daha iyi bir anlayışa sahipken,
onların soruna dair önerdikleri çözüm durumu daha da kötüleştirmiştir. Akademik araştırmaların gösterdiğine göre, ana akım partiler radikal sağın meseleleriyle yakınlık kurmak üzere sağa kayarken, bu durum popülist sağ partilere zarar vermemektedir – aslında, genellikle
onlara yardımcı bile olmaktadır. dahası, diğer araştırmalar, bu durumun sosyal demokrat partilerin seçimde güç kaybetmelerini de durdurmadığını göstermektedir.
bu son derece mantıklıdır. Göç konusunu bir mesele olarak önceliklendirmek – ve göçmenler ve göç konusundaki olumsuz algıları
güçlendirmek- suretiyle, ana akım partiler, popülist radikal sağın çerçevesini ve temel meselesini güçlendirmeye daha da yardımcı olmaktadır. dahası, popülist radikal sağ seçmenler sadece yerli halkın haklarını savunmakla kalmıyorlar, aynı zamanda popülist eğilime
sahipler. bu da, sosyal demokrat partilerin “göç konusundaki realizminin” son kertede neden etkili olmadığını açıklıyor. daha sıkı göç ve
entegrasyon politikalarına retorik desteğin ötesine geçtiklerinde bile,
çalışan sınıftan gelen ve göçe karşı olup bunun seçmenlerin büyük
kısmı, genel anlamda ana akım partilerin, özelde de sosyal demokrat
partinin güven verici partiler olmadığına da inanmaktadır. Aslında,
sağa kayışları, popülist radikal sağa erilen oyların en etkin tercih olduğuna dair bir teyit olarak alınmaktadır, keza diğer partilerin onların
politikalarını uygulamalarını sağlamaktadır.
21.yüzyılda yeniden anlam kazanmak isteyen sosyal demokrasinin
-hem liberal hem de solcu biçimlerde- popülizm çağrılarının ötesine
geçmesi gerekmektedir. birleşik Krallık’ta Jeremy Corbyn ve
Abd’de bernie Sanders’ın şaşırtıcı başarıları, daha şimdiden sosyal
demokrasiye yönelik bir iştahın olduğunu göstermiştir.
Ancak sosyal demokrasi yeniden canlanmadan ve 21.yüzyıla hazır
hale gelmeden önce, popülist radikal sağın şu anda açıkça savunduğu
siyasi model içinde kendi rolüyle hesaplaşması gerekmektedir. Sosyal
demokrasi hiçbir zaman beyazların üstünlüğünü açıkça savunmazken,
siyasi sistemi ve refah devleti, beyaz olmayan “misafir işçileri”, beyaz yerli işçilere tercih eden bir sosyal sistem üzerine inşa edilmiştir
ve tek gelirli, erkek-egemen aile yaşantısının ataerkil dayatmalarını
benimsemiştir. Sosyal demokrat partiler ve sendikalar, beyaz olmayan
işçileri cezbetmekte hızlı davranırken, onların temel modellerini kökten değiştirmemiştir. Sosyal demokrasinin, tüm işçileri kapsayacak
şekilde ideallerini yenide ortaya koyması gerekiyor. Avrupa sosyal
demokrasisi konusunda uygulamadan ziyade teoriye dönüş yapmalı.
bu, sınıf, ırk veya cinsiyetten bağımsız olarak toplumsal açıdan daha
zayıf olan tüm grup ve bireylerle dayanışma içerisinde olunan, eşitlikçi bir ideoloji anlamına geliyor. 21.yüzyılın başında, batı Avrupa çapında gücü azalan işçi sınıfının önemli bir kısmı kadınlardan ve beyaz
olmayanlardan (ya da göçmenlerden) oluşuyordu.
dahası, bugünün standartlarından bakıldığında, geleneksel fabrika

işçisinin görece olarak ayrıcalıklı bir konumu vardır, iyi korunan ve
iyi ücret alan kalıcı bir işi bulunmaktadır. Neoliberal küreselleşme
dünyasında, bu klasik işçi sınıfı pozisyonlarının çoğu, daha yoksul ülkelere yaptırılmakta olup, güvenlik ve korumadan yoksun, geçici pozisyonlarla yer değiştirmiştir. 21.yüzyılda sosyal demokrasinin temel zorluğu, bu “güvencesiz çalışan kesimi” ekonomik ve sosyal adalete dair
daha geniş çaplı bir harekete entegre etmenin bir yolunu bulmaktır. bunun “işçi sınıfının” geleneksel başlığı altında yaptırılıp yaptırılmayacağı ise, ikincil bir endişedir. daha önemli olanı ise, kimliğin etnik-milliyetçi kimlik yerine sosyo-ekonomik çıkarları temel almasıdır.
Şu anda yaşadığımız şeyin, sosyal demokrat partilerin bir krizi olduğunu vurgulamak önemli. bu, sosyal demokrat ideallerin krizi değildir.
Sosyal demokrat partilerin sandıkta sürekli mağlup olduğu bir dönemde
böyle bir iddiada bulunmak hayalperest gibi görünebilir; ancak sosyal
demokrasi canlıdır ve iyi durumdadır. Aslında hayatımın daha önce
hiçbir aşamasında sosyal demokrasinin geleceği hakkında bu kadar
canlı bir tartışmanın yaşandığına tanıklık etmemiştim. dürüst olmak
gerekirse, bu tartışma, ironik bir şekilde, neredeyse tamamen Abd’de
yaşanıyor ve “demokrat sosyalizm” kelimesi çerçevesinde yapılıyor.
birçok geleneksel sosyal demokrat politika, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki halkların çoğunluğu tarafından desteklenmektedir. Örneğin
kısa süre önce açıklanan bir oeCd çalışmasına göre, 21 üye ülkenin
çoğunluğu, yoksulları desteklemek için zenginlerden daha fazla vergi
alınmasını destekliyorlar. Halkın yarıdan fazlası ise hükümetlerin daha
iyi emeklilik koşulları sağlamasını istiyorlar (%54), neredeyse yarısı
aynısını daha iyi sağlık hizmetleri konusunda hissediyorlar (%48). Üçte birinden fazlası (%37), güvenceli bir tazminatı destekliyorlar. bununla birlikte, sosyal demokrat partiler sandık desteklerini yitirmeye
devam ediyorlar ve refah devleti giderek zedeleniyor. Zenginler için daha yüksek vergiler gibi politikalar ve güçlü bir refah devleti, sosyal demokrat bir ideolojiyi temel almaktadır ve bu ideoloji de 1980’li yıllardan beri ideolojik hegemonyasını neoliberalizme kaptırmıştır.
Neoliberalizm sadece ekonomik bir sistem değildir, aynı zamanda
insanların siyaseti görme biçimlerini kökten dönüştüren bir ideolojidir. Aslında, neoliberalizmin ekonomik programdan ziyade ideolojik
bir proje olarak daha başarılı olabileceği ileri sürülebilir. Aktif vatandaşlar, pasif müşteriler haline geldiler; kamu sektörünü özel sektörün
etkisiz bir alternatifi olarak görüyorlar ve firmalar veya bireyler arasındaki rekabeti ideal bir toplum için en iyi model şeklinde yorumluyorlar.
Sonuç itibariyle, sosyal demokrat partilerin seçimlerde yenilenmesinden önce sosyal demokratların neoliberal toplumun iddialarına
meydan okuması ve yeni sağduyu zemini olarak eşitlikçi ve dayanışmacı fikirleri yeniden tesis etmeleri gerekiyor. İtalyan Marksist Antonio Gramsci’nin neredeyse bir yüzyıl önce açıkladığı gibi, siyasi başarı ancak kültürel hegemonyanın tesis edilmesinden sonra sağlanır.
İnsanlar ancak sosyal demokrasinin temel değerlerini desteklediğinde
partiler sosyal demokrat politikalar üzerinden başarılı kampanyalar
yürütebilirler. dahası, kilit sosyal demokrat değerlere destek olmaksızın popüler politikalar bile kolaylıkla mağlup edilebilir.
Sosyal demokrat fikirlerin kültürel hegemonyasının yeniden tesisi
projesi, sosyal demokrat partiler de dahil olmak üzere mevcut siyasi
partiler dışında insanların mobilizasyonunu gerektirecek. birçok ülkede bu partiler, üçüncü yolun zirve noktasına ulaştığı sırada aralarına katılan insanlar tarafından yönetiliyor ve bu kişiler, hatalı bir şekilde “gerçek” sosyal demokrasinin en yüksek noktası olarak kabul
ediliyorlar. benzer şekilde, ideolojik yenilenme, örtüşen ancak kökünde farklı ideolojik projeleri olan Yeşil ve “radikal sol” partilerle
işbirliği içerisinde, ancak onlardan bağımsız olarak gerçekleşmeli.
Sosyal demokrasinin canlanması, ilk başta seçim siyasetinin dışına
odaklanmış yeni bir kültürel ve siyasi altyapı gerektirecek. bu çerçevede, zayıflayan üyelik ve güce rağmen halen çalışan kişilerle çok daha iyi
bağlantılarını koruyan ticaret birliklerini kapsamalı. Ayrıca, sosyo-ekonomik endişelere odaklananlar başta olmak üzere ilerici azınlık örgütlerini ve yerel toplulukların kurduğu yeni taban örgütlenmelerini de içermeli. Kısacası, sosyal demokrasinin canlandırılması, yeni bir sosyal
demokrat hareket gerektirecek – ve bu hareket, mevcut partilere kıyasla
daha büyük, daha cesurca ve daha enerjik olacak. (Guardian, 14.5.2019)
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Sivil Nükleer Tesisler İçin
Tüm sivil nükleer tesisler, bilgisayar güvenliği vaka yanıt
ekiplerini kurmayı göz önünde bulundurmalıdır. Bir
CSiR ekibinin varlığı, sivil nükleer siber sigorta arayışı
içindeki herhangi bir tesis için olmazsa olmazdır. E-dolandırıcılık ve fidye yazılım gibi saldırıların önlenmesi, iyi
siber hijyen uygulamalarını gerektirmektedir.

CHatHaM HouSe
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ivil nükleer tesisler ve örgütler, güvenlik boşlukları, ulusal güvenlik, sağlık ve güvenlik, nükleer düzenleme meseleleri ve uluslararası teftiş yükümlülükleri konusunda hassas bilgilere sahiptir. Hassasiyet ve bu tür verilerin çeşitliliği, sivil nükleer endüstriye sigorta
yapılmasına yönelik ürünlerin kullanılmaya devam edilebileceği anlamına gelmektedir. “Hava boşlukları” (air gaps) – yani, bilgisayar sistemlerini İnternet’ten uzaklaştırmaya yönelik önlemler- endüstriyel sistemler için sürekli olarak bakımlı halde tutulmalıdır. Bununla birlikte
yıllardır elde edilen kanıtlar gösteriyor ki bu tür korumaların uygun
bakımı genellikle eksik kalmaktadır (bunun başlıca sebebi ise, kullanıcıları altyapıyı bağlantılı halde tutmaya iten ve oldukça gerçek ekonomik yönlendiricilerin varlığıdır). Keza, hava boşluklarının bakımı yapıldığında bile güvenlik ihlalleri yaşanabilir.
Özel bir örgütün elinde çok eğitimli, teknolojik bir kazayı, korsan
saldırısını veya dahili bir sabotaj vakasını yönetebilecek ve buna hazır
olan bir personel olsa bile, yerinde gerekli siber güvenlik araçlarına
sahip olmayan diğer kurumlarla iş yapmak ve/veya onlarla iletişim kurmak zorundadır. Harici sigorta satın almak ile maliyetli olaylara hazırlık olarak gelirleri bir yana bırakmak arasında yapılan tercihten bağımsız olarak, siber risk hesaplamalarına yönelik tutum aynı olmalıdır.
Önleme, denklemin bir kısmıdır; ancak örgütün de kaynaklarını göz
önüne alması ve önleme stratejilerinin başarısız kalması durumunda
acil durum tedbirlerini devreye sokması gerekmektedir. Bir korsanın
başarı olasılığı ile örgüte doğuracağı maksimum maliyet arasında denge sağlayabilir mi ve bir krizden kolaylıkla çıkması için yeterli sermaye
ve işgücünü temin edebilir mi?
Tüm sivil nükleer tesisler, bilgisayar güvenliği vaka yanıt (CSiR)
ekiplerini kurmayı göz önünde bulundurmalıdır. Bir CSiR ekibinin varlığı, sivil nükleer siber sigorta arayışı içindeki herhangi bir tesis için olmazsa olmazdır. E-dolandırıcılık ve fidye yazılım gibi saldırıların önlenmesi, iyi siber hijyen uygulamalarını gerektirmektedir. Bir örgütün
“toparlanma süresini” azaltmak, eğitim ve özveri ister. Kriz simülasyonlarında gerekli görevlerin ifa edilmesi, uyuşmazlık olasılığını ve bir
kriz anında hata yapma potansiyelini azaltır.
GİRİŞ
Siber sigorta elde etmek, kendi başına siber riskleri önleyemeyen
veya buna hazırlıklı olamayan örgütler için bir seçenektir. Bunun sebeplerinden biri, siber riskleri önlemek üzere tam zamanlı personel istihdam etmenin maliyetinin gerekçelendirilmesinin zor olması veya bir
örgütün yanıt verme yeteneklerini değerlendirirken mevcut risklerin
yeterince ölçümünün mümkün olmamasıdır.
Sivil nükleer sektördeki birçok örgüt halihazırda kendilerini teknoloji kazaları, bilgisayar sistemleri ve bilgi karşısındaki dahili tehditler ve
harici korsanlık karşısında “kendi kendine sigortalamaktadır”. Kendi
kendine sigorta çerçevesinde, riskleri karşılamak üzere dahili fon ve
kaynakları kullanmak söz konusudur. Bu, kurum-içi bilgi güvenliği ve
mahremiyet ekiplerinin kullanımının doğal bir uzantısıdır. Bununla bir-

likte, siber riskleri ele almak üzere başka seçenekler de bulunmaktadır. Bu raporda, sivil nükleer sektördeki örgütlerin ellerindeki seçenekleri nasıl değerlendirebilecekleri ve siber risk maruziyetlerini nasıl
gözden geçireceklerine dair bir yol haritası verilmektedir.
Başlıca Siber Risk Kategorileri
Bilgi yönetim sorunlarına dair belki de en iyi bilinen sorun; bilgi ifşaatı
veya “ihlalidir”. Sivil nükleer sektörde, bunun sebepleri arasında; personelin veya taşeronların depolama araçlarını tren veya taksilerde unuttuğu, istifa eden veya görev süresi biten çalışanların giderken yanlarında
bazı verileri götürmeleri, kurumun elektronik ortamda hacklenmesi ve
kullanıcıların sosyal mühendislik sonucu hassas nükleer belgeleri paylaşmaları doğrultusunda kandırılmaları gibi durumlar yer almaktadır.
Birinci endişe; bir örgütün elindeki farklı veri türlerini anlamak ve
bir ihlal durumunda hangi cezaların uygulanacağını belirlemektir. Hassas veri kategorileri şu şekilde tanımlanabilir: kişisel olarak tespit edilebilen bilgi (Pii), hassas kişisel veri (SPD), ödeme kartı ve kredi kartı
bilgileri (PCi), korunmuş sağlık bilgileri (PHi), ticari açıdan hassas bilgiler (CCi), finansal olarak hassas bilgiler (FSi) ve değer-hassas bilgiler
(vSi). (1) Pii ve SPD genellikle bir kişiye dair kişisel verilerden ve diğer bilgilerden oluşmaktadır –örneğin, finansal statü veya dini yakınlık.
Bu tür bilgilerin açıklanması, birey açısından zarar verici olabilir – örneğin, mali dolandırıcılığa imkan tanıyıp mahremiyeti ihlal edebilir. PHi
ihlalleri, tıbbi verilerin ifşaatına yol açar – örneğin, bir hamileye veya
ölümle sonuçlanabilecek bir hastalığa dair bilgiler, bir kişinin istihdamını veya kredi onay düzeyini etkiler. CCi’nin korunması daha ziyade
örgütsel bir endişedir. Bu kategori dahilinde, şirket birleşmesi veya
şirket alım teklifleri veya –sivil nükleer sektör açısından- yakın zamanda ticarileştirilecek yeni bir reaktör gemisine yönelik planlar yer alabilir. FSi ve vSi genellikle ticaret ve varlık değerlendirmelerine işaret
etmektedir. Yukarıda sözü edilen yedi tür verinin her birine ilişkin ihlaller, kurban açısından farklı ortalama maliyetler doğurmaktadır. Bunun sebebi ise, ilgili verilerin hassasiyetlerindeki farklılıklar ve yetki
alanlarındaki yasal cezaların boyutudur. ABD ve hatta Avrupa’da bu
tür cezalara ilişkin olarak çok şey bilinirken, sayıları coğrafya ve yetki
alanına göre oldukça değişkenlik göstermektedir.
Sivil nükleer tesisler ve örgütler aynı zamanda başka kategorilere
dair hassas bilgilere de sahiptir – örneğin güvenlik izinleri, ulusal güvenlik, sağlık ve güvenlik, nükleer düzenleyici konular ve uluslararası
teftiş yükümlülükleri. Bu verilerin çeşitliliği ve hassasiyeti; sivil nükleer endüstrinin sigortalanmasına yönelik ürünlerin bağımsız olarak geliştiği ve bunu yapmaya da devam edecekleri anlamına gelmektedir.
Eri ihlal riskine dair çok fazla veri bulunmaktadır. Yani, örgütlere yönelik olarak veri ihlal riskleri, giderek daha hassas şekilde değerlendirilebilmektedir. Herhangi bir kurumda basit bir değerlendirme yapmak için, bilgi türlerinin listesini incelemek ve her bir kategoride
tutulan kayıtların sayısını kategorilendirip tahminde bulunmak gerekmektedir. Bu tahminlerin tamamen doğru olmasına gerek yoktur.
Cambridge Risk Çalışmaları Merkezi, geçmişteki ihlalleri incelemek
için P1-P9 arasında basit bir logaritmik ölçek geliştirmiştir.
Belirli bir senaryodaki maliyetleri değerlendirmek için bir örgütün
olası en kötü durum sonucunu tahmin etmekle işe başlaması gerekmektedir; keza bu şekilde öngörülen veri kayıpları açısından en üst limit elde edilir. Bir sonraki aşamada, yukarıda sözü edilen yedi bilgi
kategorisi tek bir sütun altında toplanarak bir liste yapılır (Pii, SPD,
PCi, PHi, CCi, FSi, vSi). Ardından, sayısal tahminler için bir sütun ayrılır. Her bir kategori için, kaç tane kayıt tutulduğuna dair ortalama
bir tahmin yapılır (Tablo 1’deki P1-P9 veri kaybı ölçeğindekine benzer
şekilde). Buna örnek olarak maaş verileri verilebilir. Bunlar için hr bir
kurum, her bir çalışanı için kayıt tutmaktadır. Kayıtların sayısı, çalışan
sayısına asgari düzeyde eşit olmalıdır – keza, birçok örgüt, mevcut ve
geçmiş çalışanlara dair veriler tutmaya devam eder. Bu uygulama çok
fazla vakit almamalıdır; kayıtların sayısı logaritmik ölçekte tahmin edilebilir ve daha sonra kolaylıkla işlenebilir. Benzer şekilde, her ne kadar bazı tahminler P1 kategorisine (0-100 kayıtları) dahil olabilse de,
diğer veri türlerine yönelik olarak da tahminler yapılabilir. Bir sonraki

whatsApp Casus Yazılımı
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ldünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması, bilgisayar korsanlarının bir grup kullanıcıyı hedef alarak telefonların
işletim sistemini ele geçiren bir yazılım yüklediğini açıkladı.
whatsApp yetkilileri, siber saldırganların bazı kişilerin akıllı telefonlarını uygulama üzerinden çaldırarak işletim sistemlerini ele geçirecek bir
virüs yazılım yüklediklerini ortaya çıkardı. Saldırının arkasında "ileri seviyede bir siber aktörün" bulunduğunu belirten şirket, tüm kullanıcılara
whatsApp uygulamalarını tedbiren güncellemeleri çağrısında bulundu.whatsApp'ın bir sözcüsü, daha sonra yaptığı açıklamada "hükümetlerle çalışan" özel bir şirketin saldırıları düzenlediğinden şüphelendiklerini açıkladı. Sözcü, "Mobil cihazlardaki bilgileri istismar etmek için
tasarlanan olası saldırılara karşı korunmak için kullanıcılara uygulamamızın en son halini güncellemelerini, telefonlarının işletim sistemlerini
de en güncel halinde tutmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

whatsApp, siber saldırıyı aslında bu ayın başlarında fark etti. İngiliz Financial times (Ft) gazetesinin haberine göre şirket, bilgisayar
korsanlarının whatsApp'ın arama özelliğini kullanarak, hedef aldıkları
kullanıcıların telefonlarının işletim sistemlerini ele geçirdiklerini ortaya
çıkardı. Kullanıcı aramayı kabul etmese bile siber saldırganlar, telefona
bir casus gözetleme yazılımı yükleyebiliyordu. Ft'nin haberine göre bu
arama, uygulamadaki 'son gelen aramalar' listesinden de siliniyordu.
bbC'ye açıklama yapan whatsApp yetkilileri, açığı ilk olarak, şirketin
iç güvenlik uzmanlarının fark ettiğini ve aralarında Abd Adalet bakanlığı'nın da olduğu kurumlarla bilgi paylaşımı yapıldığını belirtti.
Ft gazetesine göre, siber saldırı İsrailli bir güvenlik firması olan
NSo Grup tarafından geliştirilen bir yazılım üzerinden düzenlendi.
"Pegasus" isimli bu yazılım, belli bir cihazdan coğrafi konum, mikrofon ve kamera kayıtları gibi özel verileri elde edebilme özelliğine sahip. whatsApp'ın açıklamasında da, "Saldırı, telefonların işletim sistemlerini ele geçiren bir casus yazılım sunarak hükümetlerle çalıştığı
öne sürülen özel bir şirketin tüm özelliklerini taşıyor" ifadeleri yer aldı. Yazılımın arkasındaki İsrailli NSo Grup, geçmişte "siber silah tüccarı" olarak da ün kazanmıştı.İsrailli şirket ise bu teknolojinin yalnızca "devlet kurumlarının kullanımına" açık olduğunu, sıkı bir

lisanslama süreci sonrası suç ve terör ile mücadele için güvenlik ve istihbarat kurumlarına sunulduğunu savundu.
Ft'nin haberine göre uygulamadaki bir zafiyeti kullanan saldırganlar, 12 Mayıs'ta İngiltere'de yaşayan bir avukatın telefonunu hedef aldı. Haberde ismi açıklanmayan avukatın, NSo şirketine dava açan bir
grup Meksikalı gazeteci ve hükümet karşıtı isim ile bir Suudi muhalifi temsil ettiği öne sürüldü. daha önce NSo tarafından geliştirilen yazılım ve araçlarla hedef alındıklarını söyleyen uluslararası Af Örgütü
ise, uzun süredir insan hakları örgütlerinin bu gibi saldırılardan korku
duyduğunu belirtti. Af Örgütü teknoloji birimi'nden danna ingleton,
çeşitli hükümetlerin özellikle gizlice izledikleri gazeteci ve aktivistleri bu gibi programlarla hedef aldığına ilişkin giderek daha fazla kanıta
ulaştıklarını söyledi.whatsApp'tan yapılan açıklamada, "birçok insan
hakları kuruluşunu konuyla ilgili olabildiğince bilgilendirdik ve sivil
toplumu haberdar etmeye çalıştık" ifadeleri yer aldı.
whatsApp'ın sahibi sosyal medya devi Facebook'un verilerine göre,
uygulamanın dünya üzerinde 1.5 milyara yakın kullanıcısı bulunuyor.
Şirket söz konusu saldırının kaç kişiyi etkilediği ve kimleri hedef aldığını belirleyebilmek için zamana ihtiyaç olduğunu söylüyor.
Şirket Pazartesi günü yayınladığı çağrı ile dünyadaki tüm kullanıcılarına tedbir için uygulamayı güncellemeleri çağrısında bulundu.
Abd'de emniyet yetkilileri ve siber güvenlik uzmanları için de uyarı
mesajları yayımlandı. whatsApp'a 2016'da getirilen bu özelliğin amacı mesaj, fotoğraf, sesli mesajlar, arama ve belgelerin "yanlış ellere
düşmesini" engellemek. Günümüzde whatsApp'ın yanında, Viber ve
telegram gibi pek çok uygulama uçtan uca şifreleme sistemini kullanıyor. twitter, instagram ve Snapchat gibi uygulamalardaki mesajlaşmalar için bu gibi bir şifreleme sistemi bulunmuyor.Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg "uçtan uca şifreleme" sistemiyle çalışan özel
mesajlaşma uygulamalarının teknolojinin geleceği olduğunu söylüyor.
Ancak bu son vakada olduğu gibi biz daha ne olduğunu anlayamadan
özel şirketler aracılığıyla telefonumuzun ele geçirilebilmesi mümkünse, geleceğimiz çok da parlak olmayabilir. (bbc, 14 Mayıs 2019)

aşama, bu bilgiler temelinde maksimum maliyeti tahmin etmektedir.
Bu yüzden de farklı bilgi kategorilerine yönelik kayıt sayılarının listelenmesi gerekir. Örneğin, bir PCi olayı, bir Pii olayının 1,5 katı ve bir
PHi olayının 5,5 katı maliyet doğurabilir. (3).
Kayıt başına ortalama maliyete dair bazı güncel veriler, spesifik bir
kategori için mümkün olabilir. Bu kayıtların olmadığı durumlarda,
iBM’nin 2017 yılında yaptığı kayıt başına ortalama141 dolarlık kayıtlar-arası maliyet dikkate alınabilir. Yani; bir kurum, maruziyetine dair
tahmini bir değerlendirme yaparken, çalışan sayısını 141 dolarla çarpar. Buna bir paydaş zarar tahmini eklemek de gerekir (yani prestij
hasarlarını yansıtmak için). Bu da, halka açık şirketlerin durumunda
hisse fiyatının yüzde 0 ila 25’i kadardır. Bu acil durum önlemleri, birkaç
gün veya hafta için vaka yanıt maliyetlerinden ayrı tutulmalıdır. Etkilenen kurum ise, ihlalin kaynağını bu süre zarfında anlamaya çalışmalıdır.
Bir gün ila üç haftalık bir süre için saat başına 400 dolarlık bir vaka yanıt maliyeti öngörülebilir. Bunun sonucunda ortaya çıkan tahmin ise
muhtemelen en kötü durum senaryosu olacaktır, ancak kurumun önlemeyi umduğu zararların boyutunu anlamanın gerçekçi bir yoludur. Zaman içerisinde, bir dizi senaryonun dağılım olasılığına dair daha hassas
bir tablo ortaya çıkabilir. Böylelikle, önleme tedbirleri ve kendi kendine
sigortalama, daha yüksek bir güven düzeyinden fonlanır.
Bir diğer ihlal maliyeti tahmin yöntemi ise, AB’nin Genel verileri Koruma Yönetmeliği’ndeki parametrelere güvenmektir. Bunlar, bir kurumun dünya çapındaki bilançosunun yüzde 4’üne veya 20 milyon Euro’ya
dek ceza öngörmektedir. Eğer bir kurumun elinde Avrupalılara dair
herhangi bir veri varsa, bu rakam aynı zamanda şu soruya verilmiş kolay bir yanıttır: “Bu bize ne kadar maliyet doğurur?” Elbette, belirli bir
kurumda elinde çok daha iyi durumda veriler olan bir kişi olabilir ve bu
kişi çok daha hassas bir analiz sunabilir. Maruziyete dair daha gerçekçi
bir projeksiyon sağlamaya ek olarak, bu durum siber risk yönetiminde
dahili uzmanlığı güçlendirmek için bir fırsat da sunmaktadır.
Endüstriyel sistemlerin uzlaşması
“Teknolojik ilerlemeler ve insan faktörü, artık bilgisayar sistemlerini İnternet’ten izole etmenin yeterli (veya belki de mümkün ya da arzu edilebilir) olmadığı anlamına gelmektedir. Bu, hava boşluğu yaratma süreci olarak bilinmektedir. Örneğin, İran’ın “hava boşluğu
yaratılmış” nükleer santrifüjlerine yönelik olarak gerçekleşen Stuxnet
saldırısı, hassas sistemlere sızma yeteneğini ve hava boşluklarının güvenilir olmadığını gözler önüne sermişti.” (4)
“Hava boşlukları” – yani bilgisayar sistemlerini İnternet’ten izole
etmeye yönelik bilişim tedbirleri- endüstriyel sistemler için sürekli
olarak bakımlı halde tutulmalıdır. Ancak buna rağmen güvenlik ihlalleri yaşanabilir – 2003 yılında ABD’nin Ohio eyaletinde Davis-Besse
nükleer tesisinde yaşanan olay, bunun bir kanıtıdır.
Tesisin ağı, Slammer kurdu tarafından ihlal edilmişti (5) ve bu kurt,
bir danışmanın veri bağlantısı üzerinden erişim sağlayıp tesisteki güvenlik yamalarının seyrekliğinden yararlanmıştı. Her ne kadar olay sırasında tesisin bakımlılığı güncel durumda olmasa da, kurt, bir güvenlik parametresi sergileme sistemini beş saatliğine devre dışı
bırakmıştı. Güvenlik ihlali, Davis-Besse’deki gibi sistemlerin gelişigüzel
tarama kurtları karşısında kırılgan durumda olduğunu ve bir hava boşluğunun sınırlı koruma sunduğunu (her ne kadar varlığı, bir kurt saldırısının temel sebebi olan kırılganlığın üstesinden gelmek suretiyle sisteme yayılma sürecini geciktirse de) göstermektedir.
Mühendisler, yamamayı önlemek için hava boşlukları kullanırlar, ancak bunun yeterli koruma sağladığı yönündeki “efsane”, temel sebeplerle değil semptomlarla başa çıkma yönündeki tehlikeli bir eğilime
yol açabilir. Bu tür örnekler, hava boşluğu olan endüstriyel sistemlerin bile virüs, kurt, Trojan veya dahili bir korsan saldırı karşısında enfeksiyon riski taşıdığını anımsatmaktadır. Kurumlar, hava boşluklarının
ne kadar etkin olduğuna inanırlarsa inansınlar, bu tür risklerin hesaplanması konusunda kendilerine danışmanlık hizmeti verilmelidir. Davis-Besse vakası aynı zamanda, kötücül yazılımın spesifik olarak bu tür
sistemleri hedeflemek üzere tasarlanmadığı durumlarda bile, gözetimsel kontrol ve veri elde etme sistemlerine yönelik kötücül yazılımın
potansiyel güvenlik etkilerini anımsatması açısından önemliydi. (6)
Yıllar içerisinde endüstriyel tesislerde çok fazla sayıda siber güvenlik vakası yaşandı. 2000 yılında Avustralya / Queensland’de Maroochy
Shire’da bu konuda kayıt altına alınan en eski vaka yaşandı: bir bilgisayar korsanı, kanalizasyonun kazara geniş bir ortama yayılmasına yol
açtı (7). Sivil nükleer sektörde, bilgisayar arızalarına dair haberler, en
azından 1991 yılına dek uzanıyor (8). Ancak nükleer bir tesise yönelik
olarak en eski tarihte kaydedilen kötücül saldırı, 1992 yılında Litvanya’da gerçekleşti (9). Diğer hedeflere yönelik kurtlar ve virüsler bile ABD’de görüldüğü gibi- bazen sivil nükleer tesisler üzerinde etki doğurabilir. (10) (11). Japonya, sivil nükleer tesisler konusunda bilgisayar
güvenliği sorunları yaşadı (12). Arızalar halen bugün de kontrol sistemleriyle sorun yaratmaya devam ediyor. (13) (14) (15)
Bu olayların büyü kısmının 2010 yılında Stuxnet’in -yani fiziksel zarar doğuran kötücül bir bilgisayar programının en meşhur örneklerinden birinin- ortaya çıkmasından önce gerçekleştiğini da kaydetmek
gerekiyor. (16) Ayrıca, kısa süre önce Ukrayna’da elektrik kesintilerine yol açan iki siber saldırı (17) ve endüstriyel tesislerin güvenlik sis
gerçekleşti (18). Birçok yetki alanında, düzenleyici rejim, bir siber güvenlik vakasının sonucu olarak ortaya çıkan radyasyonun kurbanlarına
tazminat ödememektedir (19). Sivil nükleer tesislerde siber güvenlik
vakaları konusunda çok fazla veri bulunmaktadır; ancak bir güvenlik
bağlamı için spesifik bir meseleye dair bilginin edinilmesi pek kolay
değildir. Bu bilgi eksikliğinin sebeplerinden biri, radyolojik etkilere yol
açan vakaların, veri ihlali, dağıtılmış hizmet engelleme (DDoS) ve fidye yazılımı içeren olaylara kıyasla daha seyrek olmasıdır.
Tedarikçinin dijital işinin kesintiye uğraması
Bir kurumun personeli yüksek eğitimli olsa bile, herhangi bir teknolojik kazayı, korsanlık vakasını veya dahili bir sabotajı ele almaya hazır
ve yetenekli olsa bile, kurum halen diğer örgütlerle iş yapma ve/veya iletişim kurma zorluğuyla karşı karşıya bulunuyor. Bir bilgisayar sistemine
kasıtlı olarak tüm dosyaları kötü niyetli bir bilgisayar korsanının gizli şifreli anahtarıyla şifreleyen bir yazılım bulaştıran, görece basit bir fidye yazılım olayını ele alalım. Teoride bunun anlamı tüm belgelerin korsan tarafından açılabileceğidir ve korsan da bunun karşılığında bir fidye ister.
Şimdiyse küresel bir denizcilik şirketinde gerçekleşen böylesi bir
enfeksiyonu düşünelim. Bu şirketin içinde yasal belgeler, sigorta belgeleri veya ödeme işleme sistemleri içeren belgeleri açamaması, dünya çapında taşımacılık faaliyetlerinin haftalar, hatta aylarca sürebilme-
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F i R S AT L A R

Siber Sigorta
gereken güvenlik izinleri ve belgelerini koruyorlar mı? (31)
Sigorta kapsamına giren kategoriler arasında şunlar yer almaktadır:
- Hatalar ve ihmaller: Üçüncü taraf kapsamına dair bu kategori, sigortalanan tarafın bir ihlal halinde sorumluluklarına odaklanmaktadır.
Öncelikli odak noktası ise, sigortalanan kurumdaki bir siber vakadan
etkilenen diğer taraflara -örneğin düzenleyici kurumlara, personele,
müşterilere veya iş ortaklarına- yapılan ödemelerdir.
- Farklı risk kategorilerindeki ticari mülkiyet: Bu, bir tesise bilgisayar korsanlarından kaynaklanan fiziksel zararı kapsayabilir – Stuxnet
ile yaşanan durumda olduğu gibi. Birçok sigortacı, giderek siber güvenlik kapsamını bu sigortanın dışında bırakma eğilimindedir. Ancak, alıcılar halen siber güvenlik risklerinin kapsam-içinde bırakılmasını tartışabilirler. Bunu da “yeniden giriş” (write-back) denen süreç yoluyla
yapabilirler. Bu kapsamda, ilave bir risk primi ödenmesi söz konusudur.
- Kişisel sigorta yöntemleri: Bu, kurumlar için daha düşük bir ilgi
konusudur; keza genellikle ev sahiplerine odaklanılmaktadır. Ancak
bu tür bir sigorta, fidye yazılım gibi siber risklere yönelik kapsamla
birlikte daha çok gündeme gelmeye başlamıştır. Küçük işletmelere
dair sigortalar da benzer korumalar içerebilir.

sine yol açar. Böylesi bir olay karşılığında -siber saldırılara karşı yeterince korunmakta olsa bile- bir nükleer tesisin güvenli bir şekilde faaliyet göstermesi için gereken materyallerin gönderilme tarihini geciktirebilir, kesintiye uğratabilir veya iptaline yol açabilir. Bu tür krizler
size uzak bir ihtimal gibi görünebilir; ancak siber dünyayla bağlantılı
olarak tedarik zincirlerinde daha önce birçok aksaklık yaşandı.
2018 yılında, Maersk isimli bir konteynır taşımacılığı devi, bir fidye
yazılım saldırısına uğradı ve bu saldırının şirkete maliyeti yaklaşık 300
milyon dolar oldu (20). Bununla birlikte, bu olaya dair daha ilginç bir
detay da, Maersk’in alt kullanıcısı durumundaki müşterilerine maliyetinin yaklaşık 3 milyar dolar olmasıdır. (21) Dolayısıyla, bir kurumun
kendi güvenlik ve mahremiyet ekipleri hatasız şekilde çalışabilir, ancak
yine de tedarikçilere yönelik olarak -dijital veya fiziksel varlıklar üzerinde- herhangi bir aksaklığın risklerini karşılamak için sigorta yapmak
gerekir. Sigorta ürünleri artık iş dünyasında siber saldırılardan kaynaklı
acil iş kesintilerini karşılayacak şekilde tasarlanıyor. Bazı kurumlar açısından bu tür düzenlemelerin ya kendi iç risk ekipleri ya da siber sigorta uzmanlarıyla görüşülmesi ise, önem taşıyor.
Risk sonuçları
Dolayısıyla, bu risklere verilen çözümler, siber güvenlik politikalarının uygulanmasının ötesine geçmelidir, çünkü bu bağlamda siber risk
azaltımı aslında nükleer risk azaltımıyla alakalıdır. (22)
Sivil nükleer tesislerin sigortalanmasının uzun ve karmaşık bir geçmişi vardır, ancak öne çıkan iki olay vardır: 1975 yılında Reactor Safety Study adlı çalışmada olasılıkları temel alan risk değerlendirme
tekniklerinin kullanımı (genellikle Rasmussen Raporu olarak bilinir)
(23); ve 1957 yılında Price-Anderson Yasası’nın kabulü.
Rasmussen Yasası, sivil nükleer güvenlik alanında riskin tahmin edilmesine dair önemli bir istatistiksel görevi yerine getirmiştir. Karşılığında da ABD Kongresi’ne reaktör güvenliğinde emniyet sağlamış,
özel piyasanın üstünde bir rakam olarak 560 milyon dolarlık sigorta
temin etmiştir. Özel piyasa ise sadece 60 milyon dolar teklif etmeye
hazırdır. (24). Buna karşın, sistemler daha büyük güvenlik düzeylerine
eriştikleri için, onlarla bağlantılı sigorta risklerinin tahmin edilmesi giderek daha da zorlaşmaktadır. Örneğin, 1960’lı yıllarda inşa edilen
nükleer reaktörler açısından, doğru hesaplamalar yapabilmek için
otuz – kırk yıl beklemek ve bu süre zarfında gerçekleşen olayları izlemek gerekecek (25). Görece olarak yeni bir alan olan siber risk, bugün tarihte oldukça benzer bir noktada.
Sigortalanmak mı, kendi kendini sigortalamak mı?
Birçok büyük şirket açısından kendi kendini sigortalamak, genellikle
ticari bir sigortaya başvurmaksızın “riske mahkum olma” hali içermektedir. Bir diğer seçenek ise, karşılıklı olarak kar getirmeyen ve işbirliğine dayalı risk gruplarında benzer bir risk profilini paylaşan diğer
kurumlarla, “risk takasları” olarak bilinen şey üzerinden (yani bir şirket veya kurum, benzer maruziyetleri olan başka bir şirket ve kurumla risklerini takas eder) çalışmak olacaktır. Siber güvenlik konusunda,
risk takasları yararlı olabilir; çünkü katılımcılar kendi siber risk durumlarına dair bağımsız ve karşılıklı değerlendirmeler almış olurlar.
Bir kurumun harici sigorta veya kendi kendini sigortalama yolunu seçmesinden bağımsız olarak, siber risk hesaplamasına yönelik yaklaşım aynı olmalıdır. Önleme, denklemin sadece bir kısmıdır; ancak her bir kurumun aynı zamanda önleme stratejilerinin başarısız olması durumunda ne
tür kaynaklara ihtiyacı olduğunu göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bir bilgisayar korsanının başarısı, kuruma yönelik maksimum potansiyel maliyetle dengelenebilir mi ve kurumun bir krizden çıkmasına yardım
etmek için yeterince sermaye ve insan gücü bulunabilir mi? Burada yararlı bir ilk adım, bir kurumun Baş Bilgi Güvenliği Memuru’ndan (CiSO)
vaka önlemenin aksine vakanın etkilerini azaltmak için hangi kaynakların
kullanılacağını ve erişilebilir oluğunu sorması olacaktır.
vaka yanıtı
Tüm sivil nükleer tesisler, eğer bu tür yetenekler daha önceden
mevcut değilse, bilgisayar güvenliği vaka yanıtı (CSiR) ekipleri kurmayı düşünmelidir. Bir CSiR ekibinin varlığı, sivil nükleer siber sigorta elde etmenin ön koşuludur ve aynı zamanda harici sigorta olmaksızın
güvenlik programlarını yönetmeyi tercih eden kurumlar için asli öneme sahiptir. İşinin ehli bir CSiR ekibi, bilgisayar sistemlerinin bütünselliği konusundaki sorulara yanıt verecek, sistemlerin nerede ve ne zaman
saldırıya uğradığını araştırabilecek ve bu tür saldırılara nasıl yanıt vere-

- Çalışanların tazminatı, güvenlikleri ve çevre sigortaları: Bunlar
farklı sigorta şirketleri tarafından sunulmaktadır. Siber meseleler her
zaman bu tür politikalarda dikkate alınmaz, ancak elbette siber maruziyetler devam etmektedir ve her zaman öngörülemeyen şekillerde
başlıca riskleri artırmaktadır. Örneğin, çevresel bir riskin siber bir bileşeni olmadığını düşünmek oldukça yaygındır. Bununla birlikte, bu iddia, yakından incelendiğinde hatalıdır. Çevresel modellemenin büyük
kısmı sensörler ve ağlar üzerinden yapılır ve verilerin gerçekliği, bir
kurumun çevresel ayak izinin izlenmesi ve yönetilmesi açısından kritik
önemi haizdir. Çalışanlar ayrıca radyasyona maruziyet sürelerini izlemek üzere rutin bir şekilde bilgisayar kullanmaktadır. Kritik bir dönemde bu tür verilere erişimin engellenmesi, bir çalışanın sorumluluğunu daha fazla üstlenmek anlamına gelebilir.
ceğini bilecek durumdadır. Eğer bir kurum veya tesisin CSiR ekibi yoksa, bu tür ekiplerin ne yaptığına dair bilgisini artırmayı ve çalışmalarının
-virüs önleme yazılımı yükleme, güvenlik duvarlarını yönetme ve şifre
politikaları belirleme gibi- önleyici tedbirlerden ne kadar farklı olduğunu
öğrenmeyi hedeflemelidir. CSiR ekipleri, bir siber güvenlik vakası yaşandığında tamamen önleyici tedbirlerdense, iyileştirmeye odaklanmaktadır. Politika yapıcılar açısından vakalara verilen yanıt konusunda en iyi
rehber ise, FiRST.org eğitim bölümünde bulunabilir. (26)
Siber sigorta kapsamına dair değerlendirme
Siber sigorta efsaneleri ve gerçekler
Siber sigorta almamayı telkin ederken kullanılan en yaygın sebep,
politikanın işe yaramayacağı. Keza, siber sigorta sağlayıcının meseleyi
mahkemeye götürmeyi tercih ettiği birçok yüksek profilli dava bulunmaktadır. Bununla birlikte, bu kuraldan daha çok istisnadır. Siber iddialara dair veriler konusunda bağımsız değerlendirme verileri, iddiaların büyük kısmına para ödendiğini gösteriyor ve 2011 yılına kadar ne
tür iddiaların öne sürüldüğüne dair fikir veriyor. (27)
2014-2016 yılları arasında bir güvenlik ihlalinin ortalama toplam
maliyeti, 394.000 dolardı, ortalama değer ise 56.000 dolar (28). İddiaların yüzde kırk yedisi, geliri 50 milyon doların altında olan şirketlerden geldi (29). Bildirim maliyeti ise, bir önceki yıla kıyasla 2016 yılında yüzde 176 daha fazlaydı. (30) Siber sigorta konusundaki ikinci çok
yaygın yanlış algı ise, bunun güvenlik harcamalarında bir israf olduğu.
Bununla birlikte, siber sigorta primleri, acil durum bütçelerinden karşılanmalı, önleme bütçelerinden değil. Siber sigorta maliyetini tam zamanlı bir önleme ekibinin maliyetiyle kıyaslamak yerine, kurum yöneticilerinin bir siber güvenlik riski sırasında ne kadar para ve insan
gücünü harekete geçirebileceklerini sormaları mantıklı olacaktır. Kısacası, güvenlik duvarlarına harcanan para, cezaları ödemeye katkı sağlamaz; bütçeleme ise, önleme ile verilen yanıtlara yapılan harcama arasındaki bir farkı yansıtmalıdır. Yukarıdaki rakamlara bakıldığında, bir
kurum, bir veri ihlali halinde ortalama 400.000 doları ödemeye hazır
olmalıdır. Eğer bir kurum bunu yapmaya hazırsa, bu durumda siber sigorta belki de gereksizdir. Ancak, ihtiyatlı acil durum planlama aynı
zamanda maksimum ödemelerin olası büyüklüğünü de dikkate alabilir.
Sigorta kapsamının türleri
Sigorta kapsamı konusunda anlamamız gereken ilk şey; amacının birinci tarafın mı üçüncü tarafın mı maruziyetlerini ele almak olduğudur.
Birinci taraf siber sigortası, sigortalanan kuruma yönelik zararları kapsamaya yöneliktir – örneğin para veya dijital varlık hırsızlığı, prestije verilen zarar, bilgilendirme ücretleri, iş yapmanın kesintiye uğraması, fidye
yazılımı. Üçüncü taraf siber sigortası ise, sigortalanan tarafın müşterilerine yönelik maliyetleri kapsamaya yönelik olarak tasarlanmıştır – diğerlerinin iş yapmasını önleyecek şekilde sisteme erişim veya veri kaybı, sigortalanan şirketin kendi kusuru veya ona hizmet sağlayanların
kusuruna ilişkin sorumluluk, endişelerini incelemenin maliyeti.
Şunu belirtmekte yarar var: Bir bilgisayar acil durum yanıt ekibi
(CERT) tipik olarak bu risk türlerinden birini diğerlerine tercih eder
ve dolayısıyla siber sigorta, CERT’in önceliklendirmediği riskler açısından yararlı olabilir. Aşağıda, farklı sigorta türleri var ve içlerinden
birçoğu, hem birinci taraf hem de üçüncü taraf değişkenleri sunacaktır. Bir kurum, hem birinci taraf hem de üçüncü taraf risklerini kapsamak üzere sermaye rezervi olup olmadığına dikkat etmelidir.
Hem birinci hem de üçüncü taraf risklerine yönelik siber sigorta
kapsamı elde etmek mümkündür. Bunun maliyeti ise, belli başlı sigortalanan iş alanlarına ve arzulanan sigorta limitine bağlıdır. En yaygın siber sigorta politikaları, iş yapma operasyonlarının önündeki aksaklıkların kapsanması için uygun olacaktır – bir endüstriyel kontrol
sisteminden kaynaklanan maddi bir zararı veya SCADA vakasını değil.
Birçok siber politika, veri ihlallerini, DDoS’u (spesifik bir siber risk)
veya kredi kartı dolandırıcılığını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.
Mühendislik ortamlarına verilen fiziki zararın maliyetlerini ise karşılamaz. Ne mutlu ki, nükleer ortamlardaki siber riske yönelik olarak
bazı siber sigorta modelleri önerilmeye başlanmıştır. Bu tür bir sigorta sunan herhangi bir tedarikçiye, aşağıda belirtilenlere benzer bazı
sorular sormak gerekir: Sigorta, iCS / SCADA ortamlarına yönelik
adli tıp soruşturma maliyetlerini ve vaka yanıt maliyetlerini kapsıyor
mu? Sigortacı, eğer sigortalanan tesis bir iç-denetim veya güvenlik
değerlendirmesine giriyorsa indirimli oranlar veya artırılmış limitler
sunuyor mu? Dijital adli tıp ve vaka yanıt hizmetleri, kısa sürede sağlanabilir mi? Hizmet sağlayıcılar, sivil nükleer düzenleyici kurallar için

- Siber terörizm sigortası: Siber terörizm son yıllarda bir endişe konusu haline gelmiştir ve hem Birleşik Krallık hem de Avustralya, siber
araçların sebep olduğu maddi zararları kapsamak üzere yeniden sigortalama ürünleri geliştirmişlerdir. Özellikle bir İngiliz firması olan Pool
Re, bu konuda esnek ve koşullara uyumlu bir yaklaşım benimsemiştir.
Böylelikle, soruna yanıt verenlere güven telkin edilmekte, ancak daha
sonraki bir aşamaya dek bir siber saldırının ardındaki daha geiş çaplı
soruşturmalarla külfet yaratılmamaktadır.
- Uzman sivil nükleer sigortası: Bu sektördeki uzman sağlayıcılar,
farklı etkileri kapsamak üzere siber sigorta sağlamakla ilgilenmişlerdir.
Sivil nükleer havuzlar, eğer bir kurum dışarıdan siber sigorta talep ediyorsa, sigorta kapsamına bakmak için en uygun yerlerdir. Siber sigorta
satın almaya dönük stratejiler ise şunlardır: 1. Sigorta kapsamının mevcut sigorta politikaları kapsamına dahil edilip edilmediğini kontrol edin.
Aynı zamanda, bu politikalarda hariç tutulan maddeleri inceleyin; 2.
Potansiyel bir sigortacının hariç tutulan unsurlara dair yeniden giriş
(write-back) yapıp yapmayacağını sorun ve söz konusu yeniden giriş
unsurlarının fiyatını teyit edin; 3. Gerekli kapasiteyi dahili olarak fonlamanın finansal olarak daha anlamlı olup olmayacağına karar vermek
üzere iki fiyatı karşılaştırın (yeniden yazım veya bağımsız kapsam).
GENEL TAvSİYELER
Sivil nükleer tesisler, kendi siber risk yanıt yeteneklerini gözden geçirmek ve güçlendirmek üzere aşağıdaki adımları atmalıdır:
1. Riski ölçün. Her bir kurum, siber güvenliğe ne kadar para harcadığını incelemelidir. Bu miktarı, benzer ölçekte ve benzer sektörlerdeki kurumların harcadığı miktarla kıyaslamalı ve ihlallerin, fidye
yazılım saldırılarının ve DDoS olaylarının onlar için ne kadar sık yaşandığını incelemelidir. Bu inceleme sonucunda, diğer kurumların
sağladığı baz risk hesaplamalarında iyileşme elde edilebilir. vaka yanıt raporları – eğer ulaşıma açıksa- diğer kurumların bir kriz anında
ne kadar para harcamaya hazır olduklarını belirlemek için incelenmelidir. Bu tür belgeleri, kendi kurumunun yangın, güvenlik, insan
kaynakları ve/veya jeopolitik risk bütçeleriyle kıyaslamak da gerekir.
Dolayısıyla risk ve finans yöneticileri arasında siber saldırılar konusunda bir diyalog başlatılmalıdır.
2. Önlem yanıt kapasitesi. Her bir kurum, siber güvenlik ve siber risk
bütçelerinin önleme ve azaltım / yanıt arasında ne oranda bölündüğünü
bulmalıdır. Güvenlik duvarlarına harcanan para, ihlal bildirimlerinin tüm
müşterilere veya çalışanlara harcanması gerektiğinde katkı sağlamaz.
Dolayısıyla, bütçe “keşif” sürecinin ardından, siber güvenlik bütçesinin
önleme ve yanıt bileşenlerine bölünmesi gelmelidir. Yanıt vermek için
bir kenara ayrılan para, NetDiligence tarafından yayımlanan Siber İddialar Araştırması gibi raporlarda belirtilen rakamlarla kıyaslanabilir. (38)
3. Toparlanma süresini kısaltmak üzere eğitimi kullanın. Yeterince
para bir yana konduğunda bile, “toparlanma süresini” azaltmak üzere
personelin eğitimi de önem taşımaktadır. Çalışanlar elektronik posta
şifrelerini ne kadar hızlı bir şekilde yeniden kurabilir? Bilgisayar korsanları bir ağ içerisinde ne kadar hızlı sürede tespit edilir? Kritik bir
çalışanın bilgisayarı, ne kadar hızlı şekilde eski haline getirilebilir?
Fidye yazılım gibi saldırıları önlemek için, iş gücü boyunca iyi siber
hijyen uygulamalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bir kurumun yeniden toparlanması için gereken süreyi kısaltmak, eğitim ve özveriyle sağlanır.
Kriz simülasyonları, iletişim kanallarını tespit etmeye ve farklı personel ve farklı departmanların sorumluluklarını ve rollerini tanımlamaya
yardımcı olur. Kriz simülasyonlarından edinilen dersler, kurumsal dayanıklılığı güçlendirir. Bu tür uygulamalara yönetim kurulunun destek vermesi de tercih edilen bir durumdur; keza birçok yönetim kurulu krizlere hazır olduklarını düşünür, ancak arzu edilen sonuca erişmek için
hangi iletişim yolunu harekete geçireceklerini ve kriz anında hangi telefonu arayacaklarını bilmezler. Bunun için de kurum içinde bilgisayar
korsanlarının kurumun kilit kısımlarını devre dışı bıraktıkları bir senaryo
hazırlayarak bir sınama yapmak yararlı olacaktır. Böylesi bir uygulama,
riskler ve yeteneklere dair temel idrak düzeyini de iyileştirecektir.
Sonuç itibariyle; eğitim, siber risk yönetimi ve yanıtının asli bir unsurudur. Eş zamanlı olarak bireysel, kurumsal ve yönetim kurulu düzeylerinde başvurulmalıdır. Kriz simülasyonları, kurum içinde bir güvenlik kültürü inşa etmenin maliyet-etkin yollarını sağlayabilir. Bunlar;
sivil nükleer tesislere yönelik olarak gelecekteki siber risk zorluklarının
yönetiminde ve bunlara yanıt vermede potansiyel iyileştirmeler sunmaktadır. (Chatham House – Uluslararası Güvenlik Birimi – Mayıs 2019)

12

haziran 2019 – turque Diplomatique

YENi GÖÇÜN

rusların Yeni
ziyaretlerim sırasında görüyorum. İnsanlar bunu nasıl başaracaklarını
ve nereye gidebileceklerini soruyorlar.”
Putin Göçünün tetikleyicileri
bugün ruslar açısından göç, daha önceki dönemlere kıyasla çok
daha az resmi bir süreç olup, bağlamı oldukça farklı. Geçmişin aksine
insanlar yetkili mercileri ülkeyi terk ettikleri konusunda bilgilendirmek zorunda değil. bu, rusya’dan giden göçe dair istatistiklerin niçin
güvenilir olmadığını açıklayan sebeplerden bir (59). bu bağlamda,
olumsuz ve olumlu etmenlerin bileşkesi oldukça karmaşık olabilir ve
her zaman kolaylıkla göze çarpmayabilir.
bununla birlikte, çalışmamız, yeni göç dalgasının, profesyonel ve
eğitsel “çekici etmenlerin”, “itici etmenlere” (örneğin, siyasi faaliyetleri, insan haklarını ve diğer özgürlükleri sınırlandıran bir ülkede yaşamanın yarattığı rahatsızlık ortamı) yol açtığını teyit etmektedir. odak
gruplar, batı’da eğitim ve kariyer peşinde olan yeni göçmenler için bile
rusya’dan ayrılmanın genellikle bu sorunlardan kaçışın ve “özgür ve
ilerici ülkelerde” yerleşmenin bir yolu olduğunu göstermiştir.
1990’lı yıllardaki dalgada olduğu gibi, yeni göçmenlerin büyük kısmı, rusya’nın ekonomik geleceği konusunda karamsar olduklarını
söylemişlerdir (60). Ancak, odak gruplardaki tartışmalar, mevcut dalgayı oldukça farklı kılan ve ekonomik olmayan bazı sosyo-kültürel
itici güçleri vurgulamıştır. bunlar çok farklı niteliklere sahiptir: eğitim
sisteminin bozulmasından yasal kurumların gücünün azalmasına, aile
içi şiddetten ırkçılığa ve homofobiye dek. odak gruplar, sosyo-kültürel endişelerin genellikle siyasi farkındalığı artırdığını ortaya çıkarmaktadır. Putin’in 2012 yılında başkanlık koltuğuna geri dönmesinin
ardından demokrasi üzerinde yaşanan baskı karşısında patlak veren
protestolar, ukrayna’ya yönelik saldırganlık veya muhalif lider boris
Nemtsov’un öldürülmesi gibi olaylar da bu durumu tetiklemiştir.

Tartışmalararağmen,Rusya’dabugünyaşanangöçüderinlemesineinceleyen,niteliğinianlayıpsonuçlarınıortayaçıkaranbirçalışmahenüzyok.BugöçdalgalarınınRusya’yı
zayıflatıp zayıflatmadığı, ülkenin geleceğinde aktif bir rol
oynayıpoynamayacağıgibisorularayanıtvermekiçin,ekonomiveideolojinindışsalkıyaslamalıtarihselbağlamlarına
vemevcutGöç’üniçselözelliklerinebakmakgerekiyor.
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us göçmenlerin eğitim düzeyi oldukça yüksek. Ankete katılanların büyük bir kısmı, toplum bilimleri okumuşlar (yüzde 41).
bundan sonra, beşeri bilimler (yüzde 23), ardından doğal ve
uygulamalı bilimler (sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 19) geliyor. Yüzde
dokuzluk kısmı ise, sanat alanında eğitim görmüş. bu oranlar, yüzde
100’ün üzerine çıkıyor; keza birçok kişinin birden fazla alanda derecesi var ve bu da yüksek eğitim düzeylerini gösteren bir diğer kanıt.
Katılımcılar rusya’dan ayrıldıklarında sadece yüzde 19’luk kısmının
üniversiteden düşük bir derecesi vardı; yüzde 45’i lisans / uzmanlık
derecesine sahipti ve çarpıcı bir şekilde yüzde 36’lık bir kısmın yüksek lisans veya doktora derecesi bulunmaktaydı (56).
Yurtdışına yerleşmelerinden sonra, bu oranlar çok daha yükseldi ve
bu da dinamizm ve hedeflere erişim isteğinin bir işaretidir. Şu anda
sadece yüzde 10’luk bir kısmın üniversiteden düşük bir derecesi var;
yüzde 47’nin lisans, yüzde 43’ün ise yüksek lisans veya doktora derecesi bulunuyor. Çalışmanın gösterdiği gibi, göç ağırlıklı olarak eğitim
açısından mükemmeliyete erişmiş merkezlerden geliyor (yüzde 47
Moskova, yüzde 18 St. Petersburg). rusya’dan ayrılmadan önce göçmenlerin büyük kısmı buralarda yaşamaktaydı.
dört lokasyonun tümünde odak grubu katılımcıları, daha iyi eğitime ilişkin olarak sivil düzeydeki farkındalık artırma etmenini vurguladılar. bu kapsamda, “ülkedeki dinamikleri daha iyi gören Moskova

sakinleri açısından siyasi teşvik fikrinin çok daha güçlü olduğu” savunuldu. Aynı zamanda, odak gruplar, diğer bölgelerden, göç açısından
sıçrama tahtası olarak kullanılan “başkentlerden”, sayıları giderek artan bir topluluğun geldiğini ortaya çıkardılar. buna göre; müstakbel
göçmenler, ilk önce başkentlere göçerek, kariyer ve ekonomik başarı
peşinde koştular. odak grubu verileri, bölgelerdeki siyasi durumdan
memnuniyetsizliğin de önemli bir etmen olduğunu belirtmiştir.
Önemli ekonomik özellikler açısından ise, anket katılan yeni rus
göçmenlerin yüzde 58’i, geri dönerek rusya’da “konforlu bir hayat
sürebilecek” kadar iyi kazanıyorlardı (57) ve yüzde 72’si de, göçten
hemen önce iyi bir işe sahipti (58). bu durum, yeni topluma nasıl geldiklerini, yerleştiklerini ve entegre oluşlarını etkiledi. Yüksek kalifikasyonlu işler ve girişimcilik için daha iyi hazırlıklı olan ve birçoğu
menşe ülkelerinde ekonomik açıdan yoksunluk çekmemiş olan bu
ruslar, yakın dönemdeki göç dalgalarının diğer üyelerinden farklı
olarak, ağırlıklı olarak Abd ve Avrupa’ya yasal yollardan göç ettiler.
Putin Göçü’nün yeni göç kanalları ise şu şekilde (bazı katılımcılar
bir seçenek belirtmediler, dolayısıyla toplam yüzde 100’ün altında):
- Yüzde 25’lik kesim; öğrenci vizeleri, burslar veya değişimler kullandıktan sonra daimi bir ikametgah elde ettiler; Yüzde 25’lik bir kesim; yüksek kalifikasyon tanıma süreci yoluyla yerleşim sağladılar
(çalışma izni, Ab için Mavi Kart veya iş amaçlı göç); Yüzde 17’lik
kesim, aile birleştirme ve evlilik yoluyla göç etti; Yüzde 16’lık kesim,
siyasi mülteci statüsü ve siyasi iltica elde etti; Yüzde 5’in altında bir
kesim ise, turist / iş vizesini daimi göçmen statüsüne dönüştürmenin
dolaylı bir yolunu ima etti.
Yasal göç yollarını kullanmaları, grubun küresel bilgi ekonomisine
katılımını göstermektedir. Ancak bu durum rus göçmenlerin artan
oranda mülteci statüsünü kullanmalarıyla çelişmemektedir. birçoğu,
ana vatanlarında kendilerini rahat hissetmeyen mültecilerdir; keza kritik istihbarata sahip olanlar ve bazı dini azınlıklar ya da LGbt topluluğu üyeleri, Putin’in rejimi altında pek hoş karşılanmamaktadır.
odak grubu üyeleri, rusya’nın “yoksulluktan yorulmuş olan ancak
bu konuda hareket geçmeyecek olan muhalif ve yalnız insanlarla” dolu olduğunu gözlemlemiştir. Ancak katılımcılar aynı zamanda göçe
olan ilginin rusya’da artmakta olduğunu da teyit etmişlerdir: “bunu
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merika’da üniversite mezunu göçmenler arasında ilk üçte Hindistan, Çin ve Filipinli göçmenler yer alıyor. Eğitim seviyelerinde
önemli oranda gelişme kaydeden Meksikalılar’sa dördüncü sıraya yükseldi ABD Göç Politikaları Enstitüsü’nün geçtiğimiz günlerde
yayınladığı rapora göre, Amerika’da yaşayan Meksikalı göçmenler arasında üniversite eğitimli olanların sayısında ciddi oranda artış kaydedildi. Raporda, “Amerika’da Meksikalı göçmenlerle ilgili tartışmalar çoğunlukla bu göçmen grubundaki düşük vasıflı göçmenlere dayanıyor.
Çünkü bu grup uzun süredir Meksikalı göçmenler arasında çoğunluktaydı. Ancak son verilere göre, Meksikalı göçmen nüfus arasında vasıflı
olanların sayısında dikkat çekici bir artış var” denildi.
Meksikalı göçmenlerin altıda biri üniversite mezunu
‘Texas ve ABD Genelindeki Yüksek vasıflı Meksikalı Göçmenlerin
Profili’ başlığıyla yayınlanan rapordaki verilere göre, lisans ya da yüksek lisans derecesi olan Meksikalı göçmenlerin sayısı son yıllarda iki
kat artış gösterdi. 2000 yılında 269 bin Meksikalı göçmen, lisans ya da
yüksek lisans derecesine sahipken, bu rakam 2017 yılında 678 bine
yükseldi. Raporda, Amerika’ya 2013-2017 yılları arasında göç eden
Meksikalılar’ın yaklaşık altıda birinin üniversite mezunu olduğu belirtilirken, bu oranın 1996-2000 yılları arasında yirmide bir olduğunun altı
çiziliyor. Üniversite mezunu Meksikalı göçmenlerin yüzde 45’i sonradan Amerikan vatandaşı olan göçmenler. Diğer taraftan belgesiz göçmen statüsünde olan Meksikalı göçmenler, eğitimli Meksikalılar’ın yüzde 30’unu oluştururken, yeşil kart sahibi olanların oranı yüzde 21.

Raporu hazırlayan uzmanlar Ariel G. Ruiz Soto ve Andrew Selee,
yeşil kart sahibi ya da kaçak olan Meksikalı göçmenlerin eğitim seviyesindeki artışın da çok önemli olduğu görüşünde.
‘Göçmen politikaları daha kapsamlı olmalı’
Diğer taraftan, Meksika ekonomisindeki ilerleme nedeniyle Meksika’dan Amerika’ya gelen göçmenlerin sayısı düşüyor. Amerika’nın güney sınırında uygulamaya koyduğu sıkı güvenlik politikaları ve Meksika’da doğum oranındaki gerileme de göç oranındaki bu düşüşün diğer
etkenleri arasında.Amerika’daki eğitimli Meksikalı göçmenler birçok
alanda çalışıyor. Bunların başında eğitim kurumları, inşaat firmaları,
toptan satış marketleri, hastaneler ve restoranlar geliyor.

bölgesel farklılıklar da rusya’daki mevcut beyin göçüne yeni bir
boyut eklemekte, kişisel ve profesyonel fırsatlarında bir iyileşme arayışı içinde olanlarla adaletsizlikten kaçanlar arasında bir ayrım oluşturmaktadır. odak grubu katılımcıları açısından, “başkentler” ve “kırsallar” arasında algılanan fark, zengin ile yoksul arasında olandan çok
daha fazladır (61). “Konuşmalar, ekoloji, sigara içme, kirlilik” gibi
birçok “küçük meseleyi” veya “serbest ticaret yapmak isterken yabancı vizelerle kırsalda yaşanan zorlukları” kapsamaktadır. Aynı zamanda, “siyasi baskıların kırsalda olduğu gibi kentte de kendisini aynı şekilde hissettirdiği düşünüldüğünde,” bölgelerdeki kamuoyu, Amerika
ve genel anlamda batı’nın Moskova ve St Petersburg’a kıyasla çok
daha arzu edilebilir olduğu yönündedir. İnsanlar, Amerika’da “her şeyin geliştiğine, çok fazla ilginç istihdam olanağı olduğuna” inanırken,
rusya’da her şeyin Moskova’da öbeklendiğini düşünmektedir.
Putin Göçünün tetikleyicileri
2000 yılından sonra rusya’dan göçenler, daha önce göçenlerden
farklı; çünkü 1990’ların erken Sovyet-sonrası özgürlüklerini deneyimlemişler ve şu anda rusya’da var olan “havadaki gerilime” dayanamıyorlar. birçok gelenekselcinin söylediğinin aksine, “özgürlüğün
ruslar açısından önemli olduğunu” düşünüyorlar. odak grubuna katılanlar, batı’da rusya’ya –özellikle de “bazı siyasi olarak zararlı virüslerin bir anda yayılmaya başladığı” 2012 yılından sonra- kıyasla daha
sağlıklı bir atmosfer olduğunu vurguluyorlar.
odak grubu üyeleri; “rusya veya batı’ya dair herhangi bir yanılsama içerisinde olmadıklarını” belirtiyorlar. batı’daki kültürel iklim,
“batı cennetinden” “kendi kendini gerçekleştirmeye” odaklanan bir
dünyaya ve “nezaket ve hümanizmanın yarattığı toplumsal güvenin”
üstün düzenine doğru dönüşmüş şekilde tarif ediliyor. buna göre, “daha düşük ücretlerle daha iyi bir hayat standardı elde edilebileceği” görülüyor. bir katılımcı; “dünyanın görünümünün şu anda 20-35 yaşları
arasındaki birçok kişi açısından Amerika’nın görünümüne yaklaştığını” söylüyor. İşte bu yüzden de “ellerindeki tüm imkanlarla ülkeden
ayrılmaya çalışıyorlar ve bu kişiler sadece it sektöründen değiller,”
diyor. batı ile rusya arasındaki kültürel tezatlık, şu tür açıklamalarda
da ifadesini buluyor: “rusya’da demokrasi olsa bile, rusların cinsiyetçilik, ataerkillik, muhafazakarlık ve gelenekselciliğin üstesinden
gelmesi için elli yıl geçmesi gerek.”
“Yeni rus göçü neye benziyor?” sorusuna yanıt olarak ise, dört
noktadaki odak grupları, farklı değerlendirmelerde bulundular. bay
Area’da, Göç’ün “oldukça eğitimlileri” kapsadığı söylenirken, New
York’ta bunun “siyasi” olduğu, Londra’da “zoraki”, berlin’de ise
“ekonomik” olduğu söyleniyor. bir gözlemci için, bu farklı yerlerdeki
yeni diasporalar, daha yüksek eğitim, daha genç yaş veya siyasi farkındalık çerçevesinde birbirlerine oldukça yakınlar. Farklı odak gruplardan, bu göçe dair yapılan tanımlamalarda en popüler kelime ise,
“çeşitli” oldu. bunu söylerken, katılımcılarımız ilk olarak yeni göçe
dair algılarının, farklı destinasyonlar ve farklı gerekçelerle –“daha iyi
iş imkanlarından”, “baskıdan kaçmaya” dek- belirlendiğini söylüyorlar. bununla birlikte, yeni göçmenleri yönlendiren şeyin, rusya’daki
duruma dair eleştirileri olduğu sonucuna da varılabilir. Kendilerini -,
“yedi ila on beş yıl önce gelen ve içlerinden bazıları Putin’i seven” kişilerle kıyaslıyorlar.
Siyaset, göç sebeplerine dair odak grup sohbetlerinin genellikle
merkezinde yer alırken, tartışmaların büyük kısmı, rusya’yı terk etmeden önce ve sonra siyasi veya ekonomik yaşam tanımlamalarındansa kültürel ve psikolojik tanımlamaları kapsamaktadır. Katılımcılar, kişisel durumlarını tanımlarken kendilerini rahat hissetmişlerdir
ve değerler ve kültür meselelerinden yola çıkarak özgürlük ve adalet
konularında eleştirel fikirler geliştirmişlerdir.
Abd ve Avrupa’nın parçası haline gelmek

Rapora göre, Amerika’daki eğitimli Meksikalılar’ın yüzde 27’si Texas
eyaletinin Houston, Dallas, El Paso, McAllen ve San Antonio gibi metropolitan kentlerinde yaşıyor. Bu nüfusun çoğunluğuysa ABD-Meksika sınırı yakınlarındaki San Antonio, McAllen ve El Paso kentlerine yerleşmiş
durumda. Uzmanlar raporun sonunda dil eğitiminin önemine dikkat çekerek göçmen politikalarıyla ilgili olarak şu öneride bulunuyor:

Araştırmaya göre, ruslar açısından yeni ülkelerinde başlıca meslek
kategorileri; bilişim teknolojileri ve yazılım (yüzde 13), küçük ve orta
düzeyli yöneticilik (yüzde 12) olmuş, öğretme ve araştırma daha düşük bir paya sahip olmuştur (yüzde 5’ten yüzde 4’e gerilemiş). Girişimcilerin oranı yüzde 5 dolaylarındadır ve yavaş yavaş artmaktadır.
bu da, rusların önemli bir kısmının piyasa odaklı tutumunun istikrarının bir göstergesidir. Çok az kişi avukatlık mesleğini sürdürmüştür.
Kendi işini yapanların oranında da çarpıcı bir artış söz konusudur:
yüzde 1’den yüzde 3’ün üzerine çıkmıştır.

“Dil eğitimini daha erişilebilir kılan, profesyonel diploma ve sertifikaların denkliğini kolaylaştıran politikalar, Meksikalılar dahil tüm yüksek vasıflı göçmenlerin vasıflı işgücüne katılmasını ve hem eyalet bazında hem de genel anlamda ABD ekonomisine daha da etkili bir
şekilde katkıda bulunmasını sağlar.” (Amerikanın Sesi, 14 Mayıs 2019)

Göç öncesindeki yüzde 2 ile kıyaslandığında, işsizleri veya doğum
izninde olanların oranının yüzde 14’ün üzerine geçmesi de önemlidir.
bu durum, yeni yaşanan değişim durumuyla ve bir yandan tasarruflarını kullanarak yeni fırsatlar arama veya iyi gelirli bir eşle evlenme
haliyle kısmen açıklanabilir. odak gruplar iş ve gelir konusunda ka-
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beyin Göçü
ramsar değildir. Yeni rus göçmenler, endüstriyel-sonrası bir toplumda
yaşam ve istihdam konusunda görece daha iyi hazırlıklıdır. birçok anket katılımcısı, güçlü dilsel yetenekleri olduğunu belirtmişlerdir. odak
grupları ise, yeni ülkelerin kültürel ve siyasi söylemleriyle yakınlık
sergilemektedir. Ancak, diğer bazı göçmenlerle kıyaslandığında asimilasyonun görece daha kolay olmasına rağmen, odak gruplar, Abd,
britanya veya Almanya’daki yaşama alışmalarının çaba gerektirdiğini
belirtmişlerdir. Keza birçok katılımcı halen “kendi rus dünyaları” içine hapsolmuştur. bununla birlikte, adaptasyon sürecini güçlendiren temel şeyin özgürlük olduğunu vurgulamışlardır. tam vatandaş olup olmamalarından bağımsız olarak kendilerini sınırlı da olsa siyasi olarak
ifade etme olanağı bulmuşlardır.
Çocuğu olanlar genellikle onları yeni ülkedeki sosyal yaşantının
farklı boyutlarına erken yaşta dahil etmektedir. odak grubu katılımcıları açısından bu müdahillik sadece çocuklar için bir hedef olmaktan
ibaret değildir; aynı zamanda ailelerin kendi entegrasyonları ve başarılarının da bir aracıdır. Öte yandan, geleneksel medyayı da istikrarlı şekilde kullanmaktadırlar ve sosyal ağlarda aktiftirler. Genellikle iki dilde kullanımda bulunurlar. Yüzde 52’lik bir dilim, yeni ülkelerinin
siyasi yaşantısını yakından veya mümkün olduğunca yakından takip
ederler. Sadece yüzde 18’lik bir kesim, Amerikan, britanya ve Almanya’nın siyasi yelpazesine göre bağlılıklarını tanımlayamamaktadır.
Yüzde 10’luk bir kesim, muhafazakar veya çok muhafazakar olduklarını söylemektedir. Yüzde 23’ü ılımlı, yüzde 45’i ise liberal veya çok
liberaldir. daha önceki rus göçmenler genellikle muhafazakar olup
Abd’de Cumhuriyetçileri destekliyorlardı. Putin Göçü temsilcileri
ise, başkan donald trump veya brexit konusunda ağırlıklı olarak
olumsuz bir tavır sergiliyorlar; Şansölye Angela Merkel’in siyasetine
yönelik ise pozitif bir tutum içerisindeler.
Putin Göçü’nün önemli özellikleri arasında yoğun haber tüketimi ve
iletişim tercihleri yer alıyor. Her şeyden önce, örneklemimizin mutlak
çoğunluğu İnternet’i ana haber kaynağı olarak kullanıyor. İlginç bir
şekilde, yeni ülkenin kaynakları ile rus kaynakları arasındaki popülerlik farkı oldukça düşük: yüzde 78’e karşılık yüzde 74. İkinci sırada
ise, aile, dostlar ve meslektaşlarla haber paylaşımı geliyor. bunun da
popülerliği yeni ülkede yüzde 60, rusya’da ise yüzde 58 düzeyinde.
Yeni ülkede televizyonu başlıca haber kaynağı olarak görme eğiliminin popülerliği çok daha düşüktür (yüzde 28) ve rus televizyonu,
katılımcıların sadece yüzde 12’si tarafından tercih edilmektedir. bu
durum, bir önceki göç dalgasına kıyasla Putin Göçü’nün Kremlin’in
propagandalarına daha az açık olduğunu da göstermektedir. rusya ile
ilgili haberlerde tercih ettikleri kaynaklar sorulduğunda, katılımcıların
yüzde 84’ü, rus kaynaklarına online eriştiklerini söylerken, sadece
yüzde 49’u, rusya-dışı kaynaklardan söz ediyordu. 2018 yılı ilkbaharından itibaren en popüler haber sitesi online bir dergi olan Meduza
(yüzde 56) olurken, onu rain tV (yüzde 34) ve echo of Moscow
(yüzde 32) isimli radyo istasyonu izledi. Letonya merkezli olarak rusça yayımlanan bağımsız bir online gazete olan Meduza’nın popülerliği, sürgünde kısa süre önce kurulan liberal bir haber kanalına yönelik
yüksek güven düzeyinin bir göstergesidir.
Yeni diaspora açısından rusya’dan söz etmek ve rusça haberler almak, her şeyden önce, rusya dışındaki aile veya arkadaşlarla kişisel
olarak konuşmak (yüzde 62), ikinci olarak rusya’daki aile ve arkadaşlarla telefonda görüşmek ve mesajlaşmak (yüzde 40) anlamına gelmektedir. rusya’ya yapılan ziyaretler sırasında rusya ile ilgili haberleri tartışmak yüzde 34 düzeyinde kalırken, rus olmayan
meslektaşlarla rusya’ya dair haberlerden ve mevcut olaylardan bahsetmek de yüzde 30 düzeyindedir. Sadece yüzde 14’lük bir kısım,
kimseyle rusya’ya dair haberleri konuşmamaktadır. bu, 2000 yılı öncesindeki göçmenlerin iletişim tutumundan son derece farklıdır; keza
bu kişiler rusya ile ilgili meselelerle daha az ilgilenmekteydiler.
Kendilerini daha önceki dalgalarla kıyasladıklarında, dört farklı konumdaki odak Grubu’nun üyeleri, kendilerini daha genç, daha eğitimli, kültürlü, daha bilgili, daha hedef odaklı olarak tanımladılar; daha
kolay entegre olduklarını ve “günümüzle daha iyi bağlantı kurduklarını” söylediler. 1990’lı yılların göçmenleri ise, “geçmişte kalmış” kişiler olarak tanımlanırken, “onlara kucak açan ülkelerden çoğunun nefret ettiği” belirtildi. Aslında, yeni rus diasporasının üyeleri genellikle
kendilerini, onlar gibi olanlardan izole etmeye çabalıyorlar. “ruslar,
rusya’da rus olmaktan gururlu, ancak burada bunu saklıyorlar: daha
ziyade birbirleriyle rekabet etmek istiyorlar, diğer topluluklarda olduğu gibi birbirlerine kol kanat germiyorlar.” odak grubunun bazı katılımcıları; “rus diasporası olmadığı, sadece çıkar grupları olduğu” konusunda ısrarcı. onlara göre bu çıkar gruplarında insanlar, genellikle
dil üzerinden birlik oluyorlar.” bu durum ise, rus dili ve kültürünün

genellikle bireysel iletişimin merkezinde olmasına rağmen, halihazırda konsolidasyon ve kolektif eyleme yönelik olarak zayıf bir temel olmasını açıklıyor. belki de yeni rus göçmenlerine özgü olmayan bu
özellikler, genel olarak yüksek eğitimli endüstriyel-sonrası göçün yeni
modellerine doğru küresel bir dönüşün işareti olabilir. Özellikle diğer
göçmenlerle toplumsal bağlar kurmak yerine kişisel gelişim doğrultusundaki tercihleri, odak grubu üyeleri tarafından vurgulandı. “Kültürlü
göçmenler, mümkün olduğunca az rus olmak istiyorlar, dünya vatandaşı olma arzusundalar.” Aynı zamanda, “ruslarla burada daha fazla
vakit geçirdiğimizde, rusya’da olduğundan farklı bir rus kimliği olduğu hissedilebiliyor.” bu durum kimileri tarafından “rusya travmasından kurtulmak” şeklinde yorumlanıyor: gelenekselci, kısıtlayıcı,
özgür olmayan toplumsal ağların koparılması. bu araştırmada söz konusu hissiyat özellikle batı’nın kültürel ve siyasi değerlerine yönelik
duyulan heyecanla yansımasını buluyor.
Lokasyon temelli farklılıklar
Hem araştırmalar hem de odak gruplarda gözlemlendiği üzere, San
Francisco bay Area, New York, Londra ve berlin’deki ruslar arasındaki benzerlikler, farklılıklardan çok daha fazladır. bu, ekonomik, kültürel ve siyasi değerler ve tutumların temel hatları boyunca görece homojenliklerinin bir işareti olarak kabul edilmelidir.
bununla birlikte, dört lokasyona ilişkin bazı ilginç özellikler belirlenmiştir. Her ne kadar mevcut araştırmada bu durum istatistiksel olmak yerine odak gruplar üzerinden teyit edilse de, eğitim açısından
bay Area’da, ilginç bir şekilde bilim alanında eğitilmişler yüksek
oranda bulunmaktadır. Yelpazenin diğer ucunda ise, berlin’deki kişiler daha ziyade yaratıcı mesleklerde yer almaktadır. ekonomik olarak
berlin’deki ruslar, diğer lokasyonlara kıyasla işsizlik yardımlarını daha fazla kullanmaktadırlar. Londra’dakiler ise, beklendiği üzere, genellikle mülkiyet sahibi ve tasarrufları olan kişilerdir. Kendi işini yapanların oranı ise en yüksek New York’tadır. Her ne kadar bu gruptaki
rusların çoğu görece olarak rahat yaşasalar da, rusya’da bu sayı berlin’dekine kıyasla daha düşüktür. New York’ta çok daha fazla sayıda
kişi ve berlin’de çok daha az sayıda kişi, rusya’dakilerle kıyaslandığında daha iyi mesleki fırsatlara sahip olduklarını hissediyorlar.
rusların resmi olarak yerleşmeleri açısından lokasyonlar arasında
belli farklılıklar söz konusu. Çalışma, burs, değişim yoluyla göç berlin’de çok daha fazla rastlanıyor. Yüksek nitelikli iş gücü ve iş insanlarının göçü ise Londra ve bay Area’da daha yaygın. New York ve
berlin’e gidenler, genellikle yeni ülkeyle daha önceden aile bağlantıları kurmuş kişiler. berlin sadece rus kökenli Almanlar için değil aynı zamanda rus Yahudiler için de bir yurda geri dönme destinasyonu.
New York, mülteci statüsü ve siyasi sığınma araçlarının kullanımında
ön sırada. turistik veya iş vizeleri genellikle Londra’da yasal daimi
göç statüsüne dönüştürülüyor.
berlin odak grubundan edinilen bir değerlendirme ise, “kültürel
göç” olduğu yönünde. Yani, orada bulunan genç rusların büyük kısmı, berlin’i seçtiler, çünkü Almanya’daki entelektüel ve manevi yaşantıyla bir yakınlık hissediyorlar. bununla birlikte, söz konusu yakınlığa rağmen, rus göçmenlerin yeni ülkelerindeki günlük yaşantıya
sosyal ağlar üzerinden katılımları açısından berlin en az aktif olan şehir iken, bay Area en üst sırada yer alıyor. odak gruplarda, lokasyon
açısından bazı farklılıklara işaret eden başka unsurlar da var. bay Area
tartışması daha ziyade yaşam maliyeti, ücretler, bürokrasi ve hizmetlerin kalitesi açısındandı. New York’ta ise bu tartışma, Putincilik ve
rusya’da hukukun üstünlüğüne dair sorunlar etrafında döndü. Londra’da yaşayanlar, pratik sorunları tartışmak konusunda bay Area sakinleri gibi istekliydiler. berlin’de yaşayanlar ise, diasporanın karmaşıklığı ve bir suç kaynağı olarak rusya’nın Kafkaslar bölgesinden
gelen Çeçenlerin varlığından çok daha endişeliydiler.
Yeni göçmenlerin Putincilik ve uluslararası siyaset konusundaki
görüşleri
Putin Göçü fikrinin daha önceki dalgalara kıyasla çok daha siyasi
olması fikri, odak gruplarda daha iyi belgelendirilmişti. Artık daha
genç ve aktif kişilerin rusya’yı terk ettiği yönündeki anlayış genellikle yeni göçmenlerin kendilerine dair algıyı da çoğu zaman şekillendiriyor. “Göç ederken ne kadar gençseniz, rusya’da olan biten konusunda o kadar olumsuz bir tavır içerisine giriyorsunuz.” Yaş faktöründen
dolayı bu durum, ülkeyi daha yakın bir tarihte terk edenler arasında,
Putincilik-karşıtlığı veya otoriterlik-karşıtlığının potansiyel olarak daha güçlü bir kalıcılık sergilemesi anlamına gelebilir.
Çalışma aynı zamanda Putin’in rejimine dair eleştirileri, Putin-kar-
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ABD’den Kuzey Akım2 Şirketlerine Uyarı
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BD Enerji Bakanı Perry Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı
projesine dahil olan şirketlere yaptırım getirmeyi düşündüklerini açıkladı. Kremlin'den yapılan açıklamada yaptırım
uygulamasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.
Kuzey Akım 2 boru hattı projesi, Amerika ve bazı doğu Avrupa
ülkeleri tarafından yoğun eleştirilere maruz kalıyor. Eleştirilerin
nedeni bu hattın devreye alınmasının Avrupa Birliği’ni Rus gazına
daha fazla bağımlı hale getirecek olması.
Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından gaz taşınmasını
öngören Kuzey Akım 2 projesi konusunda ABD Enerji Bakanı
Rick Perry projeye dahil olan şirketlere "çok uzak olmayan bir gelecekte" yaptırım uygulamayı düşündüklerini söyledi.

Proje eleştiriliyor
Baltık Denizi'ne inşa edilen ve doğrudan Almanya'ya ulaşması
planlanan proje Rusya'ya karşı artacak gaz bağımlılığı nedeniyle
ABD'nin yanı sıra Polonya dahil birçok Doğu Avrupa ülkesi tarafından eleştiriliyor. Proje AB içinde de tartışma yaratıyor.

Kremlin'den yapılan açıklamada projeye yaptırım uygulanmasının Moskova ve Avrupa başkentlerinde kabul edilmeyecek haksız
rekabete neden olacağı belirtildi.
Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı volodimir Selenski'nin yemin
törenine katılmak için Kiev'de bulunan ABDli bakan "Kuzey Akım
2'ye ABD'de muhalefet halen canlıdır" şeklinde konuştu. Bakan
Perry "ABD Senatosu bir yasa geçirecek, Beyaz Saray bu yasayı
onaylayacak. Bu yasa Başkan'a gidecek, O da bunu onaylayacak ve

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Aralık’ta yaptığı açıklamada
ABD'nin Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle yaşanan sorunun çözümü için
yaptırım yolunu seçmesi halinde bunun yanlış bir tercih olacağını söylemişti. Maas, Avrupa'nın enerji politikasıyla ilgili meseleler konusunda kararın ABD'de değil, Avrupa'da verilmesi gerektiğini belirtmişti. dw

Yüzde 72’lik kesim, 2010 yılından beri yolsuzluk-karşıtı bir aktivist
olarak ülke çapında ünlenen ve kısa süre önce ülke çapındaki tek muhalif ağı kurmuş olan Alexei Navalny’nin temsil ettiği sistem-karşıtı
muhalefeti yüzde 72’lik bir kesim destekliyor. tarihsel olarak popüler
olan “sistemik” liberal Yabloko partisi, bu gruplar arasında sadece
yüzde 37’lik bir oy dilimine sahip (63). Komünistlerin ve Zhirinovsky’nin LdPr partisinin ise –Kremlin’in kuklaları olarak- gözardı
edilebilecek düzeyde bir desteği bulunuyor.
Katılımcıların görüşlerinin çoğu, batılı liberal demokrasinin idealleriyle tutarlıdır. buna, basın özgürlüğü ve gücün adem-i merkeziyetçi
bir yapıya kavuşması da dahil. İçlerinden yüzde 69’luk bir kısmı, Putin’in “güç dikeyi” yaklaşımına karşı çıkarken, yüzde 91’i, Kremlin’in
medya üzerinde kurduğu denetime eleştirel bakıyorlar. Yüzde seksen
altılık bir kısım, Putin yönetiminin “daha ziyade kendi çıkarlarını düşündüğüne” inanırken, sadece yüzde 6’sı insanları önemsediğine inanıyor (64). ekonomik yolsuzluk sorununa ilişkin olarak, katılımcıların
büyük kısmı, rusya’da başarılı iş yapmak için en önemli şeyin “krysha”
(devletin suçluları koruması) olduğuna ikna olmuş durumda.
Ankete göre, göçmenlerin yüzde 65’i, Putin’in 2012 yılında geri
dönüşünden beri göçmenlerin yüzde 65’inin rusya’daki durumun daha kötüye gittiğini düşünürken, yüzde 81’i, 2018 yılındaki devlet başkanı seçiminin ardından rusya’nın sorunlarına alternatif bir çözüm
önerecek olan bir kişi arayışına girmiş durumdalar. Yüzde 69’u ise,
Navalny’nin onlara katılması karşısında iyimser. odak gruplar sürekli olarak Putin’i “hırsız” ve “uluslararası suçlu” olarak nitelendirdiler; kendisinin batı’daki bazı sosyal ve siyasi çevrelerde aşırı
olumlu algılanması karşısında endişelerini dile getirdiler. bununla
bağlantılı olarak, rusya’nın batılı popüler söylemlerdeki yerinden
söz edildiğinde, Kremlin propagandasının klişelerine karşın merkezi
bir önemde olmadığını da kabul ediyorlar. bununla birlikte, odak
grubu üyelerinin belirttiği gibi, “birçok sıradan batılı, rusya’yı bir
devlet olarak değil, bir kültür ve halk olarak seviyorlar.”
Katılımcıların yüzde 52’si, ukrayna’daki saldırganlığından dolayı
rusya’ya yaptırımlar uygulanmasını desteklerken, yüzde 34’lük bir kesim buna karşı çıkıyor. odak gruplar, rusya ile batı arasındaki ilişkilere ve rusya’nın dünyadaki yerine dair yaklaşımında belirli bir esneklik
sergiledi. tipik açıklamalar şu şekilde: “bu, karmaşık olacak”, “rusya’daki insanlar daha iyi ilişkileri nasıl kuracaklarını bilmiyorlar”, ve
“Putin’in çıkarları uluslararası ve genel olarak rusya’nın çıkarlarıyla
çelişiyor.” batılı politikacıların Kremlin konusundaki ikircikli tavrına
yönelik makul düzeyde bir eleştiri vardı. Katılımcılar; “rusya’nın çöküşünün daha fazla suç, uyuşturucu akışı ve İslamcılığa yol açacağından korktuklarını” belirttiler. Abd ve Almanya’dan ankete katılanların
çoğunluğu ise, Kremlin’in Amerikan ve Alman seçimlerine müdahale
ettiği konusunda hemfikirdi; ancak britanya’dakilerin yarıdan azı, bu
müdahilliğin brexit’i etkilediğini düşünüyorlar. bu durum, anketin yapıldığı sırada batılı medyada Kremlin’in brexit oylamasına müdahalesi
konusunda çok fazla haber olmamasını da açıklıyor. Kremlin’in genel
anlamda manipülasyonlarına ilişkin olarak, odak grubu katılımcıları,
“Abd’de yaşayan bu kadar rus varken Putin’i desteklemenin külfetini
kaldıramayız. Amerika bu konuda pasiftir” demişlerdir.
batı’nın rusya’nın demokratik dönüşümüne verdiği potansiyel destek konusunda ise, odak grubu katılımcıları, 1990’lı yıllardaki insani
yardım ve “rusya’da proaktif gruplar kurulması yoluyla kültürel projelerin başarılı olduğunu” anımsamışlardır. İçlerinden bazıları ise,
“batı’nın varlığı yoluyla destek olduğunu, böylelikle insanların, yaşamın farklı olabileceğini, maddi açıdan bolluk olmasa da özgür olabileceklerini görme şansı edindiklerini” ileri sürmüşlerdir. Ayrıca, Putin’in ahbap çavuşlarının batı’ya kara para akışını durdurmanın bir
yolunun bulunup bulunamayacağını da sorgulamışlardır: “rusya’daki
hırsızlık belli bir düzeye kadar devam etse bile, sadece bu yasak bile
rusların altın içinde yüzmesini sağlayacak.”
2012 yılındaki bölünmenin önemi
Yeni rus göçü, Putin’in rolünün, rusya’nın kalkınmasının önünde
büyük bir engel teşkil ettiğine var gücüyle inanıyor. bu, onlar için kritik bir anlayış. odak gruplar, bu dinamiğin bir parçası olanların fikirlerini yansıttı: “2000 yılında yirmi iki yaşındaydım ve Putin’e oy vermiştim. Kendimi sorumlu hissediyorum ve şu anda tamamen Putin’e
karşıyım, özellikle de Nord-ost’tan sonra (65), işte bu yüzden kendimi burada rus gibi hissediyorum.” bu tespit, yakın tarihin önemli dönüm noktalarıyla alakalı olarak rusların yeni demokratik kimlik oluşumunun bir göstergesi olabilir. Özellikle odak gruplar, 2012 yılının,
demokrasiye getirilen yeni kısıtlamalar eşliğinde, Putin Göçü’nün artan şekilde siyasileşmesini simgeleyen önemli bir tarihsel bölünmeyi
temsil ettiği fikrini teyit etmişlerdir.
bu çerçevede, 2012 yılından önce gelen alt dalga (Grup A) ile 2012
yılında veya sonrasında gelen grup (Grup b) arasındaki anket analizi
sırasında bazı farklılıklar test edilmiştir. Grup A, toplam örneklemin
yüzde 43’ünü temsil ederken, Grup b yüzde 57’ye karşılık gelmektedir. Aralarındaki bazı farklılıklar, anket demografisi yoluyla görülebilir. 2012 yılından beri rusya’yı terk edenler arasında yüksek eğitimli
ancak halen görece olarak genç insanların ve daha aktif olup kariyerlerinin orta aşamasında olan profesyonellerin oranı daha fazladır. Kıyaslama yapmak gerekirse, 2012 yılından önce göç edenler arasında,
rusya’yı aileleriyle birlikte terk eden ve sadece lise diploması olan
çok daha fazla genç bulunmaktadır.

bu Kuzey Akım 2'ye yaptırım uygulayacak" ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu
(haksız ABD rekabeti girişimi) sadece bizim için değil, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesi için de kabul edilemez" şeklinde konuştu.

Avrupa Parlamentosu da, proje hayata geçirildiği takdirde
AB'nin tek bir doğalgaz sevkiyatçısına ve onun siyasi açıdan zorlu
yönetimine bağımlı duruma geleceği gerekçesiyle, inşaatın durdurulmasını talep ediyor.ABD, Rus gazına alternatif olarak, Avrupa'ya Amerikan şirketleri tarafından tedarik edilecek sıvılaştırılmış
doğalgaz (LNG) satılmasını öneriyor.

şıtı “sistem-karşıtı muhalefete” dair bilgileri ve ikincisine verilen güçlü desteği gösteriyor. bunun ardında ise, çalışmaya katılanların yüzde
89’unun rusça haberleri izlemesi gösteriliyor (62). Her ne kadar neredeyse yarısı 2012 yılından önce göç etmiş olsalar da, tüm örneklemin
yüzde 68’i, sistem-karşıtı muhalefetin görece yeni fenomeninden haberdar; sadece yüzde 12’lik bir dilim, bu konuda hiçbir şey bilmiyor.

»

Ne ilginçtir ki, “genel siyasi iklim” ve “siyasi hak ve özgürlüklerin
olmayışı” hem Grup b hem de Grup A için başlıca itici etmenlerdir.
bunların sıklığı ise, Grup b’de iki katına çıkmaktadır. bunu, Putin’in
2012 yılında başkan olarak sahneye geri dönüşünden sonra Göç’ün siyasileşmesinin net bir işareti olarak kabul ediyoruz. Motive edici bir
etmen olarak eğitimin sürdürülmesi, A Grubu’nda ilk sıradaki bir motivasyon iken, b Grubu’nda sekizinci sıraya gerilemektedir. bu durum
ise, rusya’nın siyasi ve ekonomik sorunlarına dair artan bir endişenin
işaretidir. bir diğer deyişle, çekici etmenlerdense itici etmenler giderek daha baskın gelmektedir. 2012 yılından itibaren, rusya’da “ekonomik olarak rahat yaşantılarını” bırakanların oranı hayli artmıştır.
Ülkeden ayrılmanın ana sebebi olarak “genel ekonomik durum” ise
ikinci sıradan dördüncü sıraya gerilemiştir. İlginç bir şekilde, “dini
baskılar”, her ne kadar Grup b’nin temsilcileri tarafından çok daha sık
zikredilse bile, 12.sıradaki yerini korumaktadır... Dizidevamedecek
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in, İsrail’i Kuşak ve Yol Girişimi’nin önemli bir bileşeni olarak
görmektedir.bu çıkarların ötesinde, Çin’in İsrail’e yönelik tavırlarına dair bir analiz, karmaşık bir tabloyu gözler önüne sermektedir. 2010’lu yılların ortalarından itibaren, ticaret, yatırım, güvenlik ve diplomasinin birçok alanında Çinli politika yapıcılar ve
akademisyenler, İsrail’e dair oldukça elverişli bir algı oluşturdular.
bu olumlu algı, Çin’in Yahudi kültürü ve geleneklerine dair resmi
olarak beyan ettiği bir hayranlıkla başlamaktadır. buna ek olarak, birçok sıradan Çinli vatandaş, aile, çalışkanlık ve eğitimin önemine değer veren bir medeniyet ve kültür örneği olduğuna inandıkları şey
karşısında belirgin bir yakınlık hissetmektedir. Aynı zamanda Çin
Halk Cumhuriyeti yetkilileri, ara sıra İsrail’in politikalarını –özellikle
de Filistinlilere yönelik olanları- eleştirmektedir ve İsrail’e yönelik
olumlu duygular, kamuoyu yoklamalarında görüldüğü gibi Çin halkının duygularını net bir şekilde yansıtmamaktadır. bu bölümde, İsrail
ile ikili ilişkiler konusunda Çin’in her bir hedefini ele alıyoruz, Çin’in
İsrail’e yönelik tavırlarına dair değerlendirmeler sunuyoruz ve Çin’in
İsrail’e dair görüş ve tavrının Çin’in bölgeye dair politikası açısından
ne anlam ifade ettiğini inceliyoruz.
İleri teknoloji İnovasyonu için bir Model
2017 yılı Mart ayında Çin devlet başkanı Xi’ye yaptığı bir ziyaret
esnasında İsrail başbakanı Netanyahu, İsrail ile Çin arasında “kapsamlı bir inovasyon ortaklığının” tesis edileceğini açıkladı (2). bu girişim, Netanyahu’nun 2013 yılı Mayıs açında Çin’e yaptığı ziyaretin
ardından gelişmişti ve bu ziyaret esnasında iki hükümet; “yüksek teknoloji, çevrenin korunması, enerji, tarım ve finansman” alanlarında
beş görev gücü kurdular (3). buna göre, her iki taraf, “bilim ve teknolojik inovasyon, su kaynakları, tarım, tıbbi tedaviler ve kamu sağlığı
ile temiz enerji alanlarında işbirliğini güçlendirmeye öncelik vereceklerdi”. (4) Çin’in devlet başkanı yardımcısı wang qishan –ki kendisi
başkan Xi’nin de sırdaşıdır- 2018 yılı ekim ayında İnovasyon İşbirliği konusunda Çin-İsrail ortak Komitesi’nde yer almak için İsrail’i ziyaret etti. beraberinde de 13 bakan bulunuyordu (5). Ziyareti sırasında wang İsrail’i övdü; “İsrail’in elektronik, bilgi teknolojisi, modern
tıp ve tarım alanında dünyaya öncü olduğunu, Çin’in ise modernizasyona erişme mücadelesi içerisinde olduğunu” söyledi (6). Açıklaması, Çin’in İsrail’den en çok ne beklediğini gözler önüne seriyor: İsrail’in inovasyon ve girişimcilik konusunda ortaya koyduğu politikalar
ve uygulamalardan ders almak; keza Çin ekonomisini yatırım ve ihracat odaklı bir ekonomiden tüketim ve inovasyon güdümlü bir ekonomiye doğru kaydırma çabası içerisinde.
Çin’in bakış açısından, İsrail, az bir nüfusa sahip bir “start-up ulusunun” nasıl yüksek düzeyde inovasyon yapabileceği ve küresel ekonomide rekabetçi olan büyük çok-uluslu teknoloji şirketleri üretebileceğini gösteren bir başarı öyküsü sunuyor (7). İsrail’in başarı öyküsü,
Çin’de akıllı, girişimci, her şeye çare bulan ve müreffeh Yahudilere
dair mevcut klişelere de katkı sağlıyor (8) bu bağlamda, Çin, genel
anlamda İsrail ekonomisini, özelde de bilim ve teknoloji endüstrisini
son derece yararlı görüyor. Çin kendi ekonomisini yeniden yapılandırmaya yönelirken, İsrail’in özelikle doğal kaynak kısıtlamaları karşısında ortaya koyduğu kendi inovasyon modelinden dersler çıkarmaya çabalıyor (9). Çin’in İsrail’den fayda sağlamaya çabalama
yollarından biri; teknolojisine erişim imkanı bulmak ve İsrail’in inovasyon uygulamalarından ders çıkarmak üzere yatırımları kullanmak.
2010’lu yılların ortalarına kadar yaklaşık on yıl boyunca Çin’in İsrail’e yatırımları büyük oranda tarım ve gıda endüstrisi üzerinden oldu;
ancak bir yandan da bu endüstrinin teknoloji yanına kaydılar. bu kapsamda, Çin ulusal Kimya Şirketi (ChemChina’s) İsrail’in tarımsal
kimya ve mahsul koruma şirketi Adama’uı (daha önceki ismiyle
Machteshim Agan industries) 2011 yılında ve China bright Food
Group da İsrail’in tnuva Food industries şirketini 2015 yılında satın
aldı. bu işlemler, Çin’in verimliliğini artırmasına ve biyoloji-tarım piyasasında kendisine yer edinmesine katkı sağladı.
bununla birlikte, 2010’lu yılların ortalarından beri Çin, İsrail’deki
teknoloji start-uplarına yatırımlara odaklandı: Çinli telekom lideri
Huawei’in İsrailli siber güvenik şirketi Hexa tier için teklif vermesinden, Çin’in PingAn Ventures ve China broadband Capital şirketlerinin İsrailli bir telekom şirketi olan ve mobil taşıyıcılar ve yazılım
geliştiriciler için dijital içerik ve teknoloji sunan ironSource’a risk
sermayesi yatırımları yapmasına dek... bu konuda veriler ne yazık ki
çok dağınık durumda; ancak kısa süre önce yayımlanan bir raporda,
İsrail’in ileri teknoloji şirketlerine yatırım yapan Çinli şirketlerin sayısının 2013’te yüzde 18’den 2017’de yüzde 34’e yükseldiğini ve
Çin’in 2015-2017 yılları arasında start-uplara yaptığı yıllık yatırımın
500 milyon dolar ila 600 milyon dolar arasında olduğunu –yani aynı
dönemde İsrail’in start-uplarının elde ettiği tüm sermayenin yüzde
12’si) kaydetti. (11) bu teknoloji yatırımlarından bazılarını beşinci
bölüm’de ayrıntılı bir şekilde ele aldık. bilgi teknolojisine ek olarak,
Çin İsrail’e yeşil teknoloji ve tarımsal geliştirme alanında bir model
olarak bakıyor. Çin’in gazete ve dergilerindeki birçok makale, – özellikle de İsrail’in çok geniş oranda tarıma elverişli arazilere sahip olmadığı ve çölleşme sorunuyla mücadele ettiği düşünüldüğünde- İsrail’in tarım ve biyo-teknoloji alanındaki yenilikçi uygulamalarını
gözler önüne seriyor (12). Çinli akademisyenler, güneş enerjisi, sürdürülebilir ulaşım, elektrikli araçlar, tuzdan arındırma, ozmoz, su ve
atıkların işleme tabi tutulması ve sulama uygulamalarını Çin’in ihtiyaçları açısından son derece yararlı olarak görüyor. (13)
Son olarak, iki ülke Ar&Ge, risk sermayesi, insanlar arası temas
alanlarında işbirliklerini artırdılar. 2015 yılı Haziran ayı itibariyle Çin,
İsrail’e sonraki birkaç yıl içerisinde 500 milyon dolar risk sermayesi fonu yatırımında bulunacağını açıkladı (14). 2017 yılı ekim ayında,
Çin’in elektronik ticaret devi Alibaba, İsrail’de ve yurtdışında bilgi teknolojileri alanında yetenekleri yetiştirmek üzere tel Aviv’de bir Ar&Ge
laboratuvarı açacağını açıkladı (15). tüm bu faaliyetler, artan düzeyde
akademik ve kişisel temasların ve her iki ülkeyi ziyaret eden yabancı
değişim programı öğrencilerine yönelik vize programlarının arttığı bir
ortamda gerçekleşti. İsrail’in önde gelen ileri teknoloji üniversitesi
technion-israil teknoloji enstitüsü 2013 yılında yaptığı bir açıklamada, Guangdong Vilayeti’nde yer alan Shantou Üniversitesi’nde bir
kampüs açacağını duyurdu (16). 2015 yılında ise İsrail’in Yüksek eğitim Konseyi ve Çin eğitim bakanlığı, İsrail ve Çin’deki araştırma üniversiteleri arasında araştırma ve akademik işbirliğini teşvik etmek üzere İsrail-Çin 7+7 Araştırma Üniversitesi İttifakı tesis etmek konusunda
görüş birliğine vardılar (17). İsrail ve Çin arasındaki bilimsel akademik
dayanışma konusunu dördüncü bölüm’de etraflıca ele alacağız.
Savunma, Güvenlik ve terörle Mücadele

İsrail’in savaş açma ve terörle mücadele etme konusundaki deneyimleri, Çinli politika yapıcılar ve strateji uzmanlarının inceleyip dersler çıkarabilecekleri eşsiz bir bilgi kaynağıdır. 1948 yılından beri
İsrail, bölgedeki birçok Arap ülkesiyle birlikte birçok askeri çatışmada yer aldı ve Filistin Kurtuluş Örgütü, Hizbullah ve Hamas gibi farklı gruplara karşı terörle mücadele kampanyalarına taraf oldu. bu zorluklar ve deneyimlerin bir sonucu olarak İsrail mükemmel bir askeri
güç ve oldukça ünlenmiş bir terörle mücadele deneyimi geliştirdi.

Çin’de bu konuda yazılanlarda, İsrail’in konvansiyonel askeri yetenekleri, terörle mücadele politikaları ve bilgi güvenliği, Çinli sivil ve
askeri planlamacıların Çin’in kendi yeteneklerine dahil edebileceği üç
alan olarak vurgulanmaktadır. Çin’in batı vilayeti Sincan’da –burası
etnik türk, Müslüman nüfusa, uygurlara ev sahipliği yapmaktadırve Çin’in sınırları dahilinde azınlıkların yaşadığı diğer bölgelerde
gerçekleştiğini ileri sürdüğü terörist faaliyetler ve ayaklanmalara dair
yapılan açıklamalara bakıldığında, Çin’in İsrail’in deneyiminden en
iyi uygulamaları derlemeye istekli olduğu görülüyor.
Öncelikle, her ne kadar Çin ordusunu modernize etmek için büyük
atılımlar gerçekleştirmiş olsa da, gerçek anlamda askeri deneyimden
yoksun olup, kalkınması için model almak üzere daha deneyimli olan
diğer aktörlere yüzünü dönüyor. Çin’in İsrail’in askeri teknolojisine
erişimi sınırlı düzeyde; ancak Çin halen İsrail’e askeri modernizasyonu konusunda başka girdiler için başvuruyor. Çin’in savunma dergilerinde yayımalanan makaleler, İsrail’in savunma, kumanda ve kontrol,
muharebelerin etkinliği, savunma mobilizasyonu ve savunma endüstriyel temeli –buna silah satışları ve insansız hava araçları da dahilalanlarındaki liderliğini ve Çin’in bu yetenek ve vasıflardan bir şeyler
öğrenebileceğini gözler önüne seriyor (18). Genel itibariyle, İsrail’in
savunma modernizasyonu, Çin’in askeri akademik çevrelerinden, örnek alınmaya değer girişimler olarak övgü topluyor.
İkinci olarak, Çinli analistler, İsrail’in terörle mücadele politikalarını son derece etkin buluyor. bir makalede, İsrail’in “İsrail topraklarına yönelik terörist saldırıları tespit edip durdurmaya yönelik ileri tekniklerinden” övgüyle söz ediliyor (19). Sincan’da doğu türkistan
İslam Hareketi faaliyetlerinin bir kurbanı olarak, yazar, Çin’in “İsrail’in terörle mücadele deneyimini kendi operasyonları için bir referans olarak kullanabileceğini” ileri sürüyor. China Criminal Police
College’inden bir yetkilinin yazdığı bir başka makale ise, İsrail’in terörle mücadele deneyimlerine tarihsel mercekten bakıyor ve “Çin ve
İsrail’in terörizmden ve geleneksel olmayan güvenlik tehditlerinden
uzun zamandır mustarip olmuş iki devlet olduğunu” değerlendirirken,
“bu zorlukların artan düzeyde terörle mücadele eğitimi ve her bir ülkenin polis ve askeri güçleri arasında ortak tatbikatlar için bir temel
oluşturabileceğini” kaydediyor. (20)
Son olarak, Çinli yorumcular, İsrail’in terörizm ve savunma ile alakalı olarak bilgi güvenliği ve ağ alanlarındaki yeteneklerini vurguluyor. Çinli analistler, İsrail’in özel ve hükümet kuruluşlarının bir dizi
ileri siber yetenek –örneğin saldırı ve savunma amaçlı elektronik savaş, veri şifreleme ve sosyal medya izleme teknikleriyle aranan kişilerin yerlerini tespit etme- geliştirmiş olduğunu da vurguluyor (21).
bir makalede, İsrail hükümetinin siber güvenliği teşvik etmedeki rolü
analiz ediliyor. Yazara göre, İsrail bir dizi siber saldırıyla karşı karşıya olup, tehditle mücadele etmek üzere birçok ulusal siber girişim tasarladı. bunlar arasında, 2010 yılında açıklanan ulusal Siber Girişim
ve İsrail hükümetinin 3611 sayılı Kararı yer alıyor (22). Yazara göre;
İsrail’in Ar&Ge konusundaki yaklaşımı ve özel endüstri, akademi ve
askeri kurumların entegrasyonu, siber savunma politikasına Çin bağlamında son derece kritik bir önem atfediyor. (23)
orta doğu’nun Jeostratejik Önemi
Çinli analistler İsrail’i, Çin’in genel orta doğu politikası içinde
önemli bir aktör olarak görüyorlar. Çin, büyük bir jeostratejik öneme
sahip bir bölgede daha fazla nüfuz elde etme arayışı çerçevesinde orta doğu’daki profilini yükseltmek üzere adımlar attı. Pekin’in bakış
açısından, modern çağdaki tüm büyük güçler, orta doğu’da önde gelen oyuncular oldular ve gerçek anlamda büyük güç olarak görülmeye
çabalıyorlar (24). Kendisi ise, İran, Suudi Arabistan, Filistin Yönetimi ve İsrail dahil olmak üzere orta doğu’daki her bir hükümetle yakın ilişkilerini sürdüren büyük güçlerden biri olmaya devam ediyor.
Çin Halk Cumhuriyeti, bölgesel siyasetten uzak durmak suretiyle tüm
ülkelerle dostluklarını sürdürmeyi başardı (25). dolayısıyla, Çin, Afrika
ve kendisi açısından büyük önem taşıyan diğer konularda yaptığı gibi
orta doğu konusunda bir rapor yayımlamadı. bunun yerine, dışişleri
bakanlığı tarafından 2016 yılı ocak ayında Çin’in Arap Politikası raporu yayımlandı. Söz konusu rapor, büyük oranda yavan vaatlerden oluşuyordu. Söz konusu rapor, İsrail meselesini sadece spesifik bir politika
pozisyonuyla ele aldı “Çin, orta doğu barış sürecini ve 1967 yılı öncesi
sınırlarını temel alan ve doğu Kudüs’ün başkenti olduğu tam egemen
bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklemektedir.” (26)
İsrail’le düşük profilli bir ilişki sürdürmek, Çin’in orta doğu stratejisinin parçasıydı. Keza amacı, bölgeden gelen enerji akışını sürdürmek ve birçok Arap devleti ve İran’dan ekonomik olarak faydalanmaktı. bu sebepten ötürü, Çin kendisini Filistin davasının şampiyonu
ve Arap dünyasının iyi bir dostu olarak konumlandırdı. dahası, Çin
kendisini İslam’ın da iyi bir dostu olarak takdim ediyor. Ancak bir
yandan da Çin sınırları dahilinde Müslümanlar kısıtlayıcı ve sert bir
muameleye maruz kalmaya devam ediyorlar. bu çabanın amacı ise;
Pekin’i Müslüman ülkelerin eleştirilerinden korumak (27). bu zamana değin de bu tür bir eleştiriyi önlemede başarılı oldu.
orta doğu’nun jeo-stratejik önemine rağmen, Çin Halk Cumhuriyeti başkanı Xi, orta doğu’yu geç ziyaret etti. bölgeye ilk ziyaretini
2016 yılında, yani göreve geldikten neredeyse üç yıl sonra gerçekleştirdi. bu ziyaret, Çin’in Arap Politikası raporu’nun yayımlanmasıyla
aynı döneme denk gelmiştir ve ziyaret kapsamında Mısır, Suudi Arabistan, İran’a ziyaretler söz konusu olmuştur – ancak İsrail’e değil.
Xi, Kahire’de, Arap Ligi’nin ana merkezinde resmi bir konuşma yapmıştır. tahran ve riyad’da ise, Pekin’in her bir orta doğulu güçle kalıcı ilişkilerini güçlendirmek ve ekonomik işbirliğini genişletmek üzere çabalamıştır (28). bununla birlikte, diğer üst düzey ziyaretlere
rağmen – 2018 yılı ekim ayında başkan yardımcısı wang’ın ziyareti
de buna dahil- Xi henüz İsrail’i ziyaret etmedi.
Çin ile İsrail’in orta doğu’daki çıkarları arasında net iki fark söz konusu: Filistinliler ve İran. Çin, uzun zamandır Filistin davasını destekledi ve kendilerini orta doğu barış sürecinden dışlanmış hisseden ve genel anlamda batı tarafından saygı görmediklerini düşünen birçok Arap
devletiyle yumuşak güç statüsünü pekiştirmeye çabalamıştır. Çin, Filistin devletini bM’de tanıyan ilk uluslardan biri olmuştur. Ayrıca Hamas’ı
da bir terör örgütü olarak tanımamaktadır (29). 2002 yılında Pekin orta
doğu’ya bir “özel elçi” atadı ve o zamandan beri bölgedeki çatışma çözümüne yönelik birçok teklif getiriyor (30). Çin’in İsrail-Filistin çatışmasına dair pozisyonunun en yakın tarihli örneği ise, Aralık 2017’de
sergilendi: Çin, Abd’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına
karşı çıktı ve Abd’nin bu açıklamasını reddeden bM Genel Kurulu kararı lehine oy kullandı (31). İddia edilene göre, Çin’in bM nezdindeki
büyükelçisi Liu Jieyi, Çin’in “Filistin halkının davasını desteklediğini”
söyledi ve bu durumun “asla değişmeyeceğini” sözlerine ekledi (32).
Çin’in İsrail-Filistin çatışmasının çözümüne dair açıklamaları, sorumluluklarını kabul eden ve ciddi teklifler yerine orta doğu’da
önemli bir rol oynayan büyük bir güç olarak imajını pekiştirmeyi
amaçlayan sembolik jestler olarak görülmektedir. bununla birlikte,
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Çinileİsrail’inOrtaDoğu’dakiçıkarlarıarasında
Doğubarışsürecindendışlanmışhissedenvegenela
çabalamıştır.Çin,FilistindevletiniBM

SHıra efron, Howard J. SHatz, art
İsrailli bir analistin değerlendirmesine göre, Çin’in orta doğu barış
sürecine müdahalesi “tamamen diplomatik retorik” ve Çin’in etkisi
“çok fazla hissedilmiyor” (33). İsrailli yetkililere göre, Filistinliler
konusunda Çin Halk Cumhuriyeti’nin resmi eylemleri, beyan edilen
politikaları yansıtmıyor ve tamamen günü kurtarmaya yönelik. (34)
Çin, sık sık İran’a yönelik herhangi bir askeri eyleme karşı çıktı ve
tahran-destekli Lübnan Hizbullah’ını bir terör örgütü olarak görmüyor (35). Çin aynı zamanda 2000 yılından beri İran’a yüz milyonlarca
dolarlık silah temin etti Pekin, 2000’li yıllarda tahran’a satılan mühimmatın değeri açısından Moskova’dan sonra ikinci sırada geliyor
(36). Pekin’in tahran’ın füze ve nükleer programlarıyla uzun bir işbirliği geçmişi söz konusu. Ayrıca İran’a yüzlerce gemisavar ve uçaksavar kruvazör füze temin etti (37). bu ilişki zaman zaman Çin’in
İsrail’le daha yakın ilişkiler geliştirmesini de önledi.
Son olarak, Çin’deki bazı politika yapıcılar, Çin’in İsrail’le olan
ilişkisini orta doğu’da kilit bir Ab müttefikine ulaşmanın bir fırsatı
olarak görüyor olabilirler. bu da Abd’nin diplomasisini ve küresel ittifak ve ortak ağını zedelemek üzere Çin’in daha geniş çaplı bir stratejisinin parçası olabilir. Çin, İsrail ile Abd arasında var olan yakın
ittifakı anlamış durumda. dolayısıyla Abd’nin İsrail’e silah satışını ve
bunun Çin’e olan etkilerini de yakından takip ediyor (39). Çin aynı zamanda Abd’nin Asya’daki ve dünyanın diğer yerlerindeki ittifaklarını
da takip ediyor; keza bunlar Çin’in çıkarlarıyla taban tabana zıt olup
bazı durumlarda onların değerini ve faydasını da aktif şekilde zedeliyor
(40). Çinli akademisyenler Abd-İsrail ittifakının geçmişi ve zaman
içerisinde kazandığı değer konusunda da incelemelerde bulunuyorlar
(41). dolayısıyla, her halükarda Çin İsrail’le olan ilişkisini, Abd ile
olan kilit ittifak ilişkilerini zedelemeye dönük daha geniş çaplı bir çabanın uzantısı olarak görüyor ve washington’un aleyhine olacak şekilde
İsrail’le daha yakın ilişkiler geliştirmenin fırsatlarını araştırabilir.
bu açıdan, Çin’in etkisinin önünde sınırlandırmalar da mevcut.
Çin’in bölgede bağlantısız ve müdahale etmeyen bir ortak olarak algılanma arzusuna bakıldığında ve Çin’in orta doğu’daki bazı ülkelerle
güçlü ve askeri bağlantıları düşünüldüğünde -ki içlerinden bazılarının
hem batı hem de İsrail’le sorunlu ilişkileri söz konusu- Çin, İsrail’le
daha yakın ilişkilerini zedeleyebilecek nitelikte engellerle karşılaşabilir.
Her ne kadar Çin, İsrail’le bağlarını derinleştirmenin yollarını araştırsa
da, Abd’nin İsrail dış politikası dahilindeki rolünün yerini almanın
önündeki kısıtlamaların da farkında (42). bu kısıtlamaların farkında olsa da, Çinliler İsraillilere sürekli olarak şunu ima ediyorlar: Jeostratejik

turque

rak İsrail’e yönelik belli bir saygı ve hayranlık da söz konusu. 2010
yılında China business News adlı gazeteye verdiği bir demeçte,
Çin’in o dönemde orta doğu meselelerinden sorumlu özel elçisi wu
Sike, Çin ve İsrail’i birbirlerine saygı gösteren ve hayranlık besleyen
iki eski medeniyet olarak tanımlamıştır. (54) bununla birlikte, bu tavır, İsrail’in durumuna özgü değil. Örneğin 2016 yılında, Mısır ziyareti öncesinde Xi Jinping, Mısır gazetesi Al Ahram’a şöyle bir yazı
kaleme aldı: “Çin ve Mısır, eksi medeniyetlerdir ve halkları arasında
uzak geçmişe dek uzanan ilişkiler bulunmaktadır.” (55) 2018 yılı Mayıs ayında, kültürel bir resepsiyon sırasında yaptığı konuşmasında
Çin’in Yunanistan nezdindeki büyükelçisi Zou Ziaoli, Yunanistan’ı,
“uzun bir geçmişe ve mükemmel bir kültüre sahip, eski bir Avrupa medeniyeti” olarak nitelendirip övmüştü. (56) 2017 yılında Çin, “eski Medeniyetler Forumu”nu bolivya, Mısır, Yunanistan, İran, irak, İtalya ve
Peru ile birlikte kuran kurucu üyelerden biriydi. Amacı ise, forumu, diyalog ve kültürel işbirliği platformu olarak kullanmaktı. (57)
dahası, Çin’in Yahudi değerleri ve kültürüne yakınlığına rağmen,
Çin’de Yahudi-karşıtlığı da mevcut. Anti-defamation League’in 2014
yılında yaptığı bir ankete göre, Çin’de yetişkinlerin yüzde 20’sinde Yahudi-karşıtı görüşler hakim. Spesifik sorular bağlamında, yanıt verenlerin yüzde 41’i, “Yahudilerin içinde bulundukları ülkeden daha çok İsrail’e bağlılık hissettikleri” iddiasına “muhtemelen doğru” yanıtını
verdiler. Yanıt verenlerin yüzde 42’si ise, “Yahudilerin diğer halklardan
daha iyi olduklarını düşünüyorlar” iddiasına aynı yanıtı uygun gördüler.
Spektrumun en alt noktasında ise, katılımcıları yüzde 15’i, “Yahudilerin Abd hükümeti üzerinde çok fazla denetimi olduğu” iddiasına
“muhtemelen doğru” derken, yüzde 18’i, “Yahudiler dünyadaki savaşların çoğundan sorumludur” önermesine aynı yanıtı verdiler. (58)
buna ek olarak, birçok başarısından dolayı İsrail’e saygı ve hayranlığın vurgulandığı Çin’in resmi retoriğine rağmen -ki böylelikle ikili
ilişkiler de desteklenmiş oldu- zaman zaman Çinli yetkililer daha sert
bir tavır takındılar – özellikle de İsrail’in Filistin’e yönelik politikaları bağlamında. 2001 yılında, Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Zhang
qiyue, İsrail’in doğu Kudüs’teki Filistinli temsilcilerin karargahı
olan orient House’u zorla ele geçirmesini eleştirdi ve böyle bir eylemin, bölgedeki gergin durumu daha da tırmandıracağını ileri sürdü
(59). 2006 yılında ise, Çin’in bM nezdindeki daimi temsilcisi wang
Guangya, “İsrail’in Lübnan’da bM’ye ait bir gözlemci pozisyonuna
yaptığı saldırıda 4 bM gözlemcisinin öldürülmesini” eleştirdi (60).
2010 yılında, İsrail’in Gazze’deki yardım filosuna yaptığı saldırıya
yanıt olarak Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Ma Zhaoxu, bir açıklama
yayımlayarak saldırıdan duyduğu şoku ifade etti ve saldırıyı kınadı
(61). daha önce dördüncü bölüm’de ele alındığı gibi, Çin’in bM’deki açıklamaları sürekli olarak İsrail-karşıtı pozisyonlar benimsedi.
Aynı zamanda hükümet dışında da birçok medyada İsrail’e yönelik
eleştiriler söz konusu oldu. 2002 yılı Nisan ayında, Life times’ta son
derece eleştirel bir yazı yayımlandı ve People’s daily websitesine
kondu. Yazar şunu söylüyordu: “İsrail, sadece birçok kez Filistin topraklarını işgal etmekle kalmadı, aynı zamanda onun su kaynaklarını
da ele geçirdi. İsrail’in 2 milyar metre küpü var; Filistin’in ise sadece
232 milyon metre küpü. dolayısıyla İsrail işgalini durdurmadığı ve
Filistin’e zulmettiği sürece, Filistin halkı da direnmekten hiç vazgeçmeyecektir.” (62)

şen Çin-İsrail İlişkileri
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durum, zaman içerisinde – örneğin 50 yıl içinde- değişebilir ve Çin’in
lehine dönebilir (43). bu açıklamanın Çin’in uzun vadede bölgedeki niyetlerini yansıtıp yansıtmadığını veya İsrail’i politikalarını değiştirmeye yöneltip yöneltmediğini söylemek için henüz çok erken.
bununla birlikte, Çin’in Kemer ve Yol Girişimi, Arap ve İsrail çıkarlarını Çin’inkilerle uyumlaştırmak için bir fırsat sunuyor.
Kemer ve Yol Girişimi
başkan Xi 2013 yılında “tek Kemer, tek Yol” olarak adlandırdığı
girişimini açıkladığında, Çin, Asya, Afrika, Avrupa ve orta doğu çapındaki angajmanını ilerletmek üzere iddialı bir programa girişti. Karayolları, demiryolları, limanlar ve boruhatlarından oluşan devasa bir
altyapı ağı kurma çabası başlatıldı. Amaç, Çin’i komşularına ve dünyanın geri kalanına bağlamaktı. Şimdilerde “Kemer ve Yol Girişimi”
olarak bilinen bu girişim dahilinde, karayolları üzerinden geçen bir
“İpek Yolu ekonomik Kemeri” ve su yollarının üzerinden geçen bir
“21.yüzyıl deniz İpek Yolu” bileşeni bulunmaktaydı. birincisi, Çin’i
orta Asya, Güney Asya, orta doğu ve oradan da Afrika ve Avrupa’ya bağlayan bir altyapıdan oluşuyordu. İkincisi ise, Güney Çin
denizi ve Hint okyanusu üzerinden Güney Asya, orta doğu, Afrika
ve Avrupa’ya doğru ilerleyen, okyanusya’ya da bir uzantısı olan denizcilik güzergahları öngörmekteydi.
Her ne kadar Kemer ve Yol Girişimi’nde İsrail’in rolüne çok az
dikkat edilmiş olsa da, Çinli politika yapıcılar net bir şekilde Kemer
ve Yol Girişimi mimarisi dahilinde ülkenin önemli bir dönemeçte olmasına odaklanmışlardır. Netanyahu’nun Çin’e 2017 yılı Mart ayında
yaptığı ziyaret sırasında başkan Xi, iki ülkenin “21.yüzyıl deniz İpek
Yolu ve İpek Yolu ekonomik Kemeri’nin ortak inşası çerçevesinde
büyük çaplı ve işbirliğine dayalı projeleri peyderpey geliştireceklerini” açıkladı (44). başbakan Netanyahu da bri’yi tespitlerinde gündeme getirdi ve şöyle söyledi: “İsrail tarafı, İpek Yolu ekonomik Kemeri ve 21.Yüzyıl deniz İpek Yolu çerçevesinde altyapı ve diğer
işbirliği alanlarına aktif bir şekilde katılmaya hazırdır.” (45)
İsrail’in 21.Yüzyıl deniz İpek Yolu’nda küçük ancak önemli bir
durak olma potansiyeli bulunmaktadır: Aqaba Körfezi ve Süveyş Kanalı üzerinden Hint okyanusu ve Akdeniz’i birbirine bağlamaktadır.
beşinci bölüm’de ayrıntılı bir şekilde ele aldığımız üzere, Çinli inşaat şirketleri giderek İsrail’in ulaştırma ve diğer altyapı projelerinde
yer alıyorlar. eilat’tan Ashdod’a olası bir demiryolu hattı inşası –

İsrail hükümetinin onayını bekliyor- ve Ashdod’da yeni bir liman inşası – her ikisinin de Çinli mühendislik şirketleriyle pazarlıkları yapılıyor- bu tür bir mimarinin başlıca örneklerini oluşturuyor. (46) bri
yolları sadece deniz limanları gerektirmiyor, aynı zamanda demiryolları, lojistik merkezler, depolar, havalimanları ve ulaştırma sistemi
yazılımı ve donanımı da gerekiyor. İsrailli şirketler, ulaştırma ve lojistik teknolojileri ve ilgili sistemleri trenlere, uçaklara ve örneğin gemi
mühendisliğine entegre edip geliştirmek suretiyle bri projelerine
katkı sağlayabilirler. böyle bir İsrailli şirket – Nextec technologiesotomotiv ve havacılık endüstrileri için ölçüm teknolojisi geliştirmiştir
ve 2014 yılında Çinli bir şirket tarafından satın alındı. (47)
Çin’de Kemer ve Yol Girişimi hakkında yazılanlar, Çin’in gelecekteki Kemer ve Yol Girişimi çabalarının bir merkezi olarak İsrail’in
gizli potansiyelini vurguluyor. Özellikle Çinli akademisyenler, İsrail’in insan sermayesine, gelişmiş ekonomisi ve yüksek teknoloji temeline ve istikrarlı toplumu ve hükümet-iş dünyası ortamına dikkat
çekiyorlar; bunların ülkeyi Çin’in Kemer ve Yol Girişimi programı
için uzun vadede son derece değerli bir varlık haline getirdiğini kaydediyorlar. (48) İsrail’in Kemer ve Yol Girişimi dahilindeki jeostratejik önemi, aynı zamanda bazı Çinli yazarların sözünü ettiği önemli bir
etmen. bu kişiler, İsrail’in Arap devletlerine yakın konumunu,
“Çin’in bölgedeki yumuşak gücü için inandırıcılık kazandırabilecek
bir dengeleyici” olarak kabul ediyorlar (49). İstatistikler, Çin’in yaptığı bu tür değerlendirmeleri destekler nitelikte. Çin’e ait bir hükümet
yatırım endeksine göre, İsrail, 21.Yüzyıl deniz İpek Yolu boyunca
yer alan 63 ülke arasından 22.sırada olup, Çin’in İsrail’deki yatırımının önündeki operasyonel risk, bu güzergah üzerindeki ülkeler arasında ortalamanın altında kabul ediliyor (50). bununla birlikte, İsrail’in
Kemer ve Yol Girişimi’ndeki rolü, muhtemelen küçük boyutu, bölgesindeki ülkelerle sınırlı bağlantıları ve büyük çaplı projelere dair deneyim noksanlığıyla sınırlanıyor. (51)
İsrail’e yönelik karışık tavırlar
İsrail ile bağların genişletilmesine yönelik pragmatik sebeplere ek
olarak, Çinli politika yapıcılar ve akademisyenler, İsrail’e dair oldukça lehte algılardan söz ettiler, Yahudi kültürü ve geleneklerine olan
hayranlıklarını resmi olarak da ifade ettiler (52). Çin’in Musevilikle
yakınlığı ve Konfüçyüs öğretisi ile Yahudi kültürü arasındaki benzerlikler hakkında çok şey yazıldı. Kısacası Çin’de Yahudiliğin, aileye,
çalışkanlığa ve eğitime önem veren bir medeniyet olduğuna inanılıyor
(53). buna ek olarak, Çinli liderler arasında, eski bir medeniyet ola-

2018 yılı Ağustos ayında Xinhua’nın sahibi olduğu Global Journal’da kısa süre önce kabul edilen “Yahudi ulus devlet yasası” konusunda bir makale yayımlandı. Analistlere yer veren makalede, yasanın kabulünün, Avrupa ve diğer bölgelerdeki popülist hareketlerin
etkisinin, İsrail hükümeti içindeki aşırı milliyetçilerin etkisinin artmasına ve genel olarak İsrail hükümetinin “sağa doğru çark etmesine”
yol açtığına dair net bir işaret olduğu ileri sürülüyordu (63). 2018 yılı
Mayıs ayında Çin Merkezi televizyonu CCtV’de yayımlanan bir haberde ise, Abd’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına dair protestolar ele alınırken şöyle söylenmişti: “britanya’nın “zorunlu yönetimiyle” geçen 30 yıl boyunca, Kudüs’te büyük bir ayaklanma yaşandı.
Çok fazla sayıda Yahudi, Filistin’e geldi; en başından burada yaşayanların yaşam alanını yoğunlaştırdı” (64). Çinli akademisyenler,
İsrailliler ve Filistinliler arasındaki arazi meselesini ele alırken, daha
ziyade zorla gasp veya ele geçirme terimlerini kullanırlar – daha doğal bir terim olan “işgali” pek kullanmazlar. (65)
dahası, İsrail’e dair genel anlamda pozitif olan resmi görüş, Çin
kamuoyu nezdinde pek paylaşılmamaktadır. Örneğin bbC world Service’in gerçekleştirdiği birçok ankette, birçok ülkenin dünyada olumlu veya olumsuz etkilerine dair küresel kamuoyu araştırmaları yapılır
ve Çin halkının sürekli olarak İsrail’e dair olumsuz düşünceler içerisinde olduğu görülmüştür. 2006 yılında İsrail’in etkisine dair ağırlıklı
olarak pozitif bir görüşe sahip olan Çinlilerin oranının sadece yüzde
15 olduğu görüldü. buna karşın yüzde 57’lik bir kısım, ağırlıklı olarak olumsuz bir görüşe sahip. İsrail’e yönelik pozitif görüşler, 2013
yılında yüksek bir noktaya erişti; keza o tarihte Çin halkının yüzde
32’si, İsrail’in etkisine dair pozitif bir görüşe sahipti. Yüzde 33’ü ise,
ağırlıklı olarak olumsuz görüyordu. bununla birlikte, 2017 yılında
gerçekleşen bir araştırmada olumlu görüşler yaklaşık yüzde 34 düzeyindeyken, olumsuz görüşler daha da artarak yüzde 57’ye tırmandı.
Çin’de genel kamuoyu İsrail’e bakış söz konusu olduğunda hiçbir zaman çoğunluğa veya en azından çoğulluğa sahip olmadı.
SoNuÇ
Genel anlamda Çinli liderler resmi bir düzeyden bakıldığında İsrail’e dair pozitif görüşler içerisindelerdir. bununla birlikte, bu yaklaşım, uygulamada bir nebze nüans geçirmektedir. Çin’in diplomatik
temsilcilerinin İsrail’in eylemlerini eleştirmekten çekinmemesi, bunun bir göstergesidir. Çin’in resmi medyası zaman zaman İsrail karşıtı eleştirel bir dil kullanmaktadır ve akademisyenler de aynı yolu izlemektedir. Çin’deki genel kamuoyu, sürekli olarak İsrail konusunda
son derece olumsuz görüşler ifade etmektedir.
resmi söylem ile hissiyat arasındaki bu uçurum; Çin’in İsrail’le
ilişkilerinde son derece pragmatik bir yaklaşım benimsediğini göstermektedir. bu yaklaşım kökenlerini öncelikli olarak ekonomik kalkınmadan almaktadır. odak noktası ise, inovasyon ve yüksek teknolojiye
sahip ortak girişimlerdir. İsrail’in konumu ise, onu orta doğu’nun gerisi ve Avrupa ile bağlantı kuran bri ulaştırma ağlarının potansiyel
olarak önemli bir düğüm noktası haline getirmektedir. İsrail’in istikrarlı siyasi, ekonomik ve toplumsal düzeni ve ileri teknoloji üssü,
Çin’in faaliyet gösterebileceği ve yumuşak güç imajını destekleyebileceği görece olarak güvenli bir ortam sunmaktadır.
İsrail ile Abd arasında tarihsel olarak yakın ittifaka ve Çin’in Filistin davasıyla dayanışması ile İran’la yakın ilişkilerine bakıldığında,
Çin-İsrail ortaklığının önünde birtakım kısıtlamalar bulunmaktadır.
bununla birlikte, Çin, İsrail’in inovasyon, siber güvenlik, biyo-tarım,
yeşil teknoloji ve terörle mücadele alanındaki başarılarını işbirliğine
elverişli birer zemin olarak görmektedir ve İsrail’le -bölgenin geri
kalanının gözünde siyasi olarak tarafsız şekilde algılanacak türdenpozitif ilişkiler geliştirmeyi tercih etmiştir... Diziyazıdevamedecek.
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algılar, kümülatif birimlerdir ve inşa edilmeleri on yıllar alır, ama değişmeleri de uzun süre ister. (8) Bunlar sadece günlük diplomatik manevralarla alakalı bir durum değildir sadece. Ciddiye alınma konusundaki şöhret, başarılı bir dış politika için gerekli bir unsurdur; ancak
kendi başına da bir hedeftir. Hem lider kadro hem de halk tarafından
iyi bir şekilde algılanmaktadır ve ülke içinde de sistemsel bir meşruiyete dönüşmektedir. Meşruiyet, özünde, siyasi psikoloji hakkındadır
ve uluslararası prestij de onu güçlendirmektedir.
2017 yılında Kuzey Kore’de ve dolaylarında gördüğümüz şey, tüm katılımcı devletleri içeren devasa bir propaganda sirkiydi. Kuzey Kore, sık
sık yapılan füze fırlatmalar ve zaman zaman nükleer patlatmalar şeklinde askeri teknolojideki ilerlemelerini sergiledi. Aynı zamanda, devlet
medyasındaki makalelerde ve YouTube ve Youku’daki videolarda, askeri yetenekleri ve başarıları konusunda övündü. Tüm bu faaliyetler çerçevesinde kuzey Kore lider kadrosu devletin mümkün olduğunca güçlü
görülmesi için elinden geleni yaptı. Öte yandan, Kuzey Kore’nin çevresi, klasik savaş propagandası argümanlarıyla onun uluslararası statüsünü
azaltmaya, onu insan hakları konusundaki kötü siciliyle, başarısız ekonomisiyle ve irrasyonel diktatör lider kadrosuyla bir “düşman devlet” olarak göstermeye çalışan bir dizi ülkeyle çevrili durumda. Tüm bunlar, kelimenin gerçek anlamıyla savaş propagandası olarak anlaşılmalı. (9)

Küçük güçler, hayatta kalabilmek için tipik olarak kendi askeri güçlerine bel bağlamamaya çalışırlar. Onun
yerine kendilerini büyük güçlerin nüfuz alanları içine
yerleştirirler ve bu da onların tutumlarının geri kalanını belirler. Tüm alanlarda özellikle zayıf değillerdir...

pekka korHonen - toMooMı Morı *

S

on yıllarda Kore Demokratik Halklar Cumhuriyeti (DPRK) hızla
nükleer güç düzeyine erişti; bu durum ise diğer devletler ve medyanın eşzamanlı olarak çok fazla dikkatini çekti. Bizim iddiamıza
göre ise; bu durum sadece silah stokundaki bir artışla açıklanamaz.
On yıllardır süren bağımsızlık mücadelesi ve ABD karşıtlığı ile birleştiğinde, bunun anlamı, DPRK’nin uluslararası sistemdeki pozisyonda niteliksel bir değişimdir. Bu analiz için kullanılan kuramsal araç ise, istatistiksel boyutta değildir; daha ziyade davranış türü üzerinden
açıklanabilir. Küçük çaplı ve büyük güçler, sistem açısından önemli nitelikte bütünleyici ve istikrar sağlayıcı görevler ifa ederken “iyi birer
uluslararası vatandaş” gibi hareket etmeye meyillidirler genellikle. Büyük güçler ise, klasik realist güç oyunlarını oynarlar. Bu oyunlar; askeri çatışmaya hazırlıktan uluslararası hukuku zaman zaman ihlal etme
isteğine dek uzanmaktadır. Küçük boyutta olmasına rağmen Kuzey
Kore sistematik bir şekilde büyük güç gibi hareket etmektedir ve eylemleri, bu çerçeveden yorumlanabilir.
Prestij ve Propaganda hakkında
2017 yılı şimdiden uzak geçmişte kalmış gibi görünebilir; ancak pratik ve teorik düzeyden bakıldığında bundan sonra DPRK açısından
önemli bir şey yaşandı. Haydi bu anıyı biraz tazeleyelim. ABD Başkanı
Sayın Donald Trump, 2017 yılı Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu’nda yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin “tüm dünyayı tehdit ettiğini” söylemişti. (1). Trump, Kuzey Kore’yi yok etme tehdidinde bulununca Demokratik Kore Halklar Cumhuriyeti’nin Devlet İşleri Komisyonu Başkanı Kim Jong Un’dan derhal tepki gördü ve kendisi
Trump’ı gerçek bir politikacı olmamakla, “meslekten olmayan siyasetçi” olarak nitelendirdi. Aynı zamanda, “zihinsel açıdan dengesiz olan
Amerikalı bunağı ateşle evcilleştirme” sözü verdi (2). Sadece büyük
güçlerin tüm dünyayı tehdit edebileceği gerçeği karşısında, Trump, Kuzey Kore’yi büyük bir güç olarak tehdit ederken, Kuzey Kore lideri
büyük bir gücün lideri tavrıyla ona yanıt verdi.
2018 yılı başında ise, uluslararası ortam hızla değişerek, dostane bir
uluslararası diplomasi doğdu. Buna göre, devlet liderleri, uluslararası
uzlaşı oyunlarına angaje oldular. Çarpıcı olan şey ise; Kuzey Kore’nin
oyununu güçlü bir konumdan oynaması, ABD veya Çin’le boy ölçüşebilecek bir güç gibi hareket etmesi. Hem bu durumun pratik etkileri,
hem de uluslararası siyaset teorisi açısından durum sıradışı nitelikte
olup ciddi şekilde ele alınmalı. Aşağıda bu doğrultuda kuramsal ve deneysel bir girişim söz konusu. Doğu Asya’da, en çarpıcı süreçlerden
biri, Kuzey Kore’nin ABD tarafından yapılan yoğun baskı karşısında
nükleer güç saflarına özellikle 2017 yılında hızla ilerleyişi oldu. Ancak
eşit derecede çarpıcı olan şey; ABD-DPRK ilişkilerinin hızla düzelme* Pekka Korhonen, Finlandiya’da Jyväskylä Üniversitesi’nde Dünya Siyaseti alanında profesör ve 2019 yılı boyunca Kyoto Üniversitesi’nde
Saygın Misafir Profesör’dür. Araştırma alanları arasında Doğu Asya siyaseti, Asya ve Avrupa’nın kavramsal ilişkileri ve kısa süre önce de Kuzey Kore propaganda ve kültürel diplomasisi -özellikle de Unhasu Orkestra, Moranbong Grubu ve Samjiyon Orkestrası- bulunmaktadır.
** Tomoomi Mori, Kyoto’da Otani Üniversitesi’nde doçenttir. Araştırma alanları, özellikle Güney Kore gazeteciliği başta olmak üzere Kore
çalışmaları, siyasi kültür ve sivil toplum üzerinedir. Kısa süre önce Kuzey Kore kültürü ve kültürel politikası, özellikle de müzik politikasının yanı sıra Kuzey Kore – Japonya ilişkileriyle ilgilenmeye başlamıştır. Kısa süre önce Korece ve Japonca yayınlar yapmaya başlamıştır.
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si oldu. Bu ilişkiler, Obama yönetimi sırasında donmuş bir vaziyetteydi. Mevcut durumun, uluslararası siyaset açısından neye alamet olduğu
ise büyük bir ilgi konusu. Bize göre; DPRK’nin birçok büyük güç özelliği var ve bu durumun diğer büyük güçlerle –özellikle de ABD ve
Çin- yaşanacak diplomasi dinamikleri üzerinde önemli izdüşümleri söz
konusu. Kuzey Kore’yi büyük bir güç olarak adlandırmak şaşırtıcı gelebilir; keza bu ülkenin sadece 25 milyon nüfuslu, toprak açısından küçük, ekonomik açıdan da zayıf bir devlet olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Dolayısıyla, dünyanın büyük kısmı karşısında bu ülkenin yumuşak
güç etkisi azımsanacak düzeyde. Belki de açıklamamızı biraz daha değiştirip şöyle söyleyebiliriz: Kuzey Kore sadece küçük çaplı büyük bir
güçtür, ancak onu bir tür büyük güç olarak görmemek, hem kendisinin hem de ABD’nin tutumunu anlamak için gereken önemli bir analitik bileşeni göz ardı etmek anlamına gelecektir.
Görece güç konusundaki algı meselelerini değerlendirmek, eğer
spesifik bir devletin boyutları birbiriyle uyumlu ise, çok daha kolaydır
– yani, askeri, ekonomik ve siyasi iradeden toprak boyutu, nüfusa dek
büyük faaliyet alanlarında net bir şekilde büyük veya küçüktür. Kuzey
Kore’nin durumunda bir uygunluk olmadığı zaman yorum yapmak daha zordur. Kuzey Kore’nin ekonomi veya yumuşak güç alanındaki düzeyi son derece düşüktür; ancak diğer alanlarda daha yüksektir. Bu
noktada önemli bir mesele; elbette füze ve uydu kapasitesi, özellikle
de nükleer silahlarıdır. Nükleer silahlara sahip olmak, on dokuzuncu
yüzyılda ve İkinci Dünya Savaşı sırasında kolonilere sahip olunmasıyla
kıyaslanabilir şekillerde büyük güç sembollerinden biridir. Bir sömürgeyi ele geçirmek ve onu yönetmek, maddi, siyasi ve idari kaynaklar
açısından ciddi bir yatırım gerektirmektedir; öte yandan fethedilebilir
toprakların sayısı ise çok azdır. Bu, ABD, Almanya, İtalya ve Japonya
gibi yükselen güçlerin on dokuzuncu yüzyılda karşılaştıkları durumdur.
Bu ülkelerden her biri, sömürge kurma yoluna gitmişlerdir ve bunun
sebebi sadece sömürgelerin ekonomik ve jeopolitik değeri değil, aynı
zamanda sağladıkları prestijdir. Sadece az sayıda ülke sömürgeci güç
düzeyine erişmiştir. Benzer bir nadirlik durumu ise, 1968 yılında imzalanan ve 1970 yılında uluslararası hukuk dahilinde uygulamaya konan
Nükleer Güçlerin Yayılmasını Önleme Antlaşması’nın yardımıyla nükleer silahlar durumunda ortaya çıkmıştır (3). Nadirlik hali, uluslararası
düzeyde görüntü ve güç piyasasında son derece yüksek bir değere sahiptir ve bu düzeye sadece az sayıda ülke erişmiştir.
Kenneth Waltz’un klasik makalesi “1981”de iddia edildiği üzere,
operasyonel düzeyde nükleer silahlara sahip olmanın güvenliği artırıp
artırmadığı, kesin bir şekilde belirlenebilecek bir şey değildir. Bu sorunu bir yana bırakırsak, halihazırda durum net gözüküyor: Hiçbir devlet nükleer silaha sahip olan başka bir devlete daha önce saldırmamıştır; ancak Afganistan veya Gürcistan gibi bu silahlara sahip olmayan
veya irak, Libya veya Ukrayna gibi bu silahların geliştirilmesini veya sahipliğini uluslararası güvenlik garantileri karşılığında vazgeçmiş olan
devletler, yıkıcı saldırılarla karşı karşıya kalmışlardır. Askeri şiddet kullanımına karşı normlarla birlikte uluslararası toplumun peyderpey gelişimine rağmen, küçük veya zayıf devletler halen sık sık –özellikle Orta Doğu veya Orta Asya’da- saldırgan askeri eylemlerle karşılaşıyorlar
ve saldırganlar neredeyse her zaman büyük güçler ve bazen de müttefikleri arasından çıkıyor. Saldırıya uğrayan küçük devletlerin çoğunun
yok edilmesi ise, herhangi bir devletin nükleer silah yetenekleri edinmesinin akıllıca olabileceğini ve bir kez bunları edinmeye başladıklarında devamını getirmemenin ahmakça olacağını gösteriyor. Bu, Andrei
Lankov’un Kuzey Kore’nin tutumunu açıklamak için geliştirdiği bir argümandır (5). Bu aynı zamanda Kuzey Kore’nin kendi nükleer ve füze
programlarını savunmak için ileri sürdüğü argümandır. Kuzey Kore ve
İran vakaları bir yana bırakıldığında, küçük devletlerin çoğu bu yoldan
ilerlememektedir; keza bu maliyetli bir yoldur, ciddi düzeyde teknolojik kaynak gerektirir ve diğer güçleri de provoke eder.
Bizim argümanımıza göre ise; nükleer mesele ve uluslararası düzeydeki kademeye dair algı hem uluslararası teoride hem de Kuzey Kore’nin spesifik durumunda iç içe geçmiş durumdadır. Kuzey Kore’nin
güvenlik çelişkisi gerçektir ve uluslararası düzeyde ana odak noktasıdır. Ancak bu ülkenin küresel sıralamasını ve prestij faktörlerini atlamamak gerekir, keza bunlar da durumun gerçek bileşenleridir. Klasik
bir realist olan Hans Morgenthau, uluslararası sistemi anlamada bunu
temel bir kategori olarak düşünmeyi önemsedi. Devletlerin düşmanca
statüko ve emperyalist tavırlara doğru politika yönelimlerini kategorileştirdi, ancak her iki devlet türünün de sürekli olarak prestij siyasetine angaje olduğunu fark etti. (6) Prestijin kademeyle, şanla ve prestijle alakası var ve Joseph Nye’ın yumuşak güç kavramıyla da yakından
alakalı (7). Alexander Bukh’un bize anımsattığı gibi bu tür uluslararası

Bununla birlikte, Kuzey Kore’yi durdurmaya dönük bu tür çabalar
başarılı olmuş olsa da ve uluslararası düzeyde Kuzey Kore’nin imajı giderek kötüye evrilse de, Kuzey Kore propagandasında mükemmel iş
çıkarıyor. Bu durum Kuzey Kore’nin insanoğlu için olmasa da en azından Doğu Asya’da ABD ve müttefikleri için bir tehdit olarak algılanan
boyutunu artırıyor. Aynı zamanda, Çin ve Rusya açısından nükleer silaha sahip bir Kuzey Kore, doğrudan bir tehdit olmasa da bir sorun doğurmaktadır. 2018 yılında, Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye, ABD’ye,
Çin’e veya diğer ülkelere yönelik olarak gerek kültürel gerekse geleneksel diplomasi alanındaki her bir adımının ardından, dünya çapında
bir ilgi odağı oldu ve bu eğilim 2019 yılı başında da devam ediyor. Düşük kademedeki ülkeler, uluslararası düzeyde bu kadar ilgi doğurmuyor – şayet çok fazla insan ölmezse. Kimse, Kuzey Kore’deki gerilimden dolayı ölmüyor. Bombalar atılmıyor, ancak dikkat düzeyi yüksek.
Dolayısıyla, her iki komşu ülkenin ve uluslararası medyanın Kuzey Kore’ye yüksek bir uluslararası kademe bahşettiğini söyleyebiliriz. Bu harikulade bir durum olup, etkileri ayrıntılı bir şekilde incelenmeli.
Tarihteki Küçük ve Büyük Güçler
Oldukça anlaşılır bir şekilde, dünya siyasetine dair teorilerin büyük
kısmı, büyük güçlerle veya onlarla alakalı olanlarla ilgilenmektedir. Bu
durum İngilizce’ye dair tartışmalarda özellikle geçerlidir; keza söz konusu tartışmalar ABD merkezli perspektiflerin etkisi altındadır, ancak
aynı durumu diğer bazı dil alanlarında da bulabiliriz. Hatta küçük devletlerin sahneden tamamen kaybolmasının beklendiği bir dönem bile
oldu. Bu, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından Birinci Dünya Savaşı’na dek olan dönemdi. Buradaki fikir ise; büyük güçlerin sürekli olarak genişlemesi ve imparatorluklar çağında küçük devletleri peyderpey yiyip bitirmeleriydi. Pratik siyaset düzeyinde bu durum en güçlü
şekilde Otto von Bismarck tarafından 30 Eylül 1862 tarihinde, Prusya
parlamentosunun bütçe komisyonu nezdindeki meşhur konuşmasında
ifade edilmişti: “Günümüzün en büyük kararları, konuşmalar ve çoğunluk kararlarıyla değil, kan akıtıp sertlik kullanarak alınacaktır.” (10)
Askeri yaygınlaşma araçlarına yoğun bir şekilde odaklanma eğilimi
daha sonraları Karl Theodor von inama-Sternegg tarafından “Büyük
Güç İnşasına Yönelik Mevcut Eğilim” şeklinde çevrilebilecek bir çalışmayla, uluslararası siyaset teorisine dönüştürüldü (11). 1648 yılında
30 Yıl Savaşları’nın sona ermesiyle birlikte, sadece Avrupa’da yüzü aşkın siyasi birim, vestfalya barış antlaşmalarına katıldılar ve uluslararası
ilişkilerde ulusal egemenlik kavramını tesis ettiler. Bu denli fazla sayıda
küçük devletin bu şekilde bir arada oluşu, birçok konuşma, müzakere
ve oylamayı gerektirdi ve bu durum Bismarck tarafından hakir görüldü.
Bununla birlikte, sonraki yüzyıllarda siyasi örgütlerin sayısı büyük oranda azaldı. von inama-Sternegg, bunun iki sebebi olduğunu düşünüyor:
Birincisi, küçük prensliklerin daha geniş ulusal devletlere entegre olmasını sağlayan milliyetçilik. İkincisi ise, güçlü devletleri toprak ve güçlerini
artırmak üzere küçük devletleri fethetmeye zorlayan güç dengesi. Bu
sürecin sonu ise, tek bir dünya devleti olarak algılandı ;ara aşamada karşılıklı olarak rekabet halindeki büyük güçler bir uyum yakaladı ve sahnede tek bir tane bağımsız küçük siyasi birim kalmadı.
Büyük güçlerin bu öfkeli rekabetine dair yaklaşım, bundan sonra
uluslararası sisteme dair kıta Avrupası’ndaki yaklaşımlar üzerinde güçlü bir etki doğurdu. Friedrich Ratzel’in çalışmaları buna bir örnektir.
(12) Bu geleneğin en önemli kuramcısı İsveçli jeopolitikacı Rudolf
Kjellén idi. Birinci dünya Savaşı öncesine dair başyapıtında, dünya imparatorluklarının sürekli olarak genişlemesine dair büyük dramı resmetmektedir. Bu genişleme artık Avrupa değil küresel ölçekte gerçekleşiyordu ve ABD ve Japonya, eski Avrupa imparatorlukları
karşısında meydan okuyordu. (13) Bununla birlikte, Birinci Dünya Savaşı sırasında kaleme aldığı “Bir Yaşam Biçimi olarak Devlet” adlı çalışmasında küçük devletlerin teorik sahnede yeniden ortaya çıkmaya
başladığından söz etmişti. Bunları kendi başlarına hakları olan birimler
olarak yapmamışlardı, çünkü güçlü devletlerin rekabeti küresel sahnede devam ediyordu ve örgütsel sorunların, çok büyük devletlerin işleyişini önlemeye başladığı görülüyordu. Yeni küçük devletler ise – örneğin 1905 yılında Norveç, 1908 yılında Bulgaristan ve 1913 yılında
Arnavutluk- kurulmaya başlıyordu yeniden. Bu durum, tampon devletler kavramının ortaya çıkışının da müjdecisidir: periferilerde gelişmekte olan küçük devletler ve büyük güçler arasındaki ara bölgeler.
Bunları varlığı bir açıdan geçiciydi, ancak diğer açıdan bir ara pozisyona sahip olmak karlı bir durumdu, keza bu devletler üzerinden yapılan
ticaret akışları, daha büyük devletlerden çok fazla fayda sağlayabilirdi.
Kjellen’e göre, bu tür küçük devletler genellikle müreffeh oluyorlardı
(14). Örneğin İsviçre ve Hollanda, günümüzde Singapur, Hong Kong
veya Güney Kore de bu listeye uygun düşüyordu.
21.yüzyılda birçok devlet yeniden küçük devletlere dönüştüler. Evrimsel açıdan küçük devletler, devletler-arası mevcut ekolojik ortamda en başarılı siyasi örgütlenme biçimi olarak ortaya çıkıyorlar. Milliyetçiliğin ideolojik teknikleri o kadar iyi gelişmiş ki, onları fethedip
entegre etmek, daha büyük devletler için ciddi sorunlar doğuruyor ve
eş zamanlı olarak uluslararası örgütlerin yaygınlaşması ve derinleşmesi, uluslararası sistemin toprak fethi karşısındaki alışkanlıklarını değiştirdiler. Bunlar, her ne kadar kapsamlı şekilde çalışılmamış olsalar da,
uluslararası sistemin esas özelliklerinden biri haline geldiler. Bunun bir
göstergesi ise, belki de uluslararası siyasette devlet boyutu meselesine dair en çok sözü edilen Amerikan metninin halen Robert Keohane’in 1969 yılındaki değerlendirme makalesi olan “Cücelerin Çelişkileri”dir (15). Küçük devletlerin, dünya siyaset sisteminin istikrarı
açısından gerekli olan daha fazla çelişkisi vardır ve bu devletlerin ço-
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olarak Kuzey Kore
ğu görece olarak zengindir. Daha hızlı hareket ederler ve büyük devletlere nazaran ortamdaki değişikliklere daha hızlı adapte olurlar; genellikle askeri hazırlık konusunda GSYİH’dan büyük devletler kadar
kaynak harcamazlar. Finlandiyalı bir akademisyen olan Raimo vayrynen, bu konuda küçük bir güç perspektifinden söz eder ve küçük devletlerin güçlü bir birleştirici ve istikrar sağlayıcı güç olarak uluslararası sistemde ortaya çıktıklarını belirtir. (16)
Birer Güç olarak Avrupa Birliği ve Kuzey Kore
Norveçli bir akademisyen olan Asle Toje, boyut meselesini Avrupa
Birliği ile bağlantılı olarak ilginç bir şekilde ele almış ve uluslararası sahnedeki tutumunun küçük bir güçle eşdeğer olduğunu ileri sürdü. (17)
Avrupa Birliği’ni bu açıdan ele almak ilginç; keza birçok açıdan Kuzey
Kore’nin tamamen karşıtı ve bu yüzden de Kuzey Kore’yi anlamada
analitik bir bakış açısı sağlıyor. Avrupa Birliği’nin dış politika ve güvenlik politikasına dair sonu gelmeyen tartışmaları ve Kuzey Kore’ye dair
kızgınlıkla eş zamanlı olarak gözlemlediğimizde, devletlerin ve AB gibi
devletlere benzeyen birimlerin boyutlarını açıklarken kullanılan geleneksel istatistiksel yollar şüpheyle sorgulanmaya başlıyor. 2017 yılında,
iMF’ye göre Avrupa Birliği istatiksel olarak dünyanın en büyük ikinci
ekonomik birimi, nominal GSYİH açısından sadece ABD’nin ardından
ikinci sırada geliyor; satın alma gücü paritesi açısından ise Çin’den bir
nebze daha küçük. (18) Bununla birlikte, şayet ikinci sınıftaki konumunu yorumlarsak, AB ekonomik olarak büyük bir konumda. 500 milyonun üzerinde nüfusla, Çin ve Hindistan’ın ardından dünyanın üçüncü
büyük nüfusuna sahip (19). Bu istatistiksel gerçeklikler bir yana konursa, AB, dünya siyasetinde güvenlik alanında görece olarak zayıf bir oyuncu gibi görünüyor – eğer AB yayınlarını okumakla kendinizi sınırlandırmazsanız elbette. AB’nin 2016 yılında Dış Eylem Servisi tarafından
yayımlanan küresel bir stratejisi var ve stratejinin adı, “Paylaşılan vizyon,
Ortak Eylem: Daha Güçlü bir Avrupa” (20). Ancak, bu ahlaki bir yumuşak güç belgesi. Belge, Birliği sivil ve normatif bir güç olarak tanımlıyor
ve yakın çevresindeki askeri ve savaş yanlısı tavırlar ile artan silahlanma
konusunda biraz endişelenmeye başlıyor; ancak özündeki sivil eğilimden
de vazgeçeceğe benzemiyor.
AB’nin, dünya siyasetindeki ve küresel idari kurumlardaki varlığına
bakıldığında “küresel bir aktör” olduğuna şüphe yok. AB sadece kendi
içinde değil, aynı zamanda dünyanın geri kalanıyla da derinden entegre
durumda. Ticaret ve yatırım politikası gibi alanlarda veya dış yardımda
boyut önemlidir. Uluslararası Para Fonu, Birleşmiş Milletler veya Parlamentolar-arası Birlik gibi devletler-arası kurumlarda ise Avrupa’nın görünür bir varlığa sahip olmasında tarih önemli. Ancak, AB’nin bir “dünya gücü” olduğuna dair fazla gösterge yok. AB elbette nükleer silahlara
sahip. Hem Britanya hem de Fransa NPT tarafından tanımlandığı şekliyle yasal olarak nükleer silahlara sahip devletler. Belçika, Hollanda,
Almanya ve İtalya, ABD’nin nükleer silahları için ev sahibi ülkeler. Bununla birlikte, bu nükleer silahlar ya ABD tarafından doğrudan ya da
dolaylı olarak denetleniyor. Her ne kadar Avrupa’nın “stratejik otonomisi” konusunda zaman zaman uyarılar olsa da, bu konuda herhangi
bir somut tedbir pek yok (21). Nükleer silahlar, AB’nin son dış politika ve güvenlik politikasında mutlak olarak herhangi bir rol oynamadı
(22). Bunlar, bir dış politika aracı olarak kullanılmıyor.
AB sürekli olarak kendisini normatif güç olarak ortaya koymak üzere ahlaki bir zemin hazırlama girişiminde bulunuyor. Ancak, Mikael
Mattlin’in yorumladığı gibi, kendisini ABD, Rusya, Çin veya Hindistan
gibi büyük güçler karşısında, ikiyüzlü görünmeksizin sürekli olarak normatif bir yaklaşımı ön planda tutamıyor. AB’nin belli bir başarı elde ettiği tek ülke türü, periferisinde bulunan ve ona katılmak isteyen küçük
devletler, bazı zayıf Afrika ülkeleri ve uluslararası ekonomik yardım ihtiyacı olan başarısız devletler. (23) AB’nin dış politikasına dair daha yakın tarihli bir çalışma da benzer sonuçlara varıyor. AB’nin söyleminde,
dünya siyasetinde ciddiye alınmaya dair bir istek var; ancak bu yönde
çok az somut adım atmış durumda.(24)
Kuzey Kore birçok açıdan AB’nin tersi. Her ne kadar Çin ve Rusya
ona bir ölçüye kadar yardım etmiş olsa da, herhangi bir müttefiki olmayan, yalnız bir ulus devlet konumunda. Bununla birlikte, genellikle
ona karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yaptırımlarını desteklediler. Herhangi bir faaliyet alanında dış ilişkileri görece olarak zayıf olup, küresel kurumlarda herhangi bir karar alma pozisyonuna sahip değil. İstatistiksel olarak küçük bir ülke. Yayımlanan son kamuoyu
yoklamalarına göre, Kuzey Kore’nin 2008 yılındaki nüfusu 24 milyonun
üzerindeydi (25). Doğurganlık oranlarının 2.0 (26) olduğu tahmin ediliyor ve bu da nüfusunun her ne kadar yavaş olsa da halen büyümekte
olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla günümüzde yaklaşık 25 milyon civarında olduğu tahmin edilebilir. (27) Bunun da anlamı; Kuzey Kore’nin

nüfus açısından Güney Kore’nin yarısından az, Japonya’nın beşte biri,
ABD’nin on üçte biri, AB’nin yirmide biri, Çin’in ise elli beşte biri olduğudur. Aynı zamanda, arazi kütlesi açısından da oldukça küçüktür:
120.540 km2. Yani, Yunanistan’dan biraz küçük, Malawi kadar, İzlanda’dan ise biraz geniş. (28) CiA’in tahminlerine göre; kişi başına düşen GSYİH dünyanın en düşükleri arasındadır, Afrika’nın en zayıf
standardıdır; Togo ve Gambiya ile eşittedir (29). Kuzey Kore’nin
2018 yılı Ekim ayında Pyongyang’daki Sosyal Bilimler Akademisi bünyesindeki İktisat Enstitüsü’nden profesör Ri Gi Song tarafından yayımlanan kendi rakamları da benzerdir. Kendisinin sözünü ettiği kişi
başına düşen GSYİH rakamları, 1.214 dolardı, ancak bu rakamları nasıl hesapladığı tam olarak açık değildir (30). Bu rakam her halükarda
düşük bir Afrika standardına işaret etmektedir ve 2017 yılında
iMF’nin hesaplamalarına göre Mozambik’le eşdeğerdir (31). Bu tür
istatistikleri temel aldığımızda, Kuzey Kore’nin küçük, zayıf ve yoksul bir ülke olduğu, dünya tarafından unutulduğu, büyük doğal afetler
haricinde dünya medyasında hiçbir zaman görünür olmadığı sonucuna kolaylıkla varılabilir (32). Bununla birlikte, uluslararası topluluk tarafından gözardı edilmemektedir. Tam tersine, uluslararası topluluk
onu dikkatinin odağına yükseltmiştir ve sürekli olarak BM Güvenlik
Konseyi’nin gündemini meşgul etmektedir.
Bir Büyük Güç Nasıl Tanımlanır?
Bu kavramsal bilmece belki de Kari Palonen’in bir dramatik eylem
durumu olarak siyaset fikrinin yardımıyla çözülebilir. Bu yaklaşım, aktörleri başka aktörler tarafından gözlemlenen ve oyunun içine çekilen
bir sahnedeymiş gibi ele almaktadır. Böylesi bir yaklaşım, siyasete dair
söylemsel bir yorum olasılığını gündeme getirmektedir. Kendisinin
yaklaşımı ise; siyasetin özünde çatışmacı bir eylem olduğu veya “başkalarına yönelik eylemden” ibaret olduğudur (33). Tüm devletler bu
şekilde hareket etmezler. Birçok küçük devlet, kendisini açıkça çatışmacı bir durumdan alıkoyma eğilimindedir, ancak Kuzey Kore dış politika tavrı konusunda dram yolunu seçmiştir. Bu tür bir tutum ise, aktörleri ciddiye alınmaya ve prestijlerini ve konumlarını yükseltmeye
zorlamaktadır – her ne kadar bu süreç mutlaka pozitif bir anlam taşımasa da. “Büyük güç” ve “küçük güç” kavramlarının anlamı, sadece istatistiksel boyutlar göz önüne alınarak anlaşılamaz. Bir eylem konsepti olarak sosyal bir konumun anlaşılması gerekmektedir. Dramatik
eylemler, değerlendirici bir topluluğun varlığını öngörür: yani İngiliz
Okulu teorisine göre uluslararası toplumun (34). Topluluk, izleyiciler
ve eş oyuncuların rolünü oynar; sahnedeki oyunculara roller verir.
Bu toplum içinde küçük bir güç, küçük bir güç gibi hareket eder,
tıpkı Toje’nin bu fikri ele aldığı gibi (35). Buna karşılık, büyük bir güç,
büyük bir güç gibi hareket eder. Toje’nin fikri, uluslararası psikoloji ve
jeopolitika kuramlarında uzman bir analist olarak bilinen Rudolf Kjellen’in yaklaşımına kulak vermektedir. Ona göre; büyük güçler her şeyden önce birer irade örgütlenmesidir. “Büyük bir güç, özünde matematiksel değil dinamik bir kavramdır. Büyük bir güç, her şeyden önce,
birleşik ve güçlü bir iradeye ve iyi kaynaklara sahiptir” (36). Bir diğer
ifadeyle, kendi içindeki kaynaklar, devletler topluluğunda bir statü
oluşturmamaktadır. İddialı bir tavra sahiptir. Eğer bir devlet büyük bir
güç olarak hareket ederse ve bu tutumu destekleyen kaynaklar sergilerse, bu durumda, buna karşılık gelen bir muamele de görebilir.
Toje devletleri üç kategoride sınıflandırır: büyük güçler, küçük güçler ve küçük devletler. Bununla birlikte, küçük güçler ile küçük devletlerin davranış modelleri arasında gözle görünür bir fark yoktur. Her
iki kategori, tek kategori altında bir araya getirilebilir. Tüm devletlerin
belli güç kaynakları bulunmaktadır; yoksa devlet olamazlar ve dolayısıyla güç olarak görülebilirler (37). Elbette, dünyayı kavramsal bir düzenleme altında bir araya getirmek, aşırı bir basitleştirme anlamına
gelmektedir. 100 milyonluk nüfusa sahip uluslar ile bir milyon nüfuslu
devletler veya büyük ekonomiler ile küçük ekonomiler arasında mutlaka bir fark vardır. Özellikle de Japonya, Hindistan, Almanya, Fransa
veya Britanya gibi eski imparatorluklar, küçük güç kategorisi altına
yerleştirilmek konusunda direnç gösterebilirler; ancak bu durum mutlaka farklı bir tutumla sonuçlanmayabilir. Bu ülkeler, en güçlü oldukları döneme kıyasla şu anda görece olarak daha zayıftırlar ve liderleri de
halihazırda büyük güçler karşısındaki artan zafiyetleri konusunda bilinçlidirler. Peter J. Katzenstein’ın belirttiği gibi, sınırlandırmalara dair
farkındalık kötü bir şey değildir. Net bir şekilde anlaşılan zafiyetlerinden dolayı küçük güçler çatışmadan kaçınırlar – özellikle de eğer bunun sonuçları ve maliyetleriyle kendi başlarına başa çıkmak zorunda
kalacaklarsa. Çevrelerini titizlikle incelerler ve hızla öğrenip kendilerini duruma uyarlayabilirler, çoklu şekillerde ulusal ve uluslararası işbirliği geliştirebilirler. Bu durum ise, riskleri azaltır. (38) Uluslararası sistemde, aynı zamanda sadece sınırlı sayıda büyük güç bulunmaktadır.

AMERiKANiN SESi

Abd-Çin Geriliminde Yeni Cephe erbil mi

«A

merika'nın dünyanın en büyük konsolosluk kompleksini
irak bölgesel Kürt Yönetimi'nin başkenti erbil’de inşa etme kararının ardından benzer bir adım da Çin’den geldi.
Çin de erbil’de büyük bir konsolosluk açmak için kolları sıvadı.
Gelişmeler Abd-Çin geriliminde yeni adresin erbil olacağına
işaret ediyor. 2007 yılında erbil’de ilk defa temsilcilik açan Abd,
2011 yılında ise başkonsolosluk açtı. bu adımdan yaklaşık 7 yıl
sonra Amerika, erbil’de yeni bir konsolosluk binası açmaya karar
verdi. temeli 2018’in temmuz ayında atılan bina tamamlandığında, Amerika’nın dünyadaki en büyük konsolosluk binası olacak.

Amerika’dan 3 yıl sonra bu kez Çin, erbil’de başkonsolosluk
açtı. 2014 yılında erbil başkonsolosluğu’nu açan Çin, 2019’da
yeni bir bina inşa etmek için harekete geçti. Çin’in bir süre önce
inşaatına başladığı bina da tıpkı Amerika’nınki gibi, dünyanın en
büyükleri arasında olması planlanıyor. İki ülke arasındaki konsolosluk yarışı, son aylarda yaşanan gerilimleri akla getiriyor. Acaba Abd-Çin geriliminde yeni cephe erbil mi? VoA türkçe, bu
sorunun yanıtını bölgedeki uzmanlara sordu.
2009-2013 yıllara arasında yerel parlamentoda milletvekilliği
yapan Siyasetçi Aso Kerim, Çin’in dünyanın beş büyük ekonomisinden biri olmasına rağmen, ortadoğu’da pasif bir konuma sahip
olduğunu söyledi. Kerim, “Kürdistan bölgesi Çin endüstrileri için
büyük bir pazar ve bu konuda türkiye’yi geçer. Ama buna rağ-

men Çin’in Kürdistan hükümetiyle siyasi ve askeri ilişkileri yok.
Yani Çin çabasız olarak kendine bir pazar bulmakta” dedi.
Çin’in İpek Yolu Projesi’ne dikkat çeken Kerim, bir kısmı Kürt
bölgesinden geçen proje nedeniyle, washington ve Pekin’in çıkarlarının kesiştiğini söyledi. Kerim, “Çin bu stratejik projeyi
gerçekleştirmek için çalışıyor. bu proje Çin’den başlıyor, bir yolu
İran’a ve sonrada doğu Kürdistan, Güney Kürdistan (irak) ve rojava’ya (Suriye) geliyor. bu yollar Kürtlerin hakimiyetinde. bu
projeyi gerçekleştirmek için hem para hem de güvenlik gerekir.
Güvenlik açısından Kürdistan toprağında radikal İslami gruplar
bulunmamaktadır ya da yok edildiler. Ama hem Güney Kürdistan
hem de rojava, Abd’nin denetiminde. Yani Abd’nin izni olmadan bu nasıl gerçekleşir? bu proje bittiğinde Çin, tüm dünya’yı ele
geçirir. Özellikle Çin ürünleri ucuz olduğu için dünyanın ortası ve
güneyi, Çin ürünleri kullanıyor. bunun için sadece ticaret ve ekonomik ilişkilere değil, siyasi rolü de büyütmek gerekir. burada Çin
çıkarları Abd’nin çıkarları ile çakışmaktadır” diye konuştu.
irak Kürt bölgesel Yönetimi’nin başkenti erbil’de bulunan Selahattin Üniversitesi Siyasal bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi
doç. dr. Kamuran Mantık da Abd ve Çin arasındaki gerilimin
bütün ortadoğu’yu etkileyeceği görüşünde. Kürt bölgesinin, iki
ülke rekabetinin tam ortasında yer aldığını savunan Mantık, “bu
rekabetten yalnızca Kürdistan değil tüm bölge etkilenir” diyor.

»

Dahası, ilgi alanımız spesifik olarak Kuzey Kore olduğu için, ikiye bölünmüş bir aygıt, analitik tartışmayı daha basit ve net hale getirir.
Bu temelde bakıldığında, küçük güçlerin tipik davranış modellerinin
bir listesini oluşturabiliriz: Bir veya birden fazla büyük güce bağımlılık;
Tarafsızlık veya zayıf devletlerin güçlü devletlerin yanında yer alması;
Uluslararası kurumlara destek; Uluslararası hukuka destek; Statüko
yönlendirmesi; Çok-taraflı uzlaşılara destek. (39)
Küçük güçler, çatışmacı durumlarda hayatta kalabilmek için tipik
olarak kendi askeri güçlerine bel bağlamamaya çalışırlar. Onun yerine
kendilerini büyük güçlerin nüfuz alanları içine yerleştirirler ve bu da
onların tutumlarının geri kalanını belirler. Tüm alanlarda özellikle zayıf
değillerdir; güçlü bir ekonomileri veya iyi eğitimli bir nüfusları olabilir.
Ancak diğer sektörlerde zayıflıkları vardır ve bu durum onları diğer
güçlerle ilişkilerinde temkinli kılar. Bu tutarsızlık, “değişken geometri”
olarak adlandırılmaktadır. Küçük güçler ya tarafsızlığa ya da ittifaka yönelmektedir. Bu durum, bir ölçüde, devletin jeopolitik konumuyla bağlantılıdır, bir ölçüde de büyük güçlerin stratejilerindeki pozisyonlarına.
Ancak buradaki fikir; kendilerini olası bir askeri çatışmadan mustarip
olmayacak şekilde konumlandırmalarıdır. Statüko güdümlüdürler; çünkü kendilerini sistemi değiştirecek yetide görmezler. Dolayısıyla, yönelimleri tipik olarak değişimden ziyade ayarlamaya yöneliktir. Bu yüzden
de genellikle iyi bir şekilde ayarlama yaparlar, sistemden faydalanmaya
yönelirler. Avrupa Birliği bu ayarlamalarında çok hızlı olmayabilir, ancak uluslararası ticaret sisteminden kesinlikle faydalanmıştır ve dolayısıyla mükemmel bir statüko örgütlenmesidir.
Küçük güçler de uluslararası kurumların güçlü birer destekçisi olma
eğilimindedirler. Sorunlara çok-taraflı ve taviz veren çözümlerden yanadırlar ve kendilerini “iyi birer uluslararası vatandaş” olarak sergilemek isterler (40). Bismarck terminolojisiyle açıklandığında, küçük güçler, “konuşmalar ve çoğunluk kararlarının” hakim olduğu bir ortamda
gelişirler. Elbette askeri silahlanmaya girişirler; ancak zaten tüm devletler bunu yapar. Silahlanma mutlaka büyük ve küçük güç ayrımında
bulunmaz. Bunun tek istisnası, küçük güçlerin saldırı yerine savunma
amaçlı silahlanma eğiliminde olmalarıdır. Bu güçlerin savaş potansiyellerini artırma hızı da yavaştır. Genel anlamda Avrupa devletleri, Avrupa Birliği’nin kendisi veya Japonya, bu tanımlamaya uygun düşmektedir. Avrupa Birliği, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden beri askeri
harcamaların GSYİH oranı olarak sürekli ve önemli oranda azaldığı
tek bölgesel aktördür ve her ne kadar 2014 yılından beri bu harcamaların artırılması yönünde çok fazla görüşme yapılmış olsa da, henüz
bunlar istatistiklere yansımış değildir. (41)
Elbette, bu sadece ahlaki ve küresel olarak iyi bir şeydir. Küçük devletler özünde dünya sisteminde bir istikrar unsurudur. AB, dış politikada maceralara atılmak için kurulmamıştır, daha ziyade uluslararası
barış, ekonomik büyüme ve ABD’nin vesayeti ve koruması altında refah amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu bağımlılık hali, Donald Trump’ın liderliği altında çok fazla değişmeksizin devam etmektedir ve bu durum
belli ölçülerde ABD-AB ilişkisinin temellerine meydan okumaktadır.
Ancak bu da bir yan meseledir. Buradaki temel konu, AB’nin küçük bir
güç gibi hareket etmesinden dolayı küçük bir güç olduğudur. AB, günümüzde küçük güç olarak devletlerden oluşmaktadır.
Büyük güçler, bu ikili kavramsallaştırmanın mantığı uyarınca, küçük
devletlerden oldukça farklı şekilde hareket ederler. Onlara en çok
uyan nitelendirme, yerleşik bir büyük güç statüsüne– özellikle de
ABD- ve bir nebze de Rusya ve Çin’e dair olandır. Hindistan, Endonezya veya Brezilya gibi görece olarak büyük ve yükselişteki devletlere uygun düşmemektedirler; keza bu ülkeler halen değişken bir geometri sergilerler ve yerleşik bir statüye sahip değillerdir. Burada
kuramsal bir ideal türle karşı karşıyayız. Herhangi bir devletin spesifik
bir anda pratik bir dış politika tutumu, illa kendisinin konumuna uygun
düşecek diye bir kural yoktur.
Bununla birlikte, büyük bir gücün başlıca özellikleri şu şekildedir:
-

Bağımsız oluşu;
Askeri çatışmaya hazırlıklı oluşu;
Değişim-güdümlü oluşu;
Uluslararası kurumları kontrolü altında tutuşu;
Uluslararası hukuku denetim altında tutuşu;
İkili anlaşmalara olumlu yaklaşması.

Özü itibariyle, büyük güçlerin nitelikleri, uluslararası siyasete dair
klasik realist bir bakış açısı şeklinde okunmaktadır. Bu, esasında, uluslararası toplumun farklı boyutlarını sisteme dahil eden çok fazla sayıda
küçük gücün varlığıdır: Büyük güçler, realist şekli sürdürmektedir. Büyük güçler haberlerde manşete çıkarlar ve sistem içinde değişim yaratırlar. İlla ki “iyi birer uluslararası vatandaş” olmayabilirler. Bu şekilde
görülmek gibi bir dertleri yoktur ve aslında pozitif bir statü elde etmekle ilgilenmektedirler. Büyük güçlerin temsilcilerinin “yumuşak güç”
konusundaki tüm tartışmaları, bunun bir kanıtıdır; ancak siyasi gruplaşmaların onların dış ve iç siyasi ihtiyaçlarının lehinde olması gerekmektedir. Eğer böyle bir durum ortaya çıkmazsa, bunun şiddet içeren veya
zorbalık anlamına gelen bir tutuma yol açması halinde bile, bu durumu
değiştirmeye çabalarlar. Büyük güçler geniş ordular bulundururlar ve
onları sürekli olarak teyakkuzda tutarlar. Bunun temel sebebi ise, orduları yetiştirip onlara kumanda etme yeteneğinin, bağımsızlığın nihai güvencesi oluşudur (41). Gerektiğinde sistem içindeki herhangi bir başka
devlete karşı tek başına hareket edebilmektedirler.
Dünya sisteminin temel niteliğini etkileyen bir eylemde bulunurlar
ve eğer kendi hedeflerine uygun düşmüyorsa, sistemi değiştirmeye çabalarlar. Morgenthau gibi ifade etmek gerekirse; eğer bir büyük güç
dünyanın idari sisteminin en üstünde yer alırsa, muhtemelen bir statüko gücüdür, ancak buna uygun olmayan herhangi bir durumu da kabul
etmeyecektir. Kjellén, Morgenthau veya Mearsheimer (43) bu iddiayla hemfikirdir. Büyük güçlerin, büyük güç gibi hareket etmek üzere sürekli bir irade sergilemesi gerekmektedir. Uluslararası kurumlara katılırlar, ancak onlara kontrol altında tutulacak örgütlermiş gibi muamele
ederler, bu kurumların normatif özellikleriyle pek ilgilenmezler. Benzer şekilde, küçük güçlerle çok-taraflı anlaşmalara katılırlar, ancak ikili
anlaşmaları tercih ederler, çünkü orada güç farklarını kendi avantajlarına tamamen kullanabilmeleri mümkün olur.
Büyük güç tutumunun açıklayıcı bir alanı da uluslararası hukuktur.
Normları yazılı olduğu için ve genellikle yoruma çok açık olmasına rağmen
zaman içerisinde yasal norm ile devlet tutumunun uzlaştırılamadığı durumlar yaşanabilir. Büyük güçler eğer kendilerine uygunsa uluslararası hukuka
razı gelirler, ancak bu hukuk tarafından kısıtlanmayı reddederler. Örneğin,
ABD, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin (UNCLOS) başlıca
mimarlarından biriydi; ancak onu onaylamayı reddetti. (The Asia-Pacific Journal - 1 Mart 2019 – Cilt 17, Nüsha 5/ Sayı 2 - Dizi yazı devam edecek)
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H UAW E i K R i Z i :

Amerika İle Çin’in diplomatik Soğuk Savaşı
Bukapitalizmdeamaç,bireylerin,Googlegibiaramamotorlarında,Facebook,Twittergibisosyalmedya,Amazon
gibimalsatışplatformlarındadolaşırkenarkalarındabıraktıklarıdijitalizlerinadeta'artık-veri'olarakdeğerlendirilmesi,alınıpsatılanmaladönüştürülmesidir.

Nihayet bu veriler kullanılarak veri üreticisinin yaşamı, tüketim eğilimi, ruhsal durumu, beğenileri, hatta siyasi eğilimleri, bu sermaye birikim sürecinin ve bu malları (birikmiş verileri) satın alanların gereksinimlerine göre şekillendiriliyor.
Algoritmalar 'dünyayı yönetmeye başlıyorlar'
North Carolina Üniversitesi'nden Prof, Zeynep tüfekçi'nin eylül
2017'de yaptığı 'ted-talk' sunumunda ve wired dergisinin Nisan sayısında vurguladığı gibi, bu 'artık-veriyi' toplayan değerlendiren yapay
zeka ve bize önerilerde bulunan algoritmalar, giderek, ne satın alacağımızı, hangi, kitabı okuyacağımızı, filmi izleyeceğimizi, hatta hangi
siyasi akıma, partiye, destek vereceğimizi belirlemeye çalışarak 'dünyayı yönetmeye' başlıyorlar.

BBC

A

bd ile Çin arasında Huawei üzerinden süren mücadele, teknolojik gelişmelerin etkilerine ilişkin tartışmaları yoğunlaştırdı.
Giderek hızlanan teknolojik gelişmeler bir taraftan geleceğe
ilişkin iyimser beklentileri beslerken, diğer taraftan, yarattıkları yan
etkilerle umutlarımızı kıracak gibi görünüyorlar.

bu izleme/gözleme kapitalizmi ilişkilerinin üzerine, bir katman daha eklemek gerekiyor. bu katmanda, Mobese kameraları, yüz tanıma
teknikleri ve bilgisayarlara, cep telefonlarına, en son öğrendiğimiz gibi
güvenlikli sanılan whatsapp mesajlarına, girerek ses, görüntü, metin
toplayabilen yazılımlar, Alexa-Cortana gibi bize yardımcı olurken sürekli biz dinleyen veri toplayan gereçler var. bu katmanda bu yazılımlara ve gereçlere dayanarak siyasi eğilimlerimizi, suç işleme 'isyan etme'
potansiyellerimizi değerlendiren devlet pratikleri, karşımıza, popülist siyasetçilerin, otoriter eğilimlerinin totaliter pratiklere dönüşmesini kolaylaştıran, haklar ve özgürlükler alanında büyük sorunlar yaratmaya başlayan, çok karanlık bir görüntü koyuyor. bu görüntünün, bizim
emeğimizin ürünü olan verilere, karşılığı ödenmeden el koyan pratiklerle yaratılması da sanırım tarihin acı bir ironisi oluyor. (bbC, 25 Mayıs)

Kişisel bilgisayarların gelişmesi, internetin ve dijitalleşmenin yaygınlaşması, iletişim, veri ve bilgi işlem teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler, bireylerin ülkelerinde ve dünyada kendilerini ilgilendiren konularda bilgilenmesini, haklarını, özgürlüklerini baskıcı
rejimlere ve eğilimlere karşı korumasını kolaylaştıracaktı.
Hatta internet ile sosyal medya üzerinden 'ötekini' tanıma ve sorunlarını anlama süreci, çok kültürlülüğü, kardeşliği ve dayanışmayı geliştirecekti. Kabul etmek gerekir ki tüm bu alanlarda önemli gelişmeler yaşanıyor. Ancak, giderek şekillenmeye başlayan olumsuz
gelişmeler, olumlu gelişmeleri geride bırakacak gibi görünüyor.

Huawei telefonu olanlar Google'ın kararından nasıl etkilenecek?
Huawei'nin Android işletim sistemine erişiminin kısıtlanması, Çinli
şirketin yeni telefonlarını tanıttığı etkinliğine gölge düşürdü. Şirket,
Honor 20 serisi akıllı telefonlarının tanıtımına tanıklık etmeleri için,
dünyanın dört bir yanından gazetecileri Londra'ya davet etti. bbC'nin
aldığı bilgilere göre, bu yeni cihazlarda da tam Android deneyimi ve
Google'ın kendi uygulama mağazasının kullanımı sunuluyor.

bu olumsuz gelişmelerin ayırdına, 'terörizme karşı mücadele' kapsamında, devletlerin güvenlik gerekçesiyle almaya başladığı önlemlere ilişkin tartışmaları izlerken, daha sonra da çok çarpıcı biçimde,
Abd başkanlık seçimlerinde ve İngiltere'deki brexit referandumunda, 'Fake news' (Sahte haber), sosyal medya üzerinden seçmen manipülasyonu gibi konularda varmıştık. daha sonra, 'teknolojik soğuk savaş', 'izleme/gözetleme kapitalizmi' kavramları, internet, iletişim, veri
işlem alanlarında yaşanan gelişmelerin, yarattığı yeni emek, ürün ve
sömürü biçimleri üzerine tartışmalar yoğunlaştı.
'teknolojik soğuk savaş!'
birçok gözlemci, trump döneminde, Abd'nin Çin'e karşı uygulamaya koyduğu, Çin'in de cevap vermeye başladığı 'korumacılık' önlemlerine bakarak yeni bir küresel resesyona yol açabilecek ticaret savaşları riskinden söz ediyor. Ancak özellikle geçen Aralık ayında,
trump yönetiminin talebi üzerine, Kanada hükümeti Huawei'nin mali
işler Ceo'su Meng wanzhou'yu tutuklayınca su yüzüne çıkan çelişkiler,
atılan adımlar, Financial times gazetesinde Philip Stevens'in vurguladığı gibi, bir ticaret savaşından öte, daha yeni başlayan bir küresel egemenlik mücadelesi sürecine işaret ediyor.tim Culpan'ın, bloomberg'deki ilginç yazısının başlığı da "teknolojik soğuk savaş başladı" idi.
New York times gazetesinden Li Yuan ise konuya, "Huawei Google'ı kaybetti, Abd- Çin teknolojik soğuk savaşının da bir demir perdesi oluştu" başlığıyla yaklaşıyordu.
trump yönetimi, Çin'in büyük ve hızla gelişen, telekomünikasyonda 5G teknolojisinde dünya lideri lider olmaya aday teknoloji şirketi
Huawei'yi, İran'a yönelik Abd yaptırımlarını ihlal etmekle suçluyordu. Profesör Jeffery Sachs'ın, South China Morning Post gazetesindeki yorumunda işaret ettiği gibi, bu olağanüstü bir durumdu: Abd yönetimi ilk kez bir şirketi değil doğrudan yöneticisini hedef alıyordu.
Hem de bir 3. ülkede tutuklanmasını sağlayarak.
wanzhou'nun tutuklanmasından sonra gelişmeler hızlandı. Abd
güvenlik riski oluşturduğunu iddia ederek Huawei'nin, Abd 5G pazarına girmesini yasakladı; ardından müttefiklerini de benzer önlemler
almaya zorladı. İngiltere ve Japonya bu irade karşısında eğilme eğilimi sergilerken, Abd'nin qualcomm inc, broadcom inc gibi, mikroçip şirketleri Huawei'ye ürünlerini satmayı durduracaklarını açıkladılar. Son olarak Google, Huawei telefonlarının son modellerine
Android uygulamalarını kullandırmayacağını açıkladı.
bu sırada, Çin devlet başkanı Şi'nin, telekomünikasyon ve silah
sanayindeki yüksek teknoloji alanında kullanılan ender mineralleri işleyen JL Mag rare-earth şirketine yaptığı yüksel profilli ziyaret,

Çin'in bu minerallerin tedarik zincirleri üzerindeki dünya çapında
ağırlığını batı'ya anımsatıyordu. tim Culpan'ın ve Li Yuan'ın yorumuna göre, bu gelişmeler Çin şirketlerini kendi işletim sistemlerini,
uygulamalarını geliştirmeye zorlayacak, Çin'in internet uzayını, küresel internetten yalıtmaya başlayabilecek, ülke içinde kullanıcıların
üzerinde devlet denetimini, yoğunlaştıracak, de facto bir 'teknolojik
demir perde' oluşmaya başlayacak.
Nisan ayında rusya Parlamentosundan geçen, gerektiğinde dünyadan yalıtılabilecek bir rusya interneti oluşturmayı amaçlayan 'egemen internet' yasasını da bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor.
'İzleme/gözetleme kapitalizmi'
Harvard'dan Profesör Shoshana Zuboff'un tanımladığı, bu kapitalizmde sermaye tüketiciyi aynı zamanda, veri kaynağı olarak kullanıyor. bu verileri, ticari ya da siyasi amaçlar için kullanmak isteyenlere
satarak birikim yapıyor. bu kapitalizmde amaç, bireylerin, Google gibi arama motorlarında, Facebook, twitter gibi sosyal medya, Amazon
gibi mal satış platformlarında dolaşırken arkalarında bıraktıkları dijital izlerin adeta 'artık-veri' olarak değerlendirilmesi, alınıp satılan mala dönüştürülmesidir. bu 'artık-veriye' ulaşabilmek için tüketicinin internetteki tüm etkinliğinin, hatta açıklamak istemediği kişisel
bilgilerinin, türlü algoritmalar yoluyla izlenmesi, derlenmesi veriye
dönüştürülmesi gerekiyor.
bu süreçte söz konusu olan, yüz milyonlarca tüketici ve kullanıcının veri üreten emeği olduğundan, ortaya devasa bir veri birikimi çıkıyor. Hiçbir fiyat/ücret ödemeden elde edilen, çoğu kez gizli olduğundan el konulan diyebileceğimiz bu birikim, veri madenciliği ile
işlenmek üzere satılıyor. bu o kadar karlı bir iş ki, ilk başlatan Google, 2001-2004 arasında gelirlerini yüzde 3590 arttırmıştı.
bu kapitalizmde üç süreç birlikte çalışıyor. Veriler onları üreten bireylerden karşılığı ödenmeden, bedavaya ve çoğu kez izinsiz, gizlice
alınıyor. bu verilerin toplanabilmesi için, üreticisinin yaşamına ve
davranışlarına en ince ve mahrem ayrıntısına kadar nüfuz ediliyor.

Ancak, şirketin Abd hükümetiyle yaşadığı sorun çözülmezse, şirketin gelecekteki telefonları çok daha kısıtlı bir deneyim sunabilir.
Google, Samsung'dan sonra en çok Android telefon satan şirketle
bağlarını tamamen koparmak istemiyor gibi görünüyor. Şirket geçtiğimiz günlerde yarım milyardan fazla müşteriye telefon sattıklarını
açıklamıştı. Google tam olarak ne yapıyor?
Amerikan teknoloji devi, Huawei'yle "kamuoyuna açık olmayan"
donanım, yazılım ve teknik hizmetlerle bağlantılı tüm iş ilişkilerini
askıya aldığını duyurdu. bu, işletim sistemi bir açık kaynak projesi
olduğundan Huawei'nin Android'e erişimini tamamen yitirdiği anlamına gelmiyor. Her telefon üreticisi, Android'de değişiklik yapabilir
ve izin almadan cihazlarına yükleyebilir. Ancak uygulamada birçok
büyük uygulama üreticisi, teknik desteklerini Google'dan alıyor. Ayrıca Google, Android'deki kendi yazılımlarına erişimi elinde tutuyor;
Play uygulama mağazası
kendi uygulamaları
Google Assistant sanal yardımcı
Gmail e-posta hizmeti
Üçüncü tarafların belirli fonksiyonlara erişimine izin veren araçlar
Karar mevcut Huawei telefonları nasıl etkileyecek?
Huawei ya da Honor telefonları kullanıcılarının, yeni uygulamalara
ve Google hizmetlerine gelen güncellemelere erişimi hemen kesilmeyecek. Çünkü cihazlara, Compatibility test Suite (CtS) ve Vendor
test Suite (VtS) süreçleriyle lisans verildi. bu nedenle, Google Huawei'yle doğrudan ilişkiye girmeden, Play uygulama mağzasında ürünlerinin yeni sürümlerini kullanıcılara sunabilir ve yeni uygulamaların
indirilmesine izin verebilir. Ancak, güvenlik güncellemelerinde konu
biraz karışıyor. bu iş genelde, Google'ın Android cihaz üreticilerine,
kamuoyuna açıklamadan bir ay kadar önce yazılım güncellemelerinin
kodlarını veriyor. böylece üreticiler, güncellemenin kendi uygulamalarında sorun yaratmaması için gereken program yamalarını gözden
geçiriliyorlar ve gerekirse güncelleme yapıyorlar. Huawei kullanıcıları şimdi bu yamaları ancak Android open Source Project- Android
Açık Kaynak Projesi'ne (AoSP) geldiğinde alabilecek. bu durum da
Huawei kullanıcılarının, ciddi bir kusur ortaya çıktığında günler ya da
haftalar boyunca risk altında kalabilmesi anlamına geliyor.
Yeni telefonlar ne olacak?
Hiçbir yeni telefona lisans verilmeyecek ve bu telefonlarda Google
Mobil Servisleri (GMS) önceden yüklenmiş olmayacak.

BBC

Yani telefonda aşağıdaki uygulamalar olmayacak :

Hürmüz: Dünyanın Em Önemli Petrol Damarı

«S

uudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kıyılarında
düzenlenen 'sabotajda' iki Suudi petrol tankerinin zarar gördüğünü açıkladı. BAE, Füceyre Limanı yakınlarında farklı ülkelerin bandıralarını taşıyan dört geminin hedef alındığını duyurdu.

Riyad, patlamaların küresel petrol kaynaklarının güvenliğini hedef aldığını söyledi. Füceyre, dünyanın en büyük yakıt ikmal hattı
olan Hürmüz Boğazı'nın girişinde yer alıyor. Hürmüz Boğazı ise,
Orta Doğu'daki petrol üreticisi ülkelerin Asya, Avrupa, Kuzey
Amerika ve ötesine ikmal yaptığı kritik bir güzergâh. On yıllardır
süregelen bölgesel gerilimlerin de merkezi.

Müzik, uygulama ve diğer medya için Play Store
Google Fotoğraf
Youtube
Google Harita
Google drive
Google duo görüntülü arama

Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) oluşturan Suudi Arabistan, İran, BAE,
Kuveyt ve İran'dan ihraç edilerek Hürmüz Boğazı'ndan başka ülkelere ulaştırılıyor. Dünyanın en büyük LNG ihracatını yapan Katar'ın ürettiği sıvılaştırılmış doğal gazın neredeyse tamamı bu güzergâhtan geçiriliyor.

bu hizmetlerin bazılarını kullanmak, internet üzerinden yine mümkün olacak, ancak çoğu kullanıcı bunu yapmayı tercih etmiyor. Alternatif mağazalardan üçüncü taraf uygulamaları indirebilecekler. Ancak
Google, kendi uygulamalarının lisans verilmeyen cihazlara kurulumunu engelliyor. dahası, GMS'ye erişimin yitirilmesi, üçüncü taraf
uygulama geliştiricilerinin Google'ın uygulama programlama arayüzlerine erişimini engelleyecek. bu nedenle, bazı uygulamalardaki bazı
fonksiyonlar çalışmayabilir.

1980-1988 İran-irak savaşı sırasında, iki taraf da birbirinin petrol ihracatını aksatacak adımlar atmış, bu gerginlik 'Tanker Savaşı'
olarak tarihe geçmişti.
ABD'nin Bahreyn'de konuşlu 5. filosu bölgedeki ticari gemileri
korumak için görevlendirilmişti.

Hürmüz Boğazı nerede, büyüklüğü ne?
İran ile Umman sınırlarını ayıran boğaz, Umman Körfezi ve Basra Körfezi arasında yer alıyor . Boğazın en dar noktasında genişlik
33 kilometreye ulaşırken, su kanalı, iki yöne de 3 kilometrelik bir
nakliye rotasını kapsıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin tahminlerine göre 2016'da boğaz sularından günde 18,5 milyon varil
petrol taşındı. vortexa şirketine göre 2017'de bu miktar, günde
17,2 milyon varil, 2018'in ilk yarısında ise günde 17,4 milyon varildi.
Küresel petrol tüketiminin günde yaklaşık 100 milyon varil olduğu
düşünülürse, bunun beşte biri Hürmüz Boğazı'ndan taşınıyor.
İkmal edilen ham petrolün büyük bir bölümü Petrol İhraç Eden

İran ABD ve beş dünya gücü ile 2015'te nükleer anlaşmayı imzalayarak yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını dizginlemeyi kabul etti.
Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan çekilmesi
sonrası 2018'de Tahran'a uygulanan yaptırımlar geri döndü.
ABD, İran'ın nükleer silah üretimini sürdürmesinden endişeliyken, Tahran bu iddiayı reddediyor. Hem BAE hem Suudi Arabistan daha önce daha fazla petrol hattı inşa edilmesi dâhil, Hürmüz
Boğazı'nı atlatma amaçlı farklı alternatifleri araştırdı. Hürmüz Boğazı, ABD ve İran'ın taraf olduğu pek çok tarihi olaya sahne oldu.

»

Android'in gelecekteki sürümlerinde ne olacak?
Huawei'nin, Android'in mevcut versiyonunda takılı kalacağı dedikoduları yapılıyor. Ancak güvenlik uzmanları, bir sonraki versiyon
Android q'nun de açık kaynak olacağını ve Google'nin kaynak kodlarının büyük kısmını Huawei ve diğer ortaklarıyla paylaştığını belirtiyor. Ancak daha sonraki sürümlerde, örneğin 2020'de çıkacak Android r'de sorun yaşanabileceği söyleniyor. Alternatif ne? Huawei'den
bbC'ye yapılan açıklamada, Android'le çalışmaya devam etmek istedikleri, ancak b planı olarak yeni bir işletim sistemi de yarattıkları
belirtildi. Huawei'nin İngiltere şubesi başkan Yardımcısı Jeremy
tompson "bu olası sonuç için planları yapıyorduk. Alternatif geliştirmek için paralel bir programımız var. Kısa vadede Huawei için iyi bir
haber değil ama bence üstesinden gelebiliriz." dedi. (bbc, 20.05.2019)
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Batı’lı Ülkeler Neden
Huawei’den Korkuyor
Huawei, Çin'in en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alıyor ve
dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üretici olma unvanını taşıyor.
Geçen yıl dünya genelinde 200 milyon cep telefonu satış rakamına
ulaştı. Ancak, ABD'de en fazla rahatsızlığı yaratan konu Çin ordusu
ile olan ilişkileri. Kurucusu Ren Zhengfei, hem Çin Komünist Partisi
üyesi hem de Çin ordusunda görev yapan bir mühendis.

CHen yan & wang weı

T

elekom devi Huawei, Çin'in en başarılı küresel şirketleri arasında yer alıyor. Peki ama neden bu başarılı şirketin faaliyetleri, Batılı ülkelerde tartışma konusu oluyor? ABD, Huawei'nin Çin
hükümeti ile ilişkileri ve yeni nesil mobil teknoloji
olan 5G piyasasına küresel ölçekte egemen olması
nedeniyle Batılı ülke vatandaşları, kurumları ve devletleri hakkında bilgi toplayabileceğini savunuyor.
Washington, Huawei'yi bir "ulusal güvenlik tehdidi" olarak görüyor ve federal hükümet tarafından
açılan ihalelere katılmasını yasaklıyor. Silikon vadisi'nin dev şirketleri de ABD hükümetinin bu kaygılarına paralel adımlar atıyor. Son olarak Google,
Huawei'nin yeni model telefonlarında Android işletim sisteminin güncellenmeyeceğini duyurdu.
ABD ayrıca, müttefiklerine de 5G mobil şebeke
için açılan ihale sürecinden Huawei'yi uzak tutmaları baskısı yapıyor ve hatta bu teknolojiye geçiş planlarında "güvenilmeyen servis sağlayıcıları" kullanan
ülkelerle veri paylaşımını durdurabileceğini söylüyor. Peki ama Huawei'ye yönelik bu kaygılar ne kadar haklı? Şirket, Çin hükümeti tarafından veri toplaması konusunda baskı altında olduğu iddialarını
reddediyor. Şirketin kurucusu Ren Zhengfei, CNN
televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin
Huawei'ye yönelik kaygılarını haklı çıkaracak kanıtlar olmadığını ifade etti. Huawei'ye yönelik tartışmaları beş başlıkta mercek altına aldık:
Bilgi toplama

ğuk Savaş döneminde ise bu ittifakın önceliği Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku ülkelerindeki iletişim
faaliyetlerini izlemekti. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ise ittifakın odağı terörle mücadele
faaliyetlerine yöneldi ve şimdi ise odağında Çin ile
Çin'in ülke dışındaki faaliyetleri yer alıyor.
Bu ittifak üzerinden ABD'nin Huawei ile ilgili kaygıları başka ülkelere de sıçrıyor. ABD güvenlik yetkilileri, 5G teknolojisini hayata geçirirken "arz zinciri güvenliğini" güçlendirmeleri konusunda İngiltere
ve Almanya üzerinde baskı kuruyor. Bu bir bakıma
"Huawei'den uzak durun" anlamına da geliyor.
İstihbarat yasaları
Çin Komünist Partisi, Haziran 2017'de Ulusal
İstihbarat Yasası'nı kabul etti. Yasada istihbarat kavramının tanımının muğlak olduğu ve bunun da her
türlü verinin toplanmasının önünü açacağı eleştirileri yapılıyor. Yasanın 7'nci maddesi ise özellikle Batılı
ülkeleri kaygılandırıyor. Bu madde, hem şirketleri
hem de vatandaşları, yasalar uyarınca ulusal istihbarat çalışmalarını desteklemek, yardımcı olmak ve işbirliği yapmakla yükümlü kılıyor. Ancak Çinli hukuk
uzmanları, uluslararası medyaya yazdıkları yazılar ve
verdikleri beyanlarla bu kanunu savunuyor ve içindeki ifadelerin çarpıtıldığını söylüyor. Yine de uluslararası alanda Çin'e yönelik güvensizliğin cezasını
Huawei çekiyor. Çinli şirketler başka ülkelerde altyapı projeleri yaptıkları zaman genellikle yerel hükümetlerin güvenini kazanmakta zorlanıyor.

lerine yönelik gelişmeler, Türkiye’de de yakından takip ediliyor. Zira yaklaşık 50 milyon adet ile akıllı telefon kullanımının çok yoğun olduğu Türkiye’de Huawei ürünlerine olan ilgi de her geçen gün artıyor.
Uluslararası analiz kuruluşu GfK’nın Türkiye akıllı
telefon pazarına ilişkin yayınladığı verilere göre,
Ağustos 2017’de yüzde 3,2 olarak açıklanan Huawei Türkiye akıllı telefon kategorisi pazar payı,
Ağustos 2018’de yüzde 21,3 seviyesine, Mart
2019'da ise yüzde 29,9'a yükseldi.
Huawei Türkiye Tüketici Ürünleri Ülke Müdürü
Seth Wang’ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamaya göre, yıl sonuna kadar Türkiye’deki pazar payının yüzde 35’e çıkarılması hedefleniyor. Ancak
ABD yaptırımlarının hayata geçmesinin satışlarda
nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.
DW Türkçe’nin ulaştığı Huawei Türkiye yöneticileri, ABD ve Google ile ilgili sorulara yanıt veremeyeceklerini söylüyor. Bununla birlikte şirketin
Türkiye pazarındaki büyümesinin istikrarlı biçimde
devam edeceğini dile getiriyorlar.

zinde mobil operatörler başta olmak üzere, Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar 30 ülkedeki mobil
operatörlere hizmet veriliyor.
Merkezdeki 500'ün üzerindeki çalışanın yüzde
87’si Türk mühendislerden oluşurken, Huawei’nin
Türkiye’deki yatırımlarının toplamı 1,5 milyar TL’ye
yaklaşıyor. Türkiye’nin 3G ve 4,5G’ye geçiş sürecinde aktif rol alan şirket, Türkiye’nin 5G teknolojisine
uyumu konusunda da çalışmalar yürütüyor. Türkiye’nin 3 büyük cep telefonu operatörü olan vodafone, Turkcell ve Türk Telekom şebekelerinin de
büyük kısmında Huawei imzası bulunuyor.
"Türkiye, şirketin bölgesel üssü"
DW Türkçe’ye konuşan Teknolojioku.com Yayın
Yönetmeni Özgür Çetin'e göre, Türkiye Huawei
için çok stratejik bir pazar konumunda. Şirketin küresel pazardaki yeri ile Türkiye pazarındaki yerinin
birbiriyle paralellik taşıdığına dikkat çeken Özgür
Çetin, "Huawei Türkiye’ye çok yatırım yaptı ve yapmaya devam ediyor. Türkiye, hem Doğu Avrupa
hem de Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarları için
merkez konumunda" diyor.

"2020’de satış patlaması olacak"
Huawei, Çin'in en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alıyor ve dünyanın en büyük ikinci akıllı
telefon üretici olma unvanını taşıyor. Geçen yıl
dünya genelinde 200 milyon cep telefonu satış rakamına ulaştı. Ancak, ABD'de en fazla rahatsızlığı
yaratan konu Çin ordusu ile olan ilişkileri.
Kurucusu Ren Zhengfei, hem Çin Komünist Partisi üyesi hem de Çin ordusunda görev yapan bir
mühendis. Her ne kadar bu, Çin için pek rastlanılmamış bir durum olmasa da ABD ve Batı'da kaygı
yaratan bir özellik. Amerikalılar, Çin'in Çinli bir teknoloji şirketinden diğer ülkelerde elde ettiği bilgileri vermesini talep etmesi halinde şirketin de bu bilgileri vermek zorunda kalacağını savunuyor.
Amerikalılar, Çinli şirketlerin ABD'deki rakipleriyle özel hayatın gizliliğine dair aynı düzenlemelere
tabi olmadıklarını söylüyor. ABD Temsilciler Meclisi
İstihbarat Komitesi, 2012 yılında hazırladığı raporda, telekom şirketleri Huawei ve ZTE'nin ABD'de
faaliyet göstermesine izin verilmesi halinde haberleşmeyi izleyebileceklerini ve hatta elektrik şebekesi gibi ABD'deki altyapı tesislerine yönelik siber saldırılar düzenleyebileceklerini öne sürdü.
ABD'de FBi ve CiA de dahil altı istihbarat kurumunun başkanları da geçen yıl Kongre'de yaptıkları
konuşmalarda, Amerikan halkını Huawei cihaz ve
ürünleri kullanmamaları konusunda uyardı.
'Arka kapılar'
Uzmanlar, teknoloji şirketlerinin uygulamalarına
koydukları "arka kapılar" sayesinde donanımın kontrolünü ele geçirebileceklerini söylüyor. Bu yöntemle, acil durumlarda erişime olanak tanınmasını
sağlayan güvenlik protokollerini de baypas edebilirler. Ancak, normal şartlar altında, cihaz üreticileri,
cep telefonu operatörleri tarafından kolaylıkla fark
edileceği için bu yönteme başvurmayı tercih etmiyor. Ren Zhengfei, Çin devletinin şirketinden hiçbir
zaman "uygunsuz bilgileri" paylaşmasını istemediğini
söylüyor. Ren Zhengfei, Huawei'nin özel bir şirket
olduğunu ve Çin devleti ile tek ilişkisinin vergi ödemek olduğunu belirtiyor. CNN'in uzmanlara dayandırdığı haberinde, Huawei'nin ABD'nin Montana
eyaletinde bulunan baz istasyonlarını "silah gibi kullanarak", o civarda bulunan bir hava üssünde yer
alan kıtalararası balistik füzelerin çalışmasına müdahale edebileceğini iddia etti. Çinli uzmanlar ise bu
tezi "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Ticaret savaşı
Tüm bu tartışmalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının hızlandığı bir dönemde yaşanıyor. Aralık ayında ABD Başkanı Donald Trump ile
Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping, Arjantin'deki G20
zirvesinde bu konuyu görüşmek üzere bir araya
geldiklerinde Kanada polisi de Huawei'nin CFO'su
Meng Şizhou'yu tutukluyordu.

Huawei, Türkiye’yi bölgesel üs olarak konumlandırdı. İki yılda Türkiye’deki pazar
payını % 3’ten % 30’a çıkaran şirketin en
büyük ikinci AR-GE merkezi de Türkiye’de
en'in kızı olan Meng, ABD'nin İran yaptırımlarını
R
ihlal etmekle suçlandı. Çinli yorumcular, Meng'in
tutuklanmasının "rehin alma" olarak tanımladı. Huawei
meselesi, ABD ile Çin arasında tansiyonun giderek
arttığını da ortaya koyuyor. (BBC, 20 Mayıs 2019)
Türkiye Huawei'nin bölgesel üssü oldu
Trump yönetiminin "kara liste"ye aldığı Çinli
Huawei, Türkiye’yi bölgesel üs olarak konumlandırdı. İki yılda Türkiye’deki pazar payını yüzde 3’ten
yüzde 30’a çıkaran şirketin en büyük ikinci AR-GE
merkezi de Türkiye’de. Çin’in küresel akıllı telefon
pazarında dengeleri değiştiren markası Huawei,
Türkiye’deki tüketiciler tarafından da her geçen gün
daha fazla tercih ediliyor. Çinli şirket Türkiye pazarındaki payını yalnızca 2 yıl içinde yüzde 3’ten yüzde
30’a çıkardı ve Apple’ın önüne geçerek, Güney Koreli Samsung’dan sonra Türkiye'de en çok tercih
edilen ikinci akıllı telefon markası haline geldi.
Bu nedenle ABD’nin Huawei’ye ilişkin yaptırım kararı alması ve Google’ın marka ile ilişkisini keseceğine yönelik haberler, Türkiye’deki kullanıcılar tarafından da dikkatle takip ediliyor. DW Türkçe’ye
konuşan uzmanlara göre, ABD ile yaşanan sıkıntılara
rağmen Huawei’nin Türkiye’deki yükselişi sürecek.
2019 yılı itibariyle dünya çapında akıllı telefon pazarının yüzde 19’unu elinde bulunduran ve pazarda Samsung’dan sonra ikinci büyük marka olan Huawei, son
günlerde ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının
en önemli gündem maddesi haline gelmiş durumda.

Beş Göz İttifakı
Her ne kadar bu isim bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi dursa da bu yapı on yıllardır mevcut.
ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'nın istihbarat birimlerinin kurduğu uluslararası
örgüte Beş Göz İttifakı adı veriliyor. Bu ittifakın
kökleri, İkinci Dünya Savaşı'na kadar uzanıyor. So-

2018 yılını, 108 milyar doların üzerinde bir gelir
ile kapatan Çinli teknoloji devi, 2019’da yüzde 10
büyüme ile gelirlerini 120 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyor. Ancak Trump yönetiminin ulusal
güvenliği tehdit ettiği iddiasıyla Çinli şirkete yönelik
bir dizi kısıtlama kararı alması, Huawei için yıl sonu
planlarını riske atabilecek bir gelişme. Huawei ürün-

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret ve tüketici elektroniği zincirlerinden biri olan İstanbul Bilişim’in Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Akın, DW’ye yaptığı açıklamada, Huawei marka akıllı telefonların Türkiye’deki
tüketiciler tarafından her geçen gün daha fazla tercih
edildiğine dikkat çekiyor. "Şu anda piyasada genel bir
durgunluk olsa da, Huawei satışlarında artış sürüyor"
diyen Akın, bunda Çinli şirketin ürünleri için yarattığı
kaliteli ve ucuz algısının etkili olduğunu söylüyor.
Bununla birlikte, tüketicilerin ABD ile Türkiye arasındaki siyasi gerilimlerin de etkisi ile ABD menşeili
markalar yerine Çinli bir markaya daha sıcak bakmaya başladığını ifade eden Ediz Akın, şöyle konuşuyor:
"Bugün yaşanan tartışma cep telefonları ile değil, yazılım teknolojileri ile ilgili. ABD, kendi markası olan
Apple’ı korumak istiyor ama Huawei pazarda agresif
biçimde büyümeye devam ediyor. Biz 5G teknolojisinin yaygınlaşması ile birlikte, 2020 ile birlikte Huawei satışlarında patlama olacağını düşünüyoruz."
En büyük ikinci AR-GE merkezi Türkiye'de
Türkiye, Huawei için yalnızca 80 milyonluk nüfusu ile dev bir pazar değil, aynı zamanda dünya çapında geliştirdiği teknolojiler açısından da kritik bir
merkez. Şirketin 2009 yılında İstanbul’da kurduğu
AR-GE Merkezi, Huawei’nin Çin dışındaki AR-GE
merkezleri içerisinde Hindistan’dan sonraki en büyük teknoloji merkezi olma özelliğine sahip. Huawei’nin İstanbul-Ümraniye'deki dev AR-GE merke-

Şu an için ABD yaptırımlarının Türkiye’deki tüketiciler açısından fazla bir anlam ifade etmediğini vurgulayan Özgür Çetin ancak ABD ile yaptırım geriliminin devam etmesi ve Google gibi başka firmaların
da Huawei’den uzaklaşması durumunda sorunun
büyüyebileceği görüşünde.
Çetin, "Çünkü insanlar akıllı telefonları, içindeki
uygulamaları kullanmak için alıyor. Huawei, telefonu
bedava da dağıtsa, içinde Google, Facebook, instagram olmadıktan sonra kimse almaz. O yüzden
ABD’li şirketlerin Huawei ile ilişkisini sürdürüp sürdürmeyeceği kritik önemde" diye konuşuyor.
ABD 90 günlük süre verdi
Amerikan Ticaret Bakanlığı, Huawei'yi yeni ürünler hayata geçirmek için ABD menşeili malzeme almaktan men etmişti. Ancak daha sonra Huawei’ye
uygulanacak kısıtlamaların bir kısmının 90 gün süreyle askıya alındığı açıklanmıştı.
Trump yönetimi, Çinli şirketin bir ulusal güvenlik
tehdidi olduğunu öne sürüyor. Huawei kullanıcıları,
ABD yaptırımlarının ağırlaşacağı 19 Ağustos tarihinden sonra mevcut Google Play uygulamalarını
kullanmaya devam edebilecek, fakat yeni Android
versiyonlarına geçemeyecek.
Bu nedenle Huawei ve alt markası Honor akıllı telefonlarının satışlarında bir miktar düşüş bekleniyor.
Bununla birlikte Huawei telefonlarının ikinci el pazarında da ucuzlayacağı öngörülüyor. (dw, 23.05.2019)

Sosyal Medya Paylaşımlarına İnceleme

A

bd donanması dünya çapında 350 milyon
sosyal medya paylaşımını inceleyecek.
Abd donanması dünya çapında en az 350
milyon sosyal medya paylaşımını incelemeyi hedefliyor. donanma amacını insanların internette nasıl
ifadeler kullandıklarını anlamak olarak açıkladı.
Askeri projede verilerin hangi sosyal medya platformundan toplanacağı yer almıyor. Fakat paylaşımların kamuya açık olması, en az 100 ülkeden ve
60 dilde olması gerekiyor. Paylaşımların 2014-16
yıllarında yapılmış olması da aranan bir diğer özellik. Projeye dair bu detaylar Naval Postgraduate
School'un bu verileri sağlayacak bir şirket bulmak
için çıktığı ihale ilanında ortaya çıktı.
İhaleye başvurular ise kapandı. donanmanın aradığı diğer şartlar arasında: Paylaşımların en az 220
milyon gerçek kullanıcı tarafından yapılmış olması,
Yüzde 30'undan daha fazlasının tek bir ülkeden ol-

maması, Yüzde 50'sinden fazlasının İngilizce dışındaki dillerde yapılmış olması, ve yüzde 20'sinin konum bilgisinin bulunması yer alıyor.
Özel mesajlaşmalar ve paylaşımları yapan kişilerin bilgileri ise veri tabanına aktarılmayacak. bloomberg'e konuşan projenin başındaki araştırmacı
Camber warren, "Sosyal medya ilk defa günlük
kullanımın ve argonun, birbirinden farklı toplumlarda zaman içinde nasıl evrildiğini anlamamıza
yardımcı olacak" dedi ve ekledi: "böylece belli türlerde söylemler etrafında toplulukların neden ve
nasıl oluştuğunu, diğer söylemlerde bunun neden
olmadığını anlayabileceğiz." Abd donanması anonim tarayıcı tor'un da yaratıcısıydı. the onion
router'ın (Soğan Yönlendirici) kısaltması olan tor,
insanların internet üzerinde gönderdikleri bilgilerin
birden fazla bilgisayardan kriptolu bir şekilde geçirilerek anonimleştirilmesi prensibiyle çalışıyor. (bbc)
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Amerika’nın Strateji-Kaynak
Mevcut ve gelecekte küresel geçiş süreçlerini anlamada
önemlibiretmen;büyükgüçlerinliderlerininalgıları,fikirleriveuluslararasıaktörlerinelindeki(asimetrik)kaynakların
küresel düzeyde yeniden düşünülmesi olacaktır. Rusya’nın
Washingtondünyadüzenindekikonumu,Almanya’nınVersay
veYaltasistemlerindekikonumundanfarklıydı.KimseMoskova’dantazminattalepetmediveyasilahsızlanmasınıistemedi;ülkeninbölünmesigibibirtalepdesözkonusudeğildi.
Buna dair bir tartışmanın açılması bile imkansızdı. Rusya,
SoğukSavaş’tamağlupolmadı;çıkarlarıngeçicibirbirliği
temelindeBatıilebirliktebusavaşısonlandırdı.

Şiddete başvuran aşırılık yanlısı örgütlerin mağlup edilmesi, Şiddete
başvuran aşırılık yanlısı örgütlerin küçültülmesi ve saldırmaları için ellerine fırsat verilmemesi, Müttefiklere ve ortaklara, şiddete başvuran
aşırılık yanlısı örgütlere direnme ve onları mağlup etme doğrultusunda kapasite inşasında yardımcı olunması
Katman 2 Öncelikleri
Birçok rakibin, biraz önceden ihbarda bulunarak ve ABD buna karşılık verecek güçleri henüz konuşlandırmadan önce saldırma yeteneği
bulunmaktadır. Bu rakipler, ABD ve müttefikleri ve onun ortakları
için ivedi sorunlar doğurmaktadır. Rusya, ABD ve onun NATO’lu
müttefikleri onları yeniden güçlendirmeden önce Baltık komşularını istila edebilir. Eğer Kuzey Kore ile halihazırda yakınlaşan ilişkiler bir kez
daha kötüleşirse, Seoul, ordusu ve sivillerinin -ve birçok ABD uyruklunun- hazırlıksız yakalanabileceği bir ağır silahlı saldırı riski altına girebilir.
Kuzey Kore rejimi bir gün düşebilir ve bu da onun nükleer silahlarını
hırsızlara açık hale getirir ve terör gruplarına aktarılmaları mümkün olabilir. Son kertede, Çin, ABD bir işgali durduracak güçleri konuşlandırmadan önce Tayvan’a saldırabilir. Başkan Trump bu zamana değin
ABD’nin NATO Antlaşması’nın 5.maddesi çerçevesindeki taahhütlerini
yerine getirmeye karar verdi. Bunlar arasında, Estonya, Letonya ve Litvanya gibi Baltık devletlerinin savunmasına aktif katılım da yer alıyordu
(5). ABD ve onun NATO’lu müttefikleri, Rusya’nın her ne kadar olası
gözükmese de potansiyel bir Rus saldırısını caydırmaya yardımcı olmak
üzere Baltık bölgesine birliklerini konuşlandırdı. Bununla birlikte, bu
güçler ve onlara kolaylıkla erişebilen takviye güçler, kısa süreli ihbarlı bir
saldırıyı durdurmaya yeterli gelmeyecektir. Rusların üstün gelmesi,
ABD ve müttefiklerini şuna zorlayacaktır: (1) Can ve mal açısından ciddi bir kaybın yaşanacağı bir karşı-saldırı taahhüdü altına girmek; (2)
Nükleer savaş da dahil olmak üzere gerilim tırmandırılması tehdidinde
bulunmak; ve bu sözünü de yerine getirmek; veya (3) Barış talep etmek.

rand - 1. BöLüM

A

BD ve müttefiklerinin, ulusal çıkarlarını tehdit edebilecek bir
caydırıcılığı önlemek veya mağlup etmek konusundaki yeteneğinde önemli açıklar söz konusu. Estonya, Letonya ve Litvanya
gibi NATO üyeleri, Rusya’nın hızlı bir işgali karşısında kırılganlıklarını
koruyorlar. Güney Kore, Kuzey Kore’nin ağır silahlarının görece olarak küçük bir kısmı karşısında uzun süredir kırılgan durumda. Çin’in
komşuları – özellikle de Tayvan- saldırganlık ve zorlamalar karşısında kırılganlıklarını koruyorlar. Son kertede, şiddet yanlısı aşırılıkçılar, Orta
Doğu, Afganistan ve dünya çapında bir tehdit doğurmaya devam ediyorlar. Bu sorunlara çözümler ise hem para hem zaman gerektirecek.
ABD’de gereken fonlar bugün Bütçe Denetim Yasası ve nükleer ve konvansiyonel güçlerin modernizasyonuna yönelik rakip yükümlülüklerle sınırlı. Dolayısıyla, hangi misyonların önceliklendirilmesi gerektiğini tartışıyoruz ve ABD’nin stratejisi ve yatırımlarda bazı değişikliklere gidilerek
bu uçurumların daha iyi şekilde kapatılmasını öneriyoruz.
Bu rapor, yasama ve yürütme kollarındaki uygulayıcılar, savunma politikası yapıcılar, analistler, medya, STK’lardaki uzmanlar ve ABD’nin uluslararası güvenlik işlerindeki rolü ve savunma planlamasıyla ilgilenenler
açısından önemlidir. Rapor, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı,
Birleşik Muharip Kumandanlıklar, Donanma, Deniz Piyade Sınıfı, savunma ajansları ve savunma istihbarat topluluğunun sponsorluğunda, federal düzeyde fonlanan bir araştırma ve geliştirme merkezi olan RAND
Ulusal Savunma Araştırması Enstitüsü bünyesindeki Uluslararası Güvenlik ve Savunma Politikası Merkezi bünyesinde gerçekleştirilmiştir.
ÖZET
2018 yılında açıklanan Ulusal Savunma Stratejisi, ABD Savunma Bakanlığı için temel öncelik ve ABD’nin güvenliği açısından asli bir meydan okuma olarak Çin ve Rusya ile uzun vadeli, stratejik rekabeti görmektedir (1) Ulusal Savunma Stratejisi (NDS), Savunma Bakanlığı’nı,
Avrupa, Hint-Pasifik ve Orta Doğu’daki saldırganlıkları caydırmak ve
eş zamanlı olarak iç güvenliği sağlamakla görevlendirmektedir. NDS,
aynı zamanda Savunma Bakanlığı’nı Kuzey Kore ve İran’a karşı koymaları ve ABD’ye yönelik terörist tehditleri önlemek konusunda yönlendirmektedir. Savaş zamanında, Savunma Bakanlığı, “büyük bir gücün saldırganlığını mağlup edecek, diğer yerlerdeki saldırganlıkları caydıracak
ve terörist ve kitle imha silahı tehditlerini durdurabilecek” durumda olmalıdır” (2). Tüm bunlar birlikte ele alındığında, 2018 yılındaki NDS,
Başkan Barack Obama yönetimi sırasında açıklanan ve bölgesel bir saldırganı mağlup ederken, bir başka bölgedeki ikinci bir saldırgana kabul
edilemeyen maliyetler dayatan ve bu saldırganın hedeflerine erişmesini
önlemeyi öngören sonuncu Savunma Gözden Geçirme Raporu’na kıyasla ordudan daha yüksek beklentiler içerisindedir (3). Bu yüksek talepleri karşılamak için NDS, askeri hizmetleri, çok daha ölümcül bir güç
inşa etmekle, ittifakları güçlendirip yeni ortaklara cazip hale getirmekle,
daha büyük bir performans ve yetkilendirmektedir. Ne yazık ki NDS,
askeri güçler tarafından uygun şekilde desteklenmemektedir ve bu durum da strateji – kaynak uçurumu yaratmaktadır.
Ulusal Savunma Stratejisi Komisyonu’na göre; “ABD’nin güvenliği ve
refahı, on yıllardır hiç olmadığı kadar büyük bir risk altında. Amerika’nın
askeri üstünlüğü – küresel nüfuzu ve ulusal güvenliğinin sert güç omurgası- tehlikeli bir düzeyde azalmıştır. Rakipler ve düşmanlar birçok cephede ve birçok alanda ABD’ye kafa tutmaktadır. Amerika’nın müttefikleri, ortakları ve kendi temel çıkarlarını savunma yeteneği giderek kuşku
götürür bir hale gelmektedir. Eğer ulus bu koşulları düzeltmek üzere
hızla harekete geçmezse, sonuçları ciddi ve kalıcı olacak.” (4)
Bu rapor, 2018 NDS’nin artan talepleri ve bu uçurumu dünya çapında ve başarılı bir şekilde kapamaya dönük politikaları uygulamak
için gereken yetenekler arasındaki önemli açıkları incelemektedir. Bu
araştırma ise spesifik olarak şunları hedeflemektedir: (1) ABD’nin güvenlik politikası ve ABD’nin askeri yetenekleri ve kapasitesi arasındaki
açıkları tespit etmek; (2) Kaynak tahsisatının önceliklendirilmesine
yönelik bir çerçeve önermek; ve (3) Askeri yeteneklere, teknik inovasyonlara yakın vadede yatırım ile bir rakibin elindeki fırsatları birlikte azaltabilecek nitelikteki kavramların bileşkelerini önermek.

Her bir tercih çok kötüdür ve ilk ikisi, iyi silahlanmış bir nükleer
devletle kapsamlı bir savaş riskini barındırmaktadır.
rak, ABD’nin teröristlerin ve özellikle de kitle imha silahlarına erişim
imkanı edinenlerin gerçekleştirdikleri saldırıları önleyebilir olması gerekmektedir. Bunun için de, toprakları dışındaki silahları durdurmak
üzere özel operasyonlarla bağlantılı uluslararası istihbarat çabalarını
güçlü halde tutmalı, kolluk güçlerinin de ülke içindeki tehditleri engellemesini sağlamalı. Aynı zamanda ABD, eğer nükleer yeteneklere sahip
olan Kuzey Kore gibi bir korsan devlet çökerse onun nükleer tesis ve
silahları ele geçirip güvenliklerini sağlamak üzere askeri güçlerini hazırlamak zorunda olabilir. ABD, diğer saldırı türleri (örneğin, biyolojik silahlar veya gelişmekte olan siber tehditler) karşısında kırılgan hale geldiği için, ilave savunma yatırımı kategorilerine ihtiyaç olacak (siber
tehditlerle başa çıkmak üzere ABD Siber Kumandanlığı’nın ve ona
bağlı güçlerin kurulması gibi). ABD anakarasının ve halkının korunması için gereken yatırımlar, Savunma Bakanlığı’nın birinci önceliği olmalıdır – ve son kertede olacaktır. Burada tartıştığımız diğer tüm öncelikler, geriye kalan fonlar veya Başkan’ın talep ettiği, Kongre’nin de
vermeye razı olduğu ilave fonlar için rekabete girişecektir.
Tablo S.1.
ABD’nin Savunma Öncelikleri, Misyonları ve İhtiyaç Duyulan Eylemler
Öncelik

Misyon

Strateji İhtiyaç

Duyulan Eylem

Katman 1
Nükleer devletlerin saldırısını caydırmak, Devasa karşılık, ABD’nin
nükleer cephaneliğinin ve gönderim sistemlerinin modernizasyonu
Sınırlı balistik füze saldırılarını mağlup etmek Balistik füze savunma
Füze savunma sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
Terör saldırılarını -özellikle de kitle imha silahlarıyla yapılanları- önlemek- Terör hücrelerinin tespit edilmesi, küçültülmesi, yok edilmesi
- Nükleer silah veya materyallerin transferinin yasaklanması, zayıf
nitelikteki nükleer silahlara el konması- Dünya çapında istihbarat,
özel operasyon çabaları
- Zayıf nitelikteki nükleer silahları bulmak, onlara el koymak ve güvenliklerini sağlamak üzere birimleri örgütlemek, eğitmek ve teçhizatlandırmak.
Katman 2
Rusya’nın Baltıklardaki saldırganlığının caydırılması - İlk saldırıyı köreltebilecek güçleri konuşlandırılması ve galip gelmek üzere güç takviyesi yapılması - Tayvan’a “Mavi A2/AD” savunma sistemini güçlendirmede yardımcı olma
- Çin’in saldırıda bulunması durumunda Tayvan’ı güçlendirme ve ona
destek olma konusunda ABD’nin yeteneğini artırma
Kuzey Kore’nin füze ve ağır silahlarla yapacağı bir saldırının caydırılması - RoK-ABD karşı-ateş, saldırıyı önleme ve muharip olmayan tahliye operasyonu yeteneklerinin inandırıcı düzeyde tutulması

Tehditleri Önceliklendirmek – ve onlara karşı koymak
Ulusal güvenliğin önündeki tehditler eşit değildir. Başarılı bir savunma stratejisi, tehditlerin önceliklendirilmesini ve kaynakların uygun şekilde tahsis edilmesini gerektirir. Tablo S.1’da, NDS ve bizim dünya çapındaki en ciddi tehditlere dair analizimde belirtilen öncelikleri temel
alan tehditler hiyerarşisi yer almaktadır.
Katman 1 Öncelikleri
ABD’nin anavatan topraklarını ve Amerikan halkını korumak, Başkan’ın temel anayasal sorumluluğu ve Savunma Bakanlığı’nın da ilk görevidir. En ciddi tehdit ise, nükleer silahlara sahip düşmanca devlet aktörlerinden gelmektedir. Dolayısıyla, birinci ulusal güvenlik önceliği,
devlet güçlerini ABD’ye saldırmaktan men etmeye dönük güvenilir ve
etkin bir nükleer karşı-saldırı yeteneğine sahip olmaktır. Bu ise,
ABD’nin nükleer cephaneliğini ve gönderme araçlarını -bombardıman
uçakları, karadan konuşlu balistik füzeler ve denizaltından gönderilen
füzeler- modernleştirmesini gerektirmektedir.
Bunun ardından, ABD’nin, Kuzey Kore ve belki de gelecekte İran gibi ikinci sınıf nükleer güçler tarafından gerçekleştirilen küçük çaplı bir
kıtalar-arası saldırıyı (yani, 10 kadar füzenin kullanıldığı) mağlup etmeye yetecek kadar iyi bir balistik füze savunmaya ihtiyacı var. Son ola-

Bu zamana değin en iyi tercih ise, Rusların bir saldırıdaki hedeflerini
ortadan kaldırmaya dönük inandırıcı bir yeteneğe sahip olmak suretiyle böylesi bir savaşı başlamadan durdurmaktır. Baltıklara yönelik olarak Rusların bir saldırısını durdurmak, Doğu Avrupa’da ABD’nin silahlı
bir biriminin eşdeğerini ve çatışma başlamadan önce kısa bir uyarı sonucunda Baltıklara diğer hava, deniz ve kara güçlerinin konuşlandırılmasını gerektirecektir. ABD’nin eski savunma bakanı James Mattis,
NATO’nun elinde 30 mekanize tabur, 30 savaşçı bölük ve bir saldırıyı
mağlup etmek ve ele geçirilen toprakları özgürlüğüne kavuşturmak
üzere 30 gün içerisinde ilk savunucuları güçlendirmeye hazır 30 geminin olması gerektiğini belirtti. Halihazırda -her ne kadar müttefikler
bu yükün daha eşitlikçi bir kısmını üstlenmek üzere yeteneklerini yeniden inşa etmeye başlamak zorunda olsalar da- bu güçlerin büyük
kısmının ABD’den temin edilmesi gerekecek. İnandırıcı bir caydırıcılık
ise, bu güçlerin mobil hava savunmalarını iyileştirmelerini, ilave ağır silah elde etmelerini, isabet yeteneklerini geliştirmelerini, düşman hava
savunma silahlarının uzun menzilli olarak ortadan kaldırılmasını ve Rus
zırhlılarını, hava savunma sistemini ve ağır silahları yok etmek üzere
alan-etki silahlarının yeni neslini edinmeyi gerektirecektir.

Çin’in Tayvan’ı işgalinin caydırılması - Tayvan’ın savunma yeteneklerinin saldırıyı köreltebilecek düzeye getirilmesi, ABD’nin takviye yapabilme yeteneğinin tesis edilmesi
Katman 3
Çin’in Japonya ve Filipinlere yönelik baskılarının durdurulması - Japonya ve Filipinler’e savunma sistemlerini inşa etmede yardımcı olma
- Çin’in potansiyel saldırılarına karşı birleşik güç tatbikatları gerçekleştirme - Müttefiklerin hava, deniz ve kara savunma sistemlerini güçlendirme;
- Çin’in saldırılarını mağlup etmek üzere birleşik birimleri örgütleme, eğitme ve teçhizatlandırma.
-İran’ın saldırganlığının caydırılması - Basra Körfezi ortaklarının savunma sistemlerini inşa etmelerinde onlara yardımcı olma;
- İran’ın saldırılarını durdurmak üzere güçleri tertipleme - Partnerlerin hava, füze ve deniz savunma sistemlerinin güçlendirilmesi;
- 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

Başkan Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen zirveyi bir kenara bırakırsak, Kuzey
Kore, ABD ve müttefiklerine dört potansiyel tehdit doğurmaya devam etmektedir. ABD ordusu, ABD’yi doğrudan risk altına sokan bu
tehditlerle mücadele etmek zorunda kalacaktır. Diplomatlar ve diğerleri ise, sahadaki gerçekleri değiştirmek üzere çabalayacaklardır. Öncelikle, Kuzey Kore artık Güney Kore’yi nükleer silahlarıyla vurabilecektir. Herhangi bir yeni ve çok etkili silah denetimi anlaşmasının
olmadığı bir ortamda Kuzey Kore, Japonya ve hatta ABD’yi vurabilecek
türden füzeleri geliştirmeyi tamamlayabilir. Her ne kadar ABD’in modernleştirilmiş nükleer güçleri bu tür saldırılarda caydırıcı etkiye sahip olsalar da, Kuzey Kore’nin herhangi bir saldırı riskini hafifletmek için Kore’de sınırlı bir balistik füze savunma sistemine de ihtiyaç vardır.
İkinci olarak, Kuzey Kore, Güney Kore topraklarına -Seoul ve diğer
kentlere- saldırmak üzere ağır silahlı güçler kullanabilir. Kuzey Kore,
ABD’nin kendi füze geliştirme faaliyetlerine gelecekte saldırması durumunda -örneğin eğer mevcut yakınlaşma son bulursa ve Kuzey Kore bir başka kıtalar-arası balistik füze testi gerçekleştirirse- bir misilleme biçimi olarak böyle davranabilir. Bir başka örnekte ise, Kuzey
Kore, Güney Kore kaynaklı olarak algılanan bir saldırıya yanıt verebilir – örneğin, cep telefonları, İnternet veya hoparlörler aracılığıyla Kuzey Kore vatandaşlarına mesaj gönderilmesi. Eğer bazı ağır silahlı saldırılar gerçekleşirse, ABD ve Güney Kore’nin bunu karşı-batarya
atışlarıyla sonlandırması son derece güç olacaktır. Pyongyang, küçük
çaplı bir saldırıyı sonsuza dek sürdürebilir, veya Güney Kore’yi tavizlerde bulunmaya zorlamak üzere saldırıları yeniden başlatabilir. Sonuç
itibariyle, tercih iki seçenek arasında olacaktır: ya Kuzey Kore’yi ordu
ve ordunun desteklediği endüstriyel hedeflere karşı orantılı saldırılarla cezalandırmak, ya da Seoul dolaylarındaki alanlardan Kuzey Kore’nin ağır silahlarını temizlemek üzere bir kara saldırısı başlatmak. Bir
kara saldırısı, gereken güçler ve insan zayiatı açısından son derece maliyetli olacaktır; ancak Kore Cumhuriyeti ve ABD, caydırıcılık stratejisinin bir parçası olarak bu seçeneği sürdürmek isteyebilir. Uzun vadede ABD ve Güney Kore, kalıcı sensörler ve Kuzey Kore’nin ağır
silahlarını ateşlenme döngüleri içinde herhangi bir anda tespit edip
onlara saldırabilecek nitelikte bir alan-etki silahları geliştirmelidir.
Üçüncü olarak; Kuzey Kore’nin yoğun yaylım ateşinde bulunmaya
devam etmesi, binlerce ve hatta milyonlarca sivilin askerden arındırılmış bölge ve beki de Seoul boyunca kentlerden kaçmalarına yol açabilir. İçlerinde 200.000’den fazla Amerikalı olabilir ve o Amerikalıların
arasında da ABD ordusunun görev başındaki üyelerinin aileleri ve resmi iş ziyaretinde olan diğer kişiler olabilir. ABD, bu sivilleri uyarma,
yerlerini belirleme ve tahliye etme yeteneğini iyileştirmelidir. Dördüncü olarak; Kuzey Kore bir savaş, siyasi veya sosyal bir ayaklanma ya da
bir ekonomik felaketin sonucu olarak çökebilir ve bunun sonucunda
da nükleer cephaneliği hırsızlığa veya başka ellere geçmeye hazır hale
gelir. ABD’nin halihazırda Güney Kore, Çin ve ilgili diğer uluslarla görüşmelerde bulunması gerekiyor ve bu görüşmeler ileride koordineli
bir “silahların yaygınlaşmasını önleme” operasyonlarına yol açabilir.
ABD aynı zamanda nükleer silahların tespit edilmesi ve izlenmesine dahil olmak üzere istihbarat varlıklarının yeteneklerini iyileştirmeli, onları
bulacak, el koyacak ve güvenli hale getirecek güçlere sahip olmalıdır.
Sonuncu bir Katman 2 tehdidi olarak, Çin, Tayvan’la yeniden birleşme konusunda baskı yapmak üzere askeri gücünü kullanabilir. Her ne
kadar Çin’in yakın gelecekte Tayvan’ı işgal etmesi pek mümkün görünmese de, ABD açısından çarpıcı biçimde iyileşen Çin ordusuna
karşı Tayvan’ı uzak mesafedeki üslerden korumak giderek daha da
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zorlaşmaktadır. Dolayısıyla Tayvan’ın kendi savunma sürecinin ilk günleri veya saatlerinde yükünün önemli bir kısmını kendisi üstlenmesi
gerekmektedir. Tayvan, bunu yapmak için yatırımlarının ağırlığını, karadan konuşlu “Mavi A2/AD” füze sistemlerine doğru kaydırmalıdır.
Amaç, Çin’in hava ve deniz saldırısını mümkün olduğunca geri püskürtmektir. ABD, Tayvan’a, ABD ordusuyla karşılıklı olarak işletilebilecek nitelikte sistemler, güçler ve operasyonel konseptler inşa etmede
yardımcı olmalıdır. ABD kendi açısından tamamlayıcı yeteneklere yatırım yapmalıdır: örneğin bombardıman uçakları tarafından Çin’in hava
savunma sistemine güvenilir uzaklıkta kullanılabilecek olan uzun menzilli gemi savar füzeler. ABD, Tayvan’ın risk hesaplamalarını şekillendirmede ve bunların Çin’le ilişkilerde ne kadar provokatif olacağını ölçmede yardımcı olabilir.
Katman – 3 Öncelikleri
Çin, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifiklerdeki komşularına karşı -içlerinde Filipinler ve Japonya da var- zorlayıcı eylemlerini artırabilir. Bu
uluslar, kendi savunmalarından öncelikli olarak sorumludurlar; ancak
ABD onlara hava, deniz ve kara güçlerini inşa etmede yardımcı olabilir
ve bu güçler, gemisavar, hava savunma ve yüzeyden yüzeye füze sistemlerini kullanabilmeli. Bu durum aynı anda hem bu ulusların savunmalarına faydalı olmakta ve ABD’nin eğer saldırıya uğrarlarsa onların yardımına gelmesi için zaman ve fırsat yaratacaktır. Aynı zamanda ABD,
jeopolitik dengeyi kendi lehine döndürmek üzere diğer girişimleri de
göz önünde bulundurmalıdır. Bu girişimler arasında şunlar sayılabilir:
- Ortaklarıyla savunma işbirliği düzenlemelerinin devam ettirilmesi
ve genişletilmesi (Japonya, vietnam, Singapur, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan ve Endonezya); ABD’nin, Senkaku adalarının ABD-Japonya güvenlik anlaşması kapsamına girdiğine dair görüşünün yinelenmesi; Diğer ülkelerin, uluslararası hukuka sürekli destek göstermeye
ve seyrüsefer operasyonlarının özgürlüğü gibi tedbirler yoluyla bölgedeki saldırganlığa karşı çıkmaya teşvik edilmesi; Toprak anlaşmazlıklarının çözülmesi ve davranış normlarının -örneğin ASEAN Davranış
Kuralları’nın sağlamlaştırılmasına yönelik bir çaba- yaratılması için bölgesel girişimlere retorik, finansal ve diplomatik destek verilmesi;
Çin’in, Tayvan ve Hint-Pasifik’teki diğer anlaşmazlıklara ilişkin olarak
gerilimleri azaltmaya ve çatışma çözümü kanalları ile usulleri geliştirmeye teşvik edilmesi.
İran, Büyük Orta Doğu’da – her ne kadar daha küçük ölçekte olsa
da- sorun yaratmaya devam edebilir. Hint-Pasifik’te olduğu gibi, ABD,
müttefiklerine ve ortaklarına, kendi güvenlik yeteneklerini geliştirmeleri konusunda destek olmalıdır. Şiddete başvuran aşırılık yanlısı örgütler – ki içlerinde iŞİD (6), El Kaide ve Taliban’la müttefik gruplar da
var- ABD ve onun müttefikleri ve ortakları açısından tehdit doğurmaya devam edecek. ABD muhtemelen öngörülebilir bir gelecekte bu
tehditlerle mücadele etmek üzere belli düzeyde birlik konuşlandırmaya devam etmeyi gerekli görebilir. Buradaki püf nokta ise; ABD ve
onun müttefikleri açısından sürdürülebilir olan, şiddete başvuran aşırılık yanlısı örgütlere devlet desteğini caydıran ve onların gelişip yeteneklerini artırmalarını önleyen bir taahhüt düzeyi bulmak olacaktır.
ABD’nin muharip güçlerini yeni güvenlik gücü destek tugaylarına kaydırmak suretiyle belli bir etkinlik düzeyi yakalamak mümkün olabilir.
Bütçe Kesintileri
Her ne kadar ABD, her bir sorunu maksimum ölçekte ele almak istese de, gelecekteki bütçeler bunu yapacak finansman sunmayabilir.
Savunma Bakanlığı bütçesi, 2017 mali yılında yaklaşık 510 milyar dolardan 2018 mali yılında 582,3 milyar dolara yükseldi (7). Bütçenin bugünkü baz bütçedeki kalemleri ödemek, Trump yönetiminin ABD’nin
nükleer güçlerini modernize etme hedeflerini yerine getirmek ve konvansiyonel askeri güçleri modernize edip genişletmek için 2027 mali
yılına kadar 698 milyar dolara yükselmesi gerekecek (8).
Dokuz yıllık süre zarfında, 2018 mali yılı ile Trump yönetiminin
planları için gereken fonlar arasındaki kümülatif fark, 500 milyar dolardan fazla olacak. Buna ek olarak, denizaşırı acil durum operasyonlarının bütçesi, 2018 mali yılında 65,2 milyar dolar olarak belirlendi ve
azalacağına dair herhangi bir net işaret de yok. Şekil S.1’de bu öngörülen maliyetler ve Trump yönetiminin Bütçe Denetim Yasası’nda 2027
mali yılına kadar ihtiyari savunma harcamalarındaki kısıtlamalar konusunda önerdiği artışlar gösteriliyor (9). Şekilde görüleceği gibi, 2018
mali yılı bütçesinde yüzde 2’lik bir yıllık reel artış, hem nükleer modernizasyona hem de konvansiyonel güçlerin modernizasyonu ve genişlemesi için yeterince fon sağlayacaktır (10). Yüzde 3’lük bir yıllık reel
artış oranı aynı zamanda Denizaşırı Acil Durum Operasyonları için yeterince fon sağlayacaktır – maliyetler daha da artmadığı sürece. Eski
Bakan Mattis’in Senato’ya 2018 yılı Nisan ayında yaptığı konuşmada
belirttiği gibi, Savunma Bakanlığı’nın 2018 ve 2019 yıllarındaki bütçeleri, ABD’nin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 3,1’ini oluşturmaktaydı
(11). Bu, Savunma Bakanlığı’na vietnam Savaşı sonrası Soğuk Savaş
dönemi boyunca tahsis edilen miktarın yüzde 5’inden az.
Şekil S.1.
ABD Askeri Bütçesi vs. Öngörülen İhtiyaçlar, 2017-2027
Modernizasyon Yatırımları
ABD Kongresi, satın alımları artırmaya onay verebilir; ancak sonraki her yıl, bilinmeyen bir fonlama devreye girecektir ve ülkenin tüm
gerekli yetenekleri fonlayacağını ve her bir önemli araçlar-amaçlar
uçurumunu kapatacağını öngörmek, akıllıca olmayacaktır. ABD’nin
nükleer caydırıcılığı ve sınırlı tehditler karşısında füze savunma sağlamaya dönük programı, modernizasyon yatırımları açısından en üstün
önceliğe sahip olacaktır. Gelecekteki bütçeler, konvansiyonel gücün
boyutları ve yeteneklerinde Trump yönetiminin talep ettiği tüm iyileştirmeleri desteklemeyebilir.
Bununla birlikte, mevcut güçlerin yukarıda sözü edilen Katman - 2
misyonlarını yerine getirebilecek nitelikte bazı ilave yatırımlara ihtiyaç
olacaktır. Minimum düzeyden bakıldığında, ABD ve Avrupa’daki NATO güçlerinin çok daha mobil bir roket topçusuna, yeni nesil alan-etkiler silahlarına ve zırhlı Rus güçlerini alt etmek üzere uzun bir seferberlik yürütebilecek türden mühimmat depolarına ihtiyacı olacaktır.
Buna ek olarak, ABD güçlerini korumak üzere elektronik savaş yetenekleri ve kısa menzilli hava savunma sisteminin yeniden inşa edilmesi
gerekecek. Rusya’ya ait ileri düzey hava savunma sistemlerini durdurmak için ABD ve onun NATO müttefikleri, ileri düzey hedefleme sistemleri, uzun menzilli radyasyon-savar füzeler ve hareket etmeden
önce mobil yüzeyden havaya füzeleri ve onların radarlarını vurabilecek nitelikte yüzeyden yüzeye roketler geliştirmelidir. ABD’li güçlerin,
Rusya’nın hedefleme ve yıkım gücünden kendini kurtarabilen ve elek-

tronik bir saldırı anında etrafa yayılmış haldeki dağınık birimleri iletişim yoluyla bir arada tutabilen, daha küçük ayak izine sahip, mobil, kumanda ve kontrol düğümlerine ihtiyacı olacaktır. Avrupa’ya güçlerin
hızlı bir şekilde konuşlandırılmasını sağlamak için, dönüşümlü konuşlandırmadaki zırhlı birliğe ek olarak, ABD’nin Avrupa’ya yedi adet (şu
anda planlanandan beş tane daha fazla) zırhlı tugay ekipman setlerini
önceden konuşlandırması gerekiyor. Topçu sınıfı için ilave ekipman
setleri, savaşçı birliklere yönelik karadan destek ekipmanı ve her türlü kara ve hava gücü için mühimmatlar da konuşlandırılmalı.
ABD ve Güney Kore, geniş alan denetimine yönelik Global Hawk
gibi havadan konuşlu sensör platformlarına ve alana odaklanarak hedefleme yapan Predator’e ilave yatırımlar yapmalıdır. En zayıf oldukları anda Kuzey Kore güçlerini vurmak için daha fazla uzun menzilli roket topçularına ihtiyaç bulunmaktadır. Öte yandan, kentleri, eğlence
yerlerini ve havalimanları ile deniz limanlarını korumak için daha fazla
füze savunma gerekmektedir. Japonya, Filipinler, Tayvan ve diğer Batı
Pasifik askeri güçleri, daha fazla gemisavar füze, topçu roketi ve kısa
menzilli hava savunma sistemleri satın alarak kendilerini korumalıdırlar. Bu güçler, söz konusu füzeleri, bir saldırganı yardım alana dek yeterince oyalamak üzere ABD ile geliştirilen operasyonel bir konsept
“modeli” dahilinde bu tür füzeleri kullanmayı planlamalıdır. Akabinde,
ABD’nin kara güçleri, müttefiklerini yeniden güçlendirmek için bu yetenekleri kullanmaya hazır hale getirilmelidir. ABD aynı zamanda uzun
menzilli gemisavar ve karadan saldırıda bulunabilen kruvazör füzelere
de yatırım yapmalıdır. Söz konusu füzeler, işgalci güçlere saldırmak ve
onlar uzaklaştıkları anda onları yok etmek üzere ağır bombardıman
uçakları tarafından fırlatılabilmektedir.
Küresel Güç Tahsisatı Stratejisi: Bir Örnek
Sadece bugün mevcut olan güçlerle bu raporda ele alınan temel savaş alanlarının her birindeki savunma boşluklarının kapatılması için ne
gerektiğini de değerlendirdik. Bunu yapmak için, Bölüm 7’de bir toplam güç yönetimi stratejisini çalışıyoruz. Söz konusu strateji, mevcut
aktif ve rezervdeki bileşen güçleri Avrupa, Kore ve Batı Pasifik’e tahsis ediyor; bir yandan da şiddete başvuran aşırılık yanlısı örgütleri durdurmak üzere günlük operasyonlarını sürdürürken, Orta Doğu ve diğer kritik bölgelerdeki güç dengesini devam ettiriyor. Ulusal Savunma
Stratejisi hedeflerini gerçekleştirmek için, eş zamanlı olarak Avrupa,
Hint-Pasifik ve Orta Doğu’daki saldırganlıkların caydırılması, bir yandan da ABD ve müttefiklerinin bu bölgelerden herhangi birinde büyük
bir güce karşı bir savaşı kazanmasının sağlanması gerekmektedir. Dolayısıyla, söz konusu tahsisat stratejisi, tüm bu üç alanda güçlü bir caydırıcılık tavrını sürdürmeli, bir yandan da her birinde aniden yükselmek için gereken yeteneklerin sürdürülmesi gerekmektedir.
Bu noktadan yola çıkarak birçok önemli varsayımda bulunmak
mümkün. Öncelikle, tarif edildiği şekliyle güç tahsisatı, ABD’nin Ulusal
Muhafızlar ve Rezerv Güçleri’nin en azından bu acil durumlardan ikisi
için tamamen harekete geçmesini gerektirecektir. Rezerv bileşenlerinin tamamen harekete geçirilmesi, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri yaşanan bir durum değildir ve muhtemelen hizmet sunumu, eğitim ve
ekipman yeteneklerini ciddi şekilde kısıtlayabilir. İkinci olarak ve belki
de daha önemlisi, bu kavram, her bir birimin oldukça yüksek bir kısmının konuşlandırılmak üzere hazır tutulmasını gerektirecektir: aktif bileşen kara güçlerinin yüzde 66’sı, aktif ve rezerv bileşen savaşçı tugayların
yüzde 80’i, ve altı veya daha fazla taşıyıcı saldırı grubu. Kilit Ordu, Donanma ve Hava Güçleri birimlerinin, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana
çok daha yüksek oranlarda konuşlandırılması gerekecektir (12). Halihazırda hizmetlerin aynı anda bu birimlerin böylesine yüksek bir oranını
konuşlandırıp konuşlandıramayacağı ise net değildir.
Üçüncü olarak, güçlerin bu denli yüksek oranda konuşlandırılması,
yeni bir savaş alanında bir araya gelmek veya küresel düzeyde yeni bir
sorunla başa çıkmak üzere gerekli güçlerin sayısının artırılması, muharebe zayiatının yerinin değiştirilmesi ve mücadeleye yönelik birimler
için herhangi bir boş zaman bırakmamaktadır.
Son olarak, Avrupa veya Batı Pasifik’teki gücü korumak için Orta
Doğu ve Kore’deki bazı görevlerden imtina etmek gerekebilir.
Kilit Bulgular:
2018 yılı Savunma Bakanlığı bütçesi ile Trump yönetiminin askeri

modernizasyon hedefleri ve güvenlik ve savunma stratejisini uygulamak üzere gereken dolarlar arasındaki uçurumu kapatmak için daha
fazla fona ihtiyaç olacaktır. 2027 yılı itibariyle yıllık açık, 110 milyar
doların üzerine çıkacaktır – denizaşırı acil durum operasyonlarına ayrılan fon hariç. Gelecekteki bütçeler, Trump yönetiminin talep ettiği
tüm iyileştirmeleri desteklemeyebilir. Dolayısıyla, yatırımlar önceliklendirilmelidir. Bu önceliklendirme ise şu kıstaslara göre yapılabilir: (1)
hedefin ABD ve onun çıkarları açısından önemi, (2) ABD’nin savunma
hedeflerine erişmek için gereken yetenekler ile bu yetenekleri temin
etmeye hazır ve ehil olan mevcut güçler arasındaki uçurumun boyutu
ve ivediliği; ve (3) bu uçurumları kapatmak üzere müttefikleriyle birlikte çalışan ABD için gerçekçi fırsatların mevcudiyeti.
Dolayısıyla, Savunma Bakanlığı’nın öncelikleri üç katmana ayrılır: Birinci katmandaki öncelikler, ABD’nin nükleer caydırıcılığını artırmaya,
sınırlı balistik füze savunma sistemine erişmeye ve ABD anakarasına
yönelik terörist tehditlerle -özellikle de kitle imha silahlarıyla- mücadele etmeye yöneliktir. İkinci katmandaki öncelikler, NATO’nun Baltık devletlerinde Rusya’nın saldırganlığını caydırarak veya mağlup ederek, Kuzey Kore’nin balistik füze ve ağır silah tehdidini durdurarak,
ABD’nin vatandaşlarını muharebe bölgelerinden tahliye etme yeteneğini artırarak ve Kuzey Kore’nin çökmesi durumunda nükleer silahları
ele geçirip güvenliklerini sağlayarak ve gerektiğinde Tayvan’a karşı
Çin’in saldırganlığını caydırarak veya bunu alt ederek başlamalıdır. Son
olarak, üçüncü katmandaki öncelikler arasında dikkat edilmesi gereken potansiyel tehditler bulunmaktadır, ancak bunlar ABD veya onun
müttefikleri ve onların çıkarları açısından yakın vadeli bir felakete yol
açacağa benzememektedir. Bu öncelikler arasında; ABD’nin müttefikleri ve ortakları üzerinde Çin’in zorlayıcı tavırlarını durdurmak, İran’ın
düşmanca eylemlerine karşı koymak ve şiddete başvuran aşırılık yanlısı örgütlerin gücünü azaltmaya devam etmek yer almaktadır.
Büyük bir savaşın patlak vermesi durumunda – örneğin Rusların
Baltıklara saldırması, Kore yarımadasında yeniden tam teşekküllü bir
savaşın başlaması veya ABD’nin Çin’e karşı Tayvan’ın bağımsızlığını
koruma kararı vermesi- ABD Başkanı, tüm rezerv bileşenlerini harekete geçirmelidir – Ulusal Muhafızlar ve Yedek Askerler dahil olmak
üzere. Her türlü acil duruma karşı, ABD Savunma Bakanlığı, belirtilen
hizmet hedefleri veya ötesi için ABD güçlerinin daha hazırlıklı hale
gelmesini sağlamalıdır. On adet zırhlı birlik ve 45 adet USAF ve 35
adet ABD Donanması / Bahriyeli birlikleri, seferi saldırı grupları ve taşıyıcı saldırı grupları da dahil olmak üzere, her an hazır durumda bekletilmelidir. Savunma Bakanlığı aynı zamanda, Ulusal Muhafızlar ve Yedek güçlerin aktivasyonunu hızlandırmak üzere harekete geçirme
altyapısını iyileştirmelidir. Ayrıca, eğitim yeteneklerinin, boru hattındaki tüm güçleri hazır hale getirmesi gerekmektedir.
ABD’nin müttefiklerine öneriler
NATO, Güney Kore ve Batı Pasifik’teki müttefikler ve dostlar, kendi savunmalarını sağlamak, güvence altına almak için çok daha fazla şey
yapmalıdır. Aşağıdaki öncelikli eylemleri öneriyoruz:
- NATO ulusları, Baltıklar ve NATO’nun diğer kırılgan durumdaki
müttefiklerinin savunulması için çok daha büyük gir pay ayırmak üzere hava, zırhlı ve destek güçlerini artırmalıdır. Zaman içerisinde Avrupalı müttefikler aşamalı olarak katkılarını, bir saldırıyı durdurmak için
gereken güçlerin önce yarısı, ardından da zaman içerisinde çoğunluğunu sağlayacak kadar artırmalıdırlar.
- Güney Kore, ta ki Kuzey Kore füze ve ağır silahlı güçlerle doğurduğu tehditleri azaltmak doğrultusunda iyi bir ilerleme kaydetti. Güney Kore aynı zamanda kendi füze savunmasını artırmalıdır.
- Japonya, Filipinler ve Tayvan, kendi A2/AD yeteneklerini artırmalıdır. Bu yetenekler arasında; mobil, karadan konuşlu gemisavar, uçaksavar ve yüzeyden yüzeye füze sistemleri yer almaktadır. Bunu gerçekleştirmek, eğer Çin o yönde bir karar vermişse, onların bir işgalinin
dozunu azaltmak ve onu önlemek konusundaki yeteneği ciddi olarak
artıracaktır. Geçen süre zarfında da ABD ve diğer uluslar, onun yardımına gelecektir. Yukarıda sözünü ettiğim üzere, Japonya, Filipinler ve
Tayvan bu sistemleri, bunları kullanan güçleri, ve ABD ile işbirliği halinde onları istihdam ettirmek ve ABD’nin onların yardımına gelme yeteneğinin maksimuma çıkarılmasına izin verilmektedir. devam edecek
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Suriye’nin Gizli İşkence Hapishanelerinin İçinde:
esad, Muhalefeti Nasıl ezdi?
Cinselsaldýrý,hayattakalmayýbaþarabilenlerinsýksýk“mimlendiði”gelenekselMüslümantopluluklarýndakiçiftnamlulubirsilahtýr.Akrabalarýbazýeskimahkûmkadýnlarýsözde
namuscinayetlerindekatletti.İnsanhaklarýraporlarývehayattakalankiþilerinaktarýmlarýnagöre,budurumbazensadecetecavüzvarsayýmýilegerçekleþiyordu.

anne Barnard

S

uriyeli güvenlik görevlileri Muhanned
Ghabbbash’ý bileklerinden saatlerce asýlý halde tuttu, kendisini dövüp kanlar içinde býraktý,
elektrik þoku verdi ve aðzýna bir silah soktu. Halepli bir hukuk öðrencisi olan Ghabbash, söylenene
göre asýl suçu olan “hükümet-karþýtý barýþçýl protestolar örgütlediðini” sürekli olarak itiraf etti. Ancak,
iþkence kendisi hayali bir bombalama planýna dair
itirafý yapana dek 12 gün sürdü.
“bu sadece baþlangýçtý,” diyor. Akabinde, Suriye’nin baþkenti Þam’daki Mezze Hava Üssü’nde
bulunan, gardiyanlarýn kendisini ve diðer tutuklularý çýplak bir þekilde demir parmaklýklara asýp, üzerlerine soðuk gecelerde su sýktýklarý kalabalýk bir hapishaneye götürüldü. Muhanned ve hayatta kalan
diðerleri, kendisine “Hitler” diye seslenilmesini isteyen bir güvenlik görevlisinin akþam yemeðinde
meslektaþlarýný eðlendirme gayesiyle mahkûmlarý
köpek, eþek ve kedi taklidi yapmaya zorladýðýný aktarýyorlar. bir görevlinin, doðru þekilde havlayamayan ya da anýramayan kiþileri de dövdüðünü ekliyorlar. Askerî bir hastanede, uzuvlarýndan biri
kesilmiþ ve aðrý kesici alabilmek için yalvaran bir
kiþinin suratýna, bir hemþirenin sertçe vuruþunu izlediðini de söylüyor. baþka bir hapishanede ise,
hastalýk, iþkence ve ihmal yüzünden sadece bir ay
içinde 19 hücre arkadaþýnýn öldüðünü de saymýþ.
“ben þanslýlar arasýndaydým” diyor 31 yaþýndaki
bay Ghabbasgh. Kendisi, bir yargýca, onu serbest
býrakmasý için rüþvet verilinceye dek, gözaltýnda 19
ay boyunca hayatta kalmayý baþarabilmiþ.
Suriye devlet baþkaný beþar esad, 8 yýllýk isyanda zafere yaklaþýrken, endüstriyel ölçekte, gizli,
keyfî tutuklamalar ve iþkence hapishaneleri sistemi
baþarýsýnýn eksenini teþkil etti. rusya ve İran destekli Suriye ordusu, toprak kazanmak için isyancýlara karþý savaþýrken, hükümet yüz binlerce kiþiyi
kirli zindanlara týkarak sivillere karþý acýmasýz bir
savaþ yürüttü. Zindanlarda binlerce kiþi iþkenceden
geçti ve öldürüldü.Yaklaþýk 128.000 kiþiden bir daha haber alýnamadý ve en titiz kayýtlarý tutan baðýmsýz bir gözetim grubu olan Suriye İnsan Haklarý Aðý
(SNHr) bu kiþilerin ya öldüðünü ya da halen gözaltýnda olduðunu tahmin ediyor.
Yaklaþýk 14.000 kiþi ise “iþkence altýnda öldü”.
Pek çok mahkûm çok kötü koþullar sebebiyle ölüyor ve birleþmiþ Milletler’in bir soruþturmasýnda
bu süreç “imha” olarak nitelendiriliyor. Þimdi, savaþýn etkisinin giderek yavaþladýðý, dünyanýn dikkatinin yok olduðu ve ülkelerin Suriye ile iliþkilerini normalleþtirdiði bir dönemde bile, yeni
tutuklamalarýn, iþkencenin ve infazýn hýzý artmakta.
Sayýlar savaþýn en kanlý olduðu ilk yýllarda zirveye
týrmanmýþtý. Ancak geçen yýl Suriye İnsan Haklarý
Aðý, “keyfî” olarak sýnýflandýrdýðý 5607 adet tutuklama vakasý kaydetti. Haftalýk olarak 100’ün üzerinde ve geçen seneye oranla yaklaþýk olarak yüzde
25 daha fazla bir rakam bu… tutuklular son dönemde, yüzlerce kiþinin bir infaz alaný olan Saydnaya Hapishanesi’ne gönderildiðine dair dýþarýya
ihbarlar gönderdi. Ve yeni serbest býrakýlmýþ mahkumlar, oradaki ölümlerin arttýðýný bildiriyorlar.
iÞİd tarafýndan yapýlan adam kaçýrma ve infazlar
batý ülkelerinde daha fazla dikkat çekti. Ancak, Suriye’deki hapishane sistemi iÞİd’in Suriye’de gözaltýna aldýðýndan çok daha fazla sayýda insaný adeta içine çekti. Hükümetin yaptýðý tutuklamalar,
Suriye İnsan Haklarý Aðý tarafýndan kaydedilen kayýplarýn yaklaþýk yüzde 90'ýný teþkil ediyor.
Ancak, Suriye hükümeti sistematik kötü muamelenin varlýðýný reddediyor. bununla beraber, hükümetin yeni ortaya çýkmýþ olan bilgi notlarý, esad’a
doðrudan rapor veren Suriyeli yetkililerin toplu gözaltýlar emrettiðini ve zulümlerin farkýnda olduðunu gösteriyor. Kâr amacý gütmeyen uluslararasý
Adalet ve Sorumluluk Komisyonu savaþ suçlarý
müfettiþleri, sýký önlemler alýnmasýný emreden ve
gözaltýndaki ölümleri tartýþan hükümete ait notlar
buldu. Notlar, esad’a doðrudan rapor veren Merkezî Kriz Yönetimi Komitesi üyeleri dâhil en üst
düzey yetkililer tarafýndan imzalanmýþtý.

bir askerî istihbarat notu iþkence ve iðrenç koþullardan kaynaklý ölümleri kabul ediyor. baþka notlarda ise, tutuklular ölümü bildiriliyor. bazýlarý, askerî polis teþkilatýndan ayrýlmýþ bir kiþinin dýþarýya
sýzdýrdýðý ve binlerce ölüyü gösteren fotoðraflarý
tespit etmiþtir. İki not, bazý özel tutuklulara yönelik
“sert” müdahaleye izin veriyor.
Askerî İstihbarat baþkaný rafiq Shehadeh’nin bir
notu yetkililerin ileride gerçekleþebilecek adli kovuþturmalardan ne kadar korktuðunu ortaya koyuyor. Söz konusu notta, bütün ölümlerin kendisine
rapor edilmesini ve güvenlik görevlileri için “adli
dokunulmazlýðýn” garanti edilmesi için gerekli
adýmlarýn atýlmasýný emrediyor.2016 yýlýnda,
Þam’daki bir osmanlý Sarayý’nda yer alan ofisinde

düzenlenen bir röportajda esad, hapishanelerden
kurtulanlarýn ve kayýp yakýnlarýnýn samimiyetine
kuþku ile yaklaþtýðýný göstermiþti. Kendisine bazý
özel davalar hakkýnda sorular sorulunca yanýtý þöyle
olmuþtu: “Suçlamalardan mý yoksa kesin durumlardan mý bahsediyorsunuz?” Yakýnlarý güvenlik görevlilerince alýkonan þahýslarýn, güvenlik görevlileri
sevdiklerini götürürken durumu gördüklerini belirttiklerinde yalan söylediklerini de öne sürmüþtü.
“bazý kötü muameleler, bir savaþ ortamýnda kaçýnýlmaz istisnai hatalardý”, demiþti.“burada yaþandý,
bütün dünyada yaþandý, her yerde yaþandý. Fakat bu
bir politika deðil,” demiþti. Yedi yýl boyunca, New
York times hayatta kalanlar ile ölen ve gözaltýnda
kayýp olan kiþilerin akrabalarý ile düzinelerce röportaj yaptý, hapisteki ölümleri ve muhalefete baskýlarý ayrýntýlandýran hükümet belgelerini inceledi.
Ayrýca, insan haklarý raporlarýna ve mahkeme dosyalarýna yansýyan, tanýklarýn þahitliklerini içeren
yüzlerce sayfayý gözden geçirdi.
Hayatta kalanlarýn burada belirttikleri ayný hapishanelerde kalan diðer mahkûmlarýn söyledikleriyle
uyumludur ve hükümet notlarý ile Suriye hapishanelerinden dýþarýya sýzdýrýlan fotoðraflarla da desteklenmektedir. Hapishane sistemi esad’ýn savaþ
çabasýnýn ayrýlmaz bir parçasý idi. esad, sivil protesto hareketini eziyor ve muhalefeti kazanamayacaðý silahlý bir çatýþmaya sürüklüyordu.
Son aylarda, Suriye hükümeti yüzlerce kiþinin
gözaltýnda öldüðünü zýmnen kabul etti. Moskova’nýn baskýsý altýndaki Þam, gözaltýnda ölen en az
birkaç yüz kiþinin ölümünü, ölüm belgelerini yayýmlayarak ya da aile kayýt dosyalarýnda gözaltýnda
olan kiþileri “ölü” olarak listeleyerek ölümleri doðruladý. Suriye İnsan Haklarý Aðý kurucusu Fadel
Abdul Ghany, bu giriþimin, vatandaþlara açýk bir
mesaj gönderdiðini söylüyor: “Kazandýk, bunu
yaptýk ve kimse bizi cezalandýrmayacak.”
Yakýn bir tarihte üst düzey yetkilileri yaptýklarýndan sorumlu tutma umudu oldukça az. Fakat Avrupa mahkemeleri yoluyla adalet arayan, büyüyen bir
hareket de söz konusu. Fransýz ve Alman savcýlarý
3 eski güvenlik görevlisini tutukladý ve Suriye ulusal Güvenlik Þefi Ali Memlük, Suriye Hava Gücü
İstihbarat direktörü Cemil Hassan ve diðerleri için
o ülkelerin vatandaþlarý ya da sakinlerine dönük hapishanelerdeki iþkence ve ölüm gibi sebeplerle
uluslararasý tutuklama kararlarý çýkartýldý.
bununla birlikte, esad ve teðmenleri tutuklanma
riskinden azade þekilde iktidarlarýný sürdürüyor;
rus ordusunun gücü ve bM Güvenlik Konseyi’ndeki veto yetkisinin korumasý altýnda kalýyorlar.
Ayný zamanda Arap devletleri, Þam ile iliþkilerini
yeniden tesis ediyorlar ve Avrupa ülkeleri de ayný
durumu taklit ediyorlar. baþkan trump’ýn, Suriye’nin doðusundaki 2000 Amerikan askerinin çoðunu çekme planý Abd’nin dokuzuncu yýlýna giren çatýþmada zaten asgari olan kozunu daha da azaltýyor.
bu dokunulmazlýk hali, sadece Suriye’nin iç iþlerine yönelik bir sorun deðil. Güvenlik reformlarý
olmaksýzýn, Avrupa ve ortadoðu’daki 5 milyon Suriyeli mültecinin, keyfî tutuklanma riskini göze alarak eve dönmesi olasý deðil. Ve Avrupa aþýrý saðýndan, Suudi Arabistan’a kadar cesaretlendirilmiþ bir
otoriterlik çaðýnda, esad, sivil muhalefete karþý
maksimum þiddetin, muzaffer bir strateji olduðunu
kanýtlamýþ oldu. Suriyeli insan haklarý avukatý Mazen darwish, savcýlara yardýmcý olduðu berlin’de
“bu, Suriye’de kalmayacak” diyor. “İnsanlar diktatörlüðün ne olduðunu unutuyor, çünkü İkinci dünya Savaþý’ndan sonra 70 yýllýk bir barýþ dönemi oldu. Ancak insan haklarý, devletlerin ya da
siyasetçilerin dNA’sýnda deðil.” “Adalet Suriye’nin lüksü deðil, bu dünyanýn problemi,” diyor.
Geniþleyen bir Gulag
Halihazýrda Suriye’deki gözaltý sistemi beþar
esad’ýn babasý, Hafýz esad tarafýndan tesis edilmiþ
sistemin çok daha büyütülmüþ hâli. 1982 yýlýnda
Hafýz esad, Hama’da Müslüman Kardeþler’in bir
isyanýný ezdi. Þehrin büyük kýsmýný yýktý ve on binlerce insaný, İslamcýlarý, solcu muhalifleri ve rastgele seçilmiþ Suriyeliler’i tutukladý.
20 yýl boyunca yaklaþýk 17.000 tutuklu, Fransýz
sömürgecilerden, bölgedeki diktatörlerden ve hatta
Nazilerden ödünç aldýklarý iþkence repertuvarýna
sahip bir sistemde ortadan kayboldular. Sistemin
güvenlik danýþmanlarý arasýnda, Adolf eichmann’ýn firari yaveri Alois brunner de vardý.
beþar esad 2000 yýlýnda babasýnýn yerine geçtiðinde, gözaltý sistemini devam ettirdi. Suriye’nin 4
istihbarat ajansýndan -askerî, siyasi, hava gücü ve
devlet güvenliði- her birinin Suriye genelinde yerel
þubeleri bulunmaktadýr. Çoðunun kendi hapishaneleri vardýr. uluslararasý Adalet ve Sorumluluk Komisyonu (CiJA) bunlardan yüzlercesini belgelemiþtir. 2011 yýlý Mart ayýnda birkaç gencin esad’ý
eleþtiren duvar yazýlarý yazdýklarý için gözaltýna alýnýp iþkence görmesi, Suriyelileri Arap ülkelerini etkisi altýna alan isyanlara katýlmaya yöneltti. onlara

yönelik davranýþlarý protesto eden gösteriler, memleketleri dera’dan yayýlarak daha çok tutuklamaya
yol açtý ve bu da daha fazla sayýda protestoyu tetikledi. Suriye’nin her bir yanýndan bir tutuklu seli
Saydnaya Hapishanesi’nde mevcut olan muhaliflere
katýldý. Yeni tutuklularýn mesleði “çöpçüden köylüye, mühendisten doktora bütün sýnýflarý kapsýyordu”
diyor, 1996 yýlýnda 19 yaþýnda bir öðrenciyken, Suriyelilerle bir hapishane katliamý konusunda yaptýðý
röportajlar sebebiyle tutuklandýktan sonra, 20 yýl boyunca hapis yatan türk vatandaþý riyad Avlar.
Avlar, “İþkence arttýi” dedi: “Yeni gelenler cinsel
saldýrýya uðradý, genital bölgeleri dövüldü ve tutuklular birbirlerini dövmeye ve hatta öldürmeye zorlandýlar.” o zamandan veri kaç Suriyelinin bu sistemden geçtiðine dair kimsenin net bir bilgisi
bulunmuyor. İnsan haklarý gruplarýnýn tahminlerine
göre, sayýlar, yüz binlerce kiþiden 1 milyona kadar
varýyor. Þam ise, hapishane verilerini yayýmlamýyor.
Her halükarda, sistem artýk dolup taþmýþtý. bazý siyasi tutuklular normal hapishanelere yerleþtirildi. Güvenlik güçleri ve hükumet destekçisi milisler okullarda, stadyumlarda, ofislerde, askerî üslerde ve
kontrol noktalarýnda sayýsýz geçici zindan kurdular.
Suriye İnsan Haklarý Aðý’nýn yayýmladýðý, sistemde þu an yakalanmýþ bulunan 127.916 kiþi,
muhtemelen asýl sayýnýn altýnda. tutuklularýn ailelerinin ve diðer tanýklarýn verdiði bilgiler sonucu
oluþan bu sayý, sonradan serbest býrakýlan insanlarý
ya da öldüðü teyit edilen kiþileri kapsamýyor.
Hükumetin bu iþi gizli yürütmesinden dolayý,
kimse gözaltýnda kaç kiþinin öldüðünü bilmiyor.
Ancak, binlerce ölüm vakasý fotoðraflar ve notlar
aracýlýðýyla kayda geçmiþ durumda. Güvenliðini
korumak için sadece Sezar olarak bilinen, eski bir
askerî polis memuru ceset fotoðraflama iþini üstlenmiþti. Kendisi, Suriye’den, 2014 yýlýnda ortaya çýktýðýnda dünyayý þoke eden dövülmüþ ve bir deri bir
kemik kalmýþ en az 6.700 ceset fotoðrafýyla birlikte
kaçtý. Ancak, ayný zamanda kendisi, ölümleri üstlerine rapor eden patronunun masasýndaki notlarýn da
fotoðrafýný çekmiþti. Son zamanlarda yayýmlanan
ölüm belgelerinde olduðu gibi, notlar ölümlerin sebebini “ani kalp durmasý” olarak kaydediyordu. Sezar’ýn fotoðraflarýnda da görünen notlardan biri bir
tutuklunun gözlerinin oyulduðunu göstermiþti.
İnsan haklarý avukatý derviþ bey, hapishane “esrarengiz bir salgýn kalp hastalýðý” tarafýndan hedef
alýnmýþ görünüyor, diyor. “tabii ki, öldüklerinde
kalpleri duruyor,” diye ifade ediyor.
Halepli protesto organizatörü Ghabbash bey, en
az 12 tesisteki iþkenceden sað kurtulmayý baþardý.
bu durumun, onu sistemin “tur rehberi” yaptýðýný
söylüyor. Yolculuðu 2011 yýlýnda kendisi 22 yaþýnda iken baþladý. Hükümet binalarý inþa eden müteahhit bir babanýn en büyük oðlu olarak, Halep’te
gösteriler düzenlemek için Þam’daki derayya varoþlarýndaki barýþçýl protestolardan ilham almýþtý.
Haziran 2011’de tutuklandý ve protesto etmeyi
býrakacaðýna dair yemin ettikten sonra serbest býrakýldý.“durmadým,” diye hatýrlýyor yüzünde bir gülümsemeyle. Aðustos ayýnda ise yeniden tutuklandý. Ayný hafta, uluslararasý Adalet ve Sorumluluk
Komisyonu’ndan gelen bir not, esad’ýn üst düzey
yetkililerinin, il yöneticilerini “ihmalkarlýkla” eleþtirerek, “insanlarý gösteri yapmaya kýþkýrtanlarýn”
daha çok sayýda tutuklanmasýný isteyip, daha katý
bir baský uygulanmasýný emrettiðini gösteriyor.
Ghabbash, askerî ve genel istihbarat tesislerindeki bir demir tele asýldýðýný, dövüldüðünü ve kýrbaçlandýðýný aktarýyor. onu yakalayanlar, en sonunda
ona pek çok gence verilen benzer sert bir tavsiye
vererek gitmesine izin vermiþler: Ülkeyi terk et.
Saydnaya Hapishanesi’nde en uzun süre kalan ve
sonradan isyancý gruplara liderlik den, en radikal
İslamcý mahkûmlarý serbest býrakmalarýna raðmen,
sivil muhalefetten kurtulmak istemiþlerdi. bu konuya dair eleþtiriler getirenler, her iki hareketin de isyaný esad’ýn ve müttefiklerinin askerî bir avantajý
elinde tuttuklarý muharebe alanýna kaydýrma stratejisinin bir parçasý gibi göründüðünü söylüyor.
Ghabbash bey gibi düþünen sivillerin kaçmasý ya
da hapsedilmesi ve güvenlik güçlerinin protestoculara ateþ açmasý ile birlikte, Ghabbash bey müttefiklerini ellerine silah almaktan ve hükümetin ekmeðine yað sürmekten vazgeçirmeye çalýþtý.
Kýsa bir zaman sonra Halep'teki Hava Kuvvetleri
İstihbaratý tarafýndan üçüncü kez tutuklandý. Kendisini en çok etkileyen þey ise, sorguyu yapan kiþilerin bazý adli prosedür tuzaklarý hususundaki gerçeküstü ýsrarlarý oldu. onu, Halep’in, isyancýlarýn
bombalarýyla hedef alýnmadýðý bir tarihteki, hayali
bir bombalama olayý ile suçladýlar. onu istedikleri
gibi suçlama gücüne sahip olmalarýna raðmen, suçunu itiraf etmesi konusunda ýsrarcý davrandýlar.
bazen dayak atmak için bir lastiðin içine yerleþtirdiler, bayýlttýlar, dondurucu bir koridorda çýplak
olarak uyandýrdýðý oldu ve her defasýnda dayak ye-

niden baþlardý. bir güvenlik görevlisi aðzýna bir silah yerleþtirmiþti, bir baþkasý görüþ alaný dýþýnda
kalan bir yerde çýðlýk atan bir kadýnýn onun öz annesi olduðu konusunda ýsrar etmiþti.
Anlattýklarý, ayný tesiste tutulan kiþilerin söyledikleriyle örtüþüyordu. Ve hatta bazýlarý çok daha
vahim bir tablo çizmiþlerdi. Halen Suriye’de bulunan ailesini korumak için yalnýzca Halil K. olarak
anýlmak isteyen, zindandan kurtulan bir kiþi, sorgulayýcýlarýn üzerine benzin döküp ateþe verdiði bir
gencin 21 gün boyunca can çekiþtikten sonra can
veriþini izlemiþti. “Kendim ve vicdaným arasýnda
kaldým. Yapmadýðým bir þeyi itiraf etmek istemiyorum,” dediðini hatýrlýyor Ghabbash bey. “beþ kiþi
bir defada sana soru soruyor. Üþüyorsun, susamýþsýn, dudaklarýn kan dolu, odaklanamýyorsun. Herkes baðýrýyor, vuruyor.”
İþkencecilerin yerinden söktükleri ayak týrnaklarýný ve dövülmüþ ayak tabanlarýndan soyulan deri
parçalarýný biriktirdi. onlarý günün birinde bir yargýca gösterebileceðini hayal ederek cebine yerleþtirdi. Ancak, günün birinde pantolonunu aldýlar.
12. günde bir itiraf kaleme aldý.
Yüzbaþý Maher ona “İkna edici olsun” dedi. “Seni araba ile götüren biri var. Nasýl göründüðünü
anýmsa. uzun, kýsa, þiþman?” Ghabbash bey gümüþ renkli bir araba ve “uzun, gözlüklü, açýk saçlý
bir adamda” karar kýldý. “Yazma konusundaki yeteneðimi hissetmeye baþladým,” dedi.
Gerçek-üstü cezalandýrma
Mart 2012'de, Ghabbash bey, Þam’daki zengin
bir civar mahallesinden ismini alan Mezze Askerî
Hava Üssü’ne götürüldü. o zamana deðin, kendisi
ve hayatta kalmayý baþaran baþka pek çok kiþi, hapishaneler arasýnda endüstriyel ölçekte bir ulaþým
sistemi olduðunu söylemiþti. tutuklulara yolculuklarýnýn her ayaðýnda, helikopterlerde, otobüslerde,
kargo uçaklarýnda iþkence yapýlmýþtý. bazýlarý, normalde hayvan kadavralarý için kullanýlan kamyonlarda, bir kolundan asýlmýþ, et kancalarýna zincirlenmiþ bir halde saatlerce bir yerden bir yere
taþýndýklarýný anýmsýyordu. Muhanned bey’in yeni
hücresi tipikti: 12 fit uzunluðunda, 9 fit geniþliðinde, mahkûmlarýn vardiyalý þekilde uyumalarýný
mecbur kýlacak þekilde, týka basa dolu idi.
Hücrenin dýþýnda bir adamýn gözü baðlanmýþ ve
koridorda kelepçelenmiþti. bu kiþi, insan haklarý
avukatý darwish bey’in ta kendisiydi. Adil yargýlanmayý güvence altýna alan Suriye hukuku konusunda bir yargýcý azarladýðý için onu seçmiþlerdi.
daha sonra cezasýný almýþtý: “Çýplak, su yok, uyku yok, çiþini içmek zorunda kaldý.”
dýþarýdaki isyancýlar ilerleme kaydedip, hükümete ait savaþ uçaklarý inatçý bölgeleri bombalarken hapishane iþkencesi acýmasýzca artýyordu. Hayatta kalmayý baþarabilenler sadistçe tutumu,
tecavüzü, yargýsýz infazlarý ve tedavi edilmeyen yara ve hastalýklardan ölen tutuklularý aktarýyordu.
bay Ghabbash kýsa zaman sonra özel cezasýný aldý. Kendisine Süheyl Hassan diyen bir adam tarafýndan sorgulandý. ona çatýþmayý nasýl çözeceðini
soran kiþi, sýzdýrýlan bir hükümet veri tabanýna göre
muhtemelen Hava Gücü hapishanelerini yöneten
Süheyl Hassan Zamam’ýn ta kendisiydi. “Hakiki
seçimler” diyerek soruyu cevapladýðýný anýmsýyor.
“İnsanlar sadece bazý reformlar istemiþti, ama siz
güç kullandýnýz. Problem þu: Ya sizinle beraber olmak zorundayýz ya da bizi öldürürsünüz.”
bu ona ekstra bir ay iþkenceye mal oldu. bu,
onun yaþadýðý en tuhaf iþkenceydi. Kendisine Hitler diyen bir gardiyan meslektaþlarýna sadist akþam
yemeði eðlenceleri organize ederdi. “Ambiyansý
hazýrlamak için” nargile ve içki getirmiþti yanýnda
diyor, Ghabbash bey. bazý mahkûmlara diz çöktürerek, onlardan kendisine masa ya da sandalye yapmýþtý. diðerleri hayvan taklidi yapardý. “Hitler”
sahne emirlerini dayakla takviye etmiþti.
“Köpek havlamak zorunda, kedi miyavlamalý,
horoz da ötmeliydi,” diyor, Ghabbash bey. “Hitler
onlarý evcilleþtirmeye çalýþýyordu. bir köpeði sevdiði zaman, diðer köpek kýskanmalýydý.”
Ayrýca seyirciler arasýnda, iþkence söylemini teyit eden, yakýn hücrelerde bulunan veya tel örgülerde gözleri baðlý bir þekilde asýlý duran mahkûmlar
da bulunmaktaydý. bazý gardiyanlar asýlý bulunanlarý yalvartýyordu. “beyefendi, ben susadým.”
Ghabbash bey daha sonra da üzerlerine hortumla
su sýkýldý diye anýmsýyor. Haftalar veya aylar sonra, birçok mahkûm savunma avukatý olmaksýzýn
birkaç dakika süren sözde mahkemelere çýkartýldýlar. Ghabbash bey’in vaziyeti tipikti. 2012 yýlýnda bir
askerî “alan mahkemesinde” yargýcýn çabucak suçunu
ve cezasýný okuduðunu belirtiyor: “Kamu mallarýný
tahrip eden terörizm suçu”. Cezasý ise “ölüm” idi.
“tüm duruþma bir buçuk dakika sürdü” diyor.
(Abd’de yayınlanan New York times, 11.05.2019)
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Küba, venezüella ve
Panama’daki “Yeni Çin
Odağı”
Guyana’da Çinli şirketler ve Çin parasıyla halihazırda Brezilya’nın kuzeyinden başlayıp Guyana’dan geçen bir karayolu hattı inşa ediliyor ve bu da
Brezilya’ya Panama Kanalı’na çok daha etkin bir erişim imkanı veriyor; gemi güzergahı binlerce mil kısaltılmış oluyor. Halihazırda Guyana’nın kuzey
kıyısında bir derin su limanı inşa etmek üzere Çin’le görüşmeler sürüyor.

f. wıLLıaM engdaHL *

T

rump yönetiminin bu zamana değin venezüella’da rejim değişikliğine yönelik olarak verdiği
başarısız desteğin Çin’in Maduro hükümeti nezdindeki devasa finansal varlığını hedeflemekle alakalı
olduğu netlik kazandığına göre; Küba sularında Çin’in
büyük petrol başarısına dair son haberler, jeopolitik
gerilimleri net bir şekilde derinleştirecek. ve bu süreç
sadece venezüella, Guyana ve Brezilya’yı kapsamıyor.
16 Nisan günü Çin devlet haber ajansı Xinhua’da
yayımlanan bir habere göre, Çin devletine ait olan
büyük petrol şirketi CNPC, şubesi Great Wall
Drilling aracılığıyla, devlete ait olan petrol şirketi
Cuba Petroleum Company CUPET ile kurduğu bir
ortaklıkta Küba açıklarında petrol aramaya başladı.
Great Wall, 2005 yılından beri Küba’da petrol arıyor; ancak bu zamana dek elde ettiği en ümit vaat
eden sonuç bu. CNPC’den gelen ileri sondaj teknoloji, ilk kez Küba açıklarında büyük bir petrol kaynağı olasılığını gündeme getirdi. Bu haberler, Washington’un yaptırımlarının venezüella’daki petrol
kazançlarını ve onun Küba’ya düşük maliyetli petrol
tedarik etmeye yönelik anlaşmalarını hedeflediği bir
dönemde geldi. Maduro hükümeti yaptırımlara rağmen Küba’ya petrol sevkiyatında bulunacağı konusunda ısrar ederken, tedarik güvenliği daha riskli
hale geliyor ve tedarik miktarı azalıyor.
21 Nisan günü ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı
John Bolton, Washington’un daha önce hiç başvurulmamış bir yaptırım yasasını kullanacağını açıkladı. Bu
yasa ile ABD mahkemelerine, komünist rejim el koyduğu mülkleri kullanan yabancılara dava açmak üzere
yasal eylemde bulunma imkanı veriyor. Bunun Küba’yı ne kadar ağır bir şekilde vuracağı şu an için net
değilken, Küba’ya yatırım yapmak isteyen yabancı şirketleri net bir şekilde bu kararlarından cayacaklar.

Küba’nın venezüella devlet başkanı Maduro’yu desteklemek üzere binlerce Kübalı doktor ve tıbbi personel ile geniş çaplı askeri destek temin ettiği biliniyor.
Daha az bilinen ve belki de üzerinde pek konuşulmayan şey ise, Bolton deklarasyonunun ardındaki gerekçe: yani her iki ülkede de Küba’nın varlık sergilemesi.
Çin’in Küba’daki varlığı... Çin’in Küba ekonomisine verdiği kredilerin detayları, devlet sırrı olarak
kabul ediliyor ve ayrıntıları açıklanmıyor. Pekin
Karayip adasındaki varlığını sessiz sedasız artırıyor.
Karayipler, Soğuk Savaş’ta Fidel Castro döneminde Sovyetlerin yakın bir müttefiki olmuştu ve onları Çin ile anlaşmazlığa düşürmüştü.

Halihazırda Pekin, Küba’nın en büyük ticaret ortağı ve Havana’nın en büyük
kredi sağlayıcısı konumunda. Küba, çok
miktarda Çin pirinci tedarik ediyor.
yetler Birliği’nin dağılmasından beri, Norilsk
kel gibi Rus şirketlerinin Küba’da yeniden
SvarovNic
lık kazanmaya dönük birçok girişimine rağmen,
finansal kısıtlamalar, Rusya’nın güçlü ve yeni bir
varlık sergilemesini engelledi. Çin’in bu tür sorunları yokmuş gibi duruyor ve Küba’nın serbestleşen ekonomisinin birçok kilit alanına yatırım yapıyor. Küba’nın son iki yılda ticaret alanındaki
liberalleşme adımlarından beri Çin, 100 demiryolu lokomotifinin yanı sıra Çin’e Yutong otobüsler,
Sinotruk kamyonlar, YTO traktörler, Geely araç-

* William Engdahl, stratejik risk danışmanı ve akademisyendir. Princeton Üniversitesi’nde siyaset bilimi mezunudur
ve petrol ve jeopolitiğe dair çok satan kitapların yazarıdır. “New Eastern Outlook” adlı dergiye de yazmaktadır.

Kaynak için https://www.globalresearch.ca/washington-not-happy-new-china-focus-central-america/5676966

lar, Haier marka ev aletleri sattı.

diğini ileri süren bir devlet için sıradışı bir adım.

Huawei adada kablosuz İnternet bağlantı noktaları kuruyor ve Sovyetlerin tamamlamadan yarıda
bıraktıkları Las Camariocas Küba nikel işleme tesisinde bir Çin-Küba ortak girişimine 600 milyon dolarlık bir Çin yatırımı için görüşmeler devam ediyor. Küba, dünyanın en büyük üçüncü nikel
rezervlerine sahip. 2017 yılında Haier, yıllık
120.000 laptop ve tablet kapasiteli Küba’ya ait bir
bilgisayar montaj tesisi ve 120 milyon dolarlık bir
Çin kalkınma kredisi tarafından finanse edilen Santiago de Cuba gemi konteynır terminalini açtı.

Çin’in venezüella’daki yatırımlarının kapsamına
dair ayrıntılar tam olarak net değilken, Çin aynı zamanda komşu Guyana’da da büyük bir varlık sergiledi ve 2018 yılından beri Kemer ve Yol Girişimi’ne
-bazen Çin’in Yeni Ekonomik İpek Yolu olarak da adlandırılıyor- katılması için eski İngiliz sömürgesine kucak açtı. Ancak, bu, Pekin’in ilk olarak 2013yılında Kazakistan’da Xi Jinping’in açıkladığı ve Hint
Okyanusu’ndan Atlantik’e dek tüm Avrasya’yı ikili bir
derin su konteynır limanları ve yüksek hızlı demiryolları ağıyla bağlamayı öneren asıl altyapı projesinden oldukça farklı. Çin’in Kemer ve Yol Girişimi, net bir şekilde küresel perspektif geliştiriyor ve bu durum
Washington’da bazı kesimleri rahatsız etmeye başladı.

Halihazırda Pekin, Küba’nın en büyük ticaret ortağı ve Havana’nın en büyük kredi sağlayıcısı konumunda. Küba, çok fazla miktarda Çin pirinci tedarik
ediyor. Beraberinde de binlerce Çinli turist geliyor.
Bu da Küba’ya yıllık yaklaşık 2 milyar dolar gelir getiriyor. Şeker ve nikel, Çin lehine bir ticaret dengesizliğinin yaşandığı bir ortamda Çin’e gönderilen
Küba menşeli başlıca iki üründür.
Eğer Çin artık Küba’da büyük denizaşırı petrol
kaynakları geliştirirse, bunların varlığı büyük oranda
artacak ve Küba’ya askeri ve tıbbi destek ile diğer
desteklerin bir tür takas ödemesi şeklinde gönderilen venezüella petrolü azalacak.
Bu zamana değin Rus şirketi Rosneft, Küba’ya
yönelik petrol ithalat açığını doldurdu.
Peki bir Çin Karayibi mi oluşacak?

ve Panama…
Çin, venezüella’ya yönelik olarak da büyük bir
yabancı kredi sağlayıcı olarak oldukça iyi yer edinmiş durumda. Bazı tahminlere göre, borçlarını 61
milyar dolara dek yükseltiyor. venezüella petrolü,
bu ilişkinin kalbinde yer alıyor; ancak Çinli şirketlerin
orada çıkarılmamış petrol ve koltan kaynaklarını çıkarmaya çalıştıklarına dair kanıtlar var. Washington’un Guaido’yu destekleyen açıklamalarından bu
yana, Çin, Maduro’yu beklenmedik bir şekilde savunmaya başladı. Bu, yerel siyasete asla müdahale etme-

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

L

aurentino Cortizo Pazar günü Panama seçimlerini kazanarak ülkenin yeni
devlet başkanı oldu. bu seçim öncesinde, reuters’a verdiği bir mülakatta,
Abd’nin bölgeyle yeniden angaje olması gerektiğini, diğer türlü yerini Çin’e
kaptırma riskinin olduğunu ima etmişti. Kullandığı ifadeler tamamen şu şekildeydi:
“Sadece Panama’ya değil, bölgeye yönelmelerine ihtiyacımız var ve bunu talep ettik.
daha fazla dikkat göstermeliler. dikkat göstermezlerse, başka bir ülke atılım yapar.”
reuters’ta yayımlanan bir başka yazıda ise şöyle denmişti: “Cortizo, Çin ile
yüksek hızlı bir tren projesini görüşecek.” tüm bunların yanı sıra, Panama’nın
yeni seçilen devlet başkanının yönünü, Çin’in aksine Abd’ye çevirdiği yönünde bir iddia da var. Ancak böyle bir şey olmayacak. Çünkü Panama, eğer
Çin’in başkentinden başlayıp Costa rica sınırına dek uzanan dört milyar dolarlık yüksek hızlı demiryolu inşası planlarına razı gelirse, Kemer ve Yol Girişimi’nde önemli bir bölgesel rol oynamaya aday durumda. bu vaat edilen projenin sonuç itibariyle orta Amerika entegrasyon Sistemi üyeleri arasındaki
ilişkileri güçlendirme gibi bir potansiyeli de bulunuyor.
bunun ardından Panama Kanalı, bu ülkelerin Çin’e ihracatları için bir terminal limanının giriş noktası olabilir ve bu da önerilen yüksek hızlı demiryolu
projesi tarafından kolaylaştırılacak, dolayısıyla Panama’nın orta Amerika’nın
geri kalanı için stratejik önemini artıracaktır.
Çin ve Panama’nın sadece iki yıl önce diplomatik ilişkilerini başlattığını ve
iki ülke arasındaki ilişkilerin bu geçen süre zarfında son derece geliştiğini de
belirtmek gerekiyor. dolayısıyla orta Amerika devleti daha şimdiden Çin ile
mükemmel bir uyum içerisinde. dolayısıyla, eğer Abd’ye yalakalık yapma çabasıyla bu önerilen yüksek hızlı demiryolu projesini politize etmeye çalışırsa,
bu durum çıkarları açısından dezavantajlı olacaktır; keza Abd, Çin’in batı Yarımküre’deki birçok yatırımına açık bir şekilde karşı çıkmıştır ve bunların tüm
Latin Amerika’yı kendi münhasır nüfuz alanı olarak gördüğü emperyalist döneme ait Monroe doktrini’ne zarar verdiğini ileri sürmüştür.
Panama’nın Abd ile güçlü tarihsel ilişkileri bulunuyor; ancak bu ilişki, onun
diğer ortakları aleyhine işleyebilecek türden sıfır toplamlı bir oyun gibi görülmemeli. Keza, eğer Panama Çin ile ilişkilerini Abd ile ilişkilerinden ayrı konumlandırırsa ve iki ilişkinin birbiriyle iç içe geçmemesi ve iki ülkenin birbiri-

Guyana’da Çinli şirketler ve Çin parasıyla halihazırda Brezilya’nın kuzeyinden başlayıp Guyana’dan
geçen bir karayolu hattı inşa ediliyor ve bu da Brezilya’ya Panama Kanalı’na çok daha etkin bir erişim
imkanı veriyor; gemi güzergahı binlerce mil kısaltılmış oluyor. Halihazırda Guyana’nın kuzey kıyısında
bir derin su limanı inşa etmek üzere Çin’le görüşmeler sürüyor. Amaç, Çin’in karayolunu Brezilya’nın venezüella ile sınırdaş Amazon bölgesine
bağlamak; zira burada halen ortaya çıkarılmamış
maden zenginlikleri bulunuyor. Guyana’daki halk,
karayolu-limanın Çin’e Guyana’dan daha fazla fayda
sağlayacağını söylüyor. Her halükarda, Panama Kanalı üzerinden Amazon’dan başlayıp Çin’e dek uzanan etkin bir gemi taşımacılığı mümkün kılınacak.

ne düşmemesi için çabalarsa, çok daha iyi olur. Ülkeler arasında dostane rekabet, her zaman için herkesin çıkarına işler; ancak dostane olmayan rekabet öyle
değildir. dolayısıyla, eğer Panama’nın dengeleme eylemi ters teperse diğer ortaklarıyla ilişkilerine zarar vermemek için böylesi bir risk her ne pahasına olursa olsun engellenmelidir.
Çin’in Panama ve genel anlamda orta Amerika bölgesindeki yatırımları, ev
sahiplerinin açık onayını almaktadır; çünkü her iki taraf da birbirleriyle işbirliklerini genişletmekten dolayı nesnel bir şekilde kazan-kazan halindedir. bu durum ise, kimi çevrelerin iddia ettiğinin aksine, içlerinden birinin Abd ile ilişkilerine zarar vermemektedir.
Çin’in devlet Müşaviri ve dışişleri bakanı wang Yi ve Panama’nın cumhurbaşkanı yardımcısı ve dışişleri bakanı isabel Saint Malo de Alvarado, 13 Haziran 2017 yılında ortak bir tebliğe imza atmışlardır.
Panama’nın yeni devlet başkanı, muhtemelen ülkesinin orta Amerika İpek Yolu’na dönüşebilecek olan oluşumla işbirliğini sürdürecektir. bunun için de Çin ile
pragmatik ilişkilerini koruyacaktır. Önerilen yüksek hızlı demiryolu projesi, Panama’nın büyük stratejik çıkarları açısından çok önemlidir ve Abd’ye feda edilemez; dolayısıyla bunu yapmak seçilmiş başkan Cortizo açısından anlamlı olmayacaktır. daha ziyade, Çin konusundaki son retorik, kendisinin son kertede
kazandığı hararetli seçim ortamı bağlamında anlaşılmalıdır ve Çin’e karşı daha
sert bir tutum benimseyen diğer İpek Yolu ülkelerindeki siyasi adayların göze çarpan tutumları –keza böylelikle daha fazla oy kazanacaklarını düşünüyorlardı- çerçevesinde görülmelidir. burada da benzer bir durum gerçekleşmiş gibi görünüyor; dolayısıyla şu an için Panama’nın Çin ile kazan-kazan işbirliğine yönelik
taahhüdü konusunda endişelenmeye lüzum yok. (Global research, May 08, 2019
* Makalenin yazarı Andrew Korybko, Afrika-Avrasya’da ABD’nin stratejisi
ile Çin’in Tek Kemer, Tek Yol küresel vizyonu arasındaki bağlantı ve Hibrit
Savaşlar konusunda uzmanlaşan, Moskova’da yaşayan Amerikalı bir siyasi
analisttir.KendisisıksıkKanadamerkezliGlobalResearch’eyazıyazmaktadır.
globalresearch.ca/panamas-win-win-cooperation-china-continue-cortizo/5676917

Küba’da, venezüella’da ve Guyana’da Çin’in sessiz
sedasız ancak artan ekonomik varlığını da göz önüne alırsak, Pekin’in stratejik Panama Kanalı’ndaki
son eylemleri, Washington’un venezüella ve Küba’daki son gelişmeler karşısında artan endişelerini
de kısmen açıklıyor.
2016 yılında Çinli Landbridge Group, Colon Serbest Ticaret Bölgesi’nde Panama’ya ait Margarita
Ada Limanı’nı satın aldı. Kanalın Atlantik kısmında
yer alan bu liman, en büyük liman olup Çinli şirkete, dünyadaki en önemli mal dağıtım merkezlerinden birine erişim imkanı verdi. O zamandan itibaren de büyük bir atılım gösterdiler; keza dünyanın
en büyük altyapı ve mühendislik şirketi olan China
Communication Construction Corp. tarafından
kullanılmaya başlandılar. 1997 yılında Çinli Hutchinson Whampoa şirketi, Amerika’nın inşa ettiği Balboa ve Cristobal limanlarının kontrolünü 50 yıllık
bir sözleşmeyle elde etti. Bugün Hutchison Whampoa, Çinli milyarder Li Ka Shing ailesine ait Cheung
Kong holdinglerinin yönetimi altında.
2017 yılında Panama Tayvan’a ve Washington’a
şok etkisi yaratan bir karar aldı ve Tayvan’ı tanımaktan vazgeçti. Bu yılın Nisan ayı başında ise Panama devlet başkanı Juan Carlos varela, Çin’in Kemer ve Yol Girişimi’ne resmi olarak katılmayı
görüşmek üzere Çin’e gitti. 2018 yılı Aralık ayında
Çin’in devlet başkanı Xi Jinping de Panama’ya bir ziyarette bulunmuştu. Panama, öncelikler listesinde
üst sırada yer alıyor. Çin menşeli mallar, kanal üzerinden geçen ABD mallarının hacim olarak ikinci sırasında yer alıyor. Çin’in Margarita Ada Limanı gibi Panama’nın başlıca konteynır limanlarına sahip olmasına
ek olarak, Çin, Kemer ve Yol Girişimi kapsamında,
Panama City’den başlayıp Kosta Rika ile sınırına dek
uzanan, 4,1 milyar dolarlık ve 243 mil uzunluğunda
bir yüksek hızlı demiryolu hattı inşa etmeyi öneriyor.
Bu ilişkiler gelişirken, Meksika cumhurbaşkanı
Andres Manuel Lopez Obrador Kemer ve Yol Girişimi’ne dahil olmayı düşündüğünü kaydetti. Bu
stratejik bağlamda, Washington’un arka bahçesinde
19.yüzyıla dair Monroe Doktrini’ni öne sürerek neden çok daha güçlü bir şekilde tepki vermeye başladığı netlik kazanıyor. Oysa Monroe Doktrini, fiili
olarak boş bir retorik yumağından ibaret. Eksik
olan şey ise, Washington’un bu ülkelere Orta ve Güney Amerika’da kritik altyapı geliştirmede yardımcı
olacak araçları vermek üzere bir dizi pozitif ekonomik
girişimidir. Eğer böyle bir ortam sağlanırsa, bölgedeki iklim, Washington ile işbirliği için çok daha dostane hale gelebilir. (Global Research - 9 Mayıs 2019)
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F E R AG AT v E

Japonya’nın emperyalist Geleceği:
Eğerbirimparatortahttanferagatetmekonusundaözgürse,birkişinintahtaçıkmayıreddetmesinindeelikulağındadır.İmparatorunözgürtercihiolaraktahttanferagatetmek,zamaniçerisindebirkişininintikalireddetmehakkına
dayolaçabilir.Buesnadaise,erkekvasilerinsüreklibirbiriniizlemesinebağlıolanimparatorluksistemiçökecektir.

JoHn Breen

3

0 Nisan 2019 tarihinde 86 yaşındaki İmparator Akihito tarih yazdı. 200 yıldır tahtan feragat ederek görevini oğluna bırakan ilk
imparator oldu. bu tarihsel dönemeci tetikleyen ise, üç yıl önce
gerçekleşen sıradışı bir olaydı. 2016 yılı Ağustos ayında imparator,
NHK’ye çıkarak ulusa sesleniş konuşması yaptı. bunu yaparken niyeti neydi? Görevi bırakma niyetini açıklamak için. Anayasal boyutu
sorgulanabilir nitelikteki bu konuşma, 21.yüzyıl Japonya’sında imparatorluğun niteliğine dair bir tartışmayı alevlendirdi ve Nisan ayında
görevden feragate doğrudan yol açtı. bu makale, imparatorun konuşmasında gündeme getirilen bazı soruları ve onların tarihsel sonucunu
incelemektedir: İmparatorlar ne için var? Günümüz Japonyası’ndaki
yerleri nedir? Gelecekte nasıl olasılıklar söz konusu?
GİrİŞ
30 Nisan 2019 tarihinde 86 yaşındaki İmparator Akihito tarih yazdı. Görevi bırakan ilk modern imparator oldu. ondan önde bunu yapan 1817 yılında, yani iki yüzyıldan uzunca bir süre önce İmparator
Kokaku idi. Akihito’nun 59 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Naruhito’nun 1 Mayıs günü göreve gelmesi, tarihsel bir dönemeç oldu.
Kendisi, modern çağda, babası hayatta ve sağlığı yerindeyken tahta
çıkan ilk kişi oldu. tüm bu “ilkleri” tetikleyen şey ise; yaklaşık üç yıl
önce gerçekleşen sıradışı bir olaydı. 8 Ağustos 2016 tarihinde, İmparator Akihito Japonya’nın devlet tV’si NHK’ye çıkarak ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Yeterince dikkat çekmeyen ancak merak
uyandıran bir performans sergiledi. İleri yaşından ve görevlerinin artan
yükünden söz ederken, görevi bırakma arzusunu açıkladı. bu yöndeki
söylentiler haftalardır dolaşımdaydı, ancak konuşması bu konudaki tüm
şüpheleri ortadan kaldırdı. böylesine bir konuşmaya daha önce hiç rastlanmamıştı. Anayasa’ya göre, tahta bundan sonra gelecek kişi, 1946 yılında kabul edilen İmparatorluk Hanedan Yasası ile uyumludur; ancak
bu yasa da feragatı tanımıyor. dolayısıyla imparator, yasaya karşı çıkıyordu. ortada siyasi bir yasaya dair bir meydan okuma söz konusuydu
ve Anayasa çerçevesinde herhangi bir siyasi eyleme izin verilmemektedir. tüm bunların bir tartışmaya yol açtığını açıkça görüyoruz. Ancak
dediğini de yaptırmış olması takdire şayan. (1)
Halkın yüzde 12’si tarafından izlenmiş olan imparatorun tV konuşması, başbakan Abe Shinzo hükümetinin özel bir feragat yasa taslağını gündeme getirmeye yönelten ulusal bir tartışmayı tetikledi. Söz
konusu yasa taslağı 2017 yılı Haziran ayında yasalaştı (2). bu yasa ile
birlikte Akihito’nun tahttan feragat etmesi mümkün oldu; tahtı oğluna
bıraktı. İmparator Akihito, imparatorun 21.yüzyılda Japon toplumundaki rolü hakkında temel soruları gündeme getirdi: İmparatorlar ne için
var? Günümüz Japonyası’ndaki yerleri nedir? Gelecekte nasıl olasılıklar söz konusu? bu makale, bu sorulara net yanıtlar vermeyi hedefliyor.
başlangıç noktası ise, 2016 yılı Ağustos ayındaki konuşma oldu.
1. İmparator’un İfadeleri: o-kotoba
İmparator, kişisel olarak bir anlam arayışı olarak iktidarını şekillendirmeye başladı. Anayasa’nın 7.maddesinde belirtildiği gibi, “devlet
meselelerinde imparatorun eylemlerini” büyük bir görev tutkusuyla
yerine getirdi. bunlar arasında; diet’in toplanması, temsilciler Meclisi’nin lağvedilmesi, bakanların atanması, onur nişanlarının verilmesi gibi görevler vardı. Ancak, “Madde 1 çerçevesinde kendisinin devlet’in ve halkının birliğinin sembolü olarak tanımlanmasının”
anlamını da bir yandan günlerce düşündü durdu. Anayasa, her halükarda, “devletin bir sembolü” olmaya ilişkin gerekli eylemleri net bir
şekilde ortaya koymuyordu. İmparator, araştırmalarının sonucunda,
“toplumun aktif ve içkin bir parçası olarak hizmet etmesi, halkının
beklentilerine yanıt vermesi” gerektiğine kanaat getirdi.
Önemli olan şey, dedi, “halkın yanında durmak, onlara kulak vermek, onlara düşüncelerinde yakın olmak.” Kendisinin on bir dakikalık yayınını dinleyen birçok kişi, bir yandan İmparator’un Japonya çapında yaptığı ziyaretleri düşünmüş olmalı – özellikle de ulusal kriz
zamanlarında. İmparator’un halkına en yakın olduğu tarih ise, büyük
doğu Japonya depreminin ardından, 2011 yılında halkına daha önce
hiç olmadığı kadar yakın olmuştu. tarihsel olarak halkından uzak bir
figür olmasına rağmen, depremin ardından tV’lere sık sık çıkmaya,
endişelerini dillendirmeye ve umut ve teselli dağıtmaya başladı (4).
Kendisi ve imparatoriçe, Saitama, Chiba, ibaraki, Miyagi, iwate, Fukushima ve tochigi vilayetlerindeki ve elbette tokyo’daki depremzedeleri ziyaret ettiler (5). 2016 yılı Ağustos ayındaki yayında ise, imparator, Japon halkına bu kadar büyük bir duygusal bağlılığın onun
görevi olduğunu belirtti. Kendisinden, “devletin sembolü” olmasının
talep edildiğine inanmıştı.

bir düşünce çağrısıydı. İnkar edilemez şekilde siyasi nitelikteydi.
Kendisinin otuz yıllık hükümdarlığı sırasında, imparator, siyasi anlam
yüklü birçok açıklama yapmıştı. 2001 yılında, İmparator Kanmu’nun
annesinin –yani Kyoto kendinin 8.yüzyıldaki kurucusu- Koreli göçmenlerin soyundan geldiğini öğrendiğinde “Kore ile belli bir akrabalık içerisinde olduğunu” beyan etmişti (8). 2004 yılında ise, Japon öğrencileri ulusal marşı söylemeye zorlamamak gerektiğini ifade etmişti
(9). 2009 yılında, 1946 yılında kabul edilen Anayasa çerçevesinde
monarşinin, Japonya’nın “geleneksel modeline” 1889 yılındaki anayasaya nazaran daha yakın olduğunu belirtmişti. ona göre 1946 yılı
anayasası, 21.yüzyıla çok daha uygundu (10). benzer şekilde, 2013
yılında, savaş-sonrası anayasanın barış ve demokrasinin temellerini
oluşturduğunu söyleyerek anayasayı övmüştü (11). tüm bu meseleler
– Kore ile ilişkiler, marş ve Anayasa- farklı düzeylerde siyasi nitelikteydi. İmparatorun açıklamaları; siyasi müdahalelerdi, ancak daha önce hukuku hiç sorgulamamıştı. elbette, hukukun şekillendirilmesinde
de herhangi bir rol üstlenmemişti.
Peki Japon halkı tüm bununla ne yaptı? Japonya’nın çok satan gazetesi Yomiuri, NHK yayınından üç gün önce bir kamuoyu yoklaması gerçekleştirdi ve kendisinin halkın yüzde 93’ünün kabulünü aldığını belirtti. bu rakam, diğer medya araştırmalarına da yansıdı.
Asahi’nin iddiasına göre, yüzde 84’lük bir kesim feragati desteklemiş,
yüzde 5 ise karşı çıkmıştı. Mainichi araştırması, onay oranını yüzde 67
gibi daha düşük bir rakam olarak tespit etmişti, ancak ikinci bir ankette bu oranı yüzde 84’e çıkarmıştı. Kyodo haber ajansının anketine katılanların yüzde 86’sı ise, feragate izin vermek üzere yasanın değiştirilmesine onay veriyorlardı (12). Her halükarda, imparatorun tahttan
feragat etme arzusunun “halkın iradesine” uygun düştüğü görülüyordu. bu denli bir halk desteği pek şaşırtıcı değildi, keza imparator ve
imparatoriçe son yıllarda, özellikle de 2011 yılında yaşanan felaketten
bu yana, sürekli olarak halkın gözünde popülerliğini koruyordu. (13)
İlginç olan şey ise, aşırı muhafazakar grupların tepkileriydi. Keza
onlar kendilerini Japonya’nın imparatorluk mirasının koruyucuları
olarak görüyorlardı. İçlerinden sesini en yüksek çıkartan ise Nippon
Kaigi (NK) oldu. NK, güçlü bir gruptur, yönetim kurulunda birçok
Shinto dini lideri bulunmaktadır. başlıca kutsalları; ise tapınağı, Yasukuni tapınağı ve Meiji tapınağı’dır. Ancak NK’nın asıl önemi,
başbakan Shinzo Abe ve kabinenin büyük kısmının da onun üyesi olmasıdır (14). Peki NK, imparatorun konuşmasına nasıl bir tepki verdi? NK, bu feragate “var güçleriyle karşı oldukları” yönünde basında
çıkan haberleri derhal reddettiler. Ancak NK’nın kilit üyelerinin yaptıkları açıklamalar, bunun tam tersine işaret etmektedir. İçlerinde en
sert tutum benimseyen ise, tokyo Üniversitesi’nden emeritüs profesör Kobori Keiichiro oldu. Kendisi ayrıca NK’nın başkan vekiliydi.

İmparatorduaedilmesinekarşıdeğildi.TV’deikikezduanın önemini vurguladı. “İmparator’un öncelikli görevi,
halkının barışı ve mutluluğu için dua etmektir,” dedi.
“Halkınıherzamandüşündüğünü”özelliklebelirtti.
obori’nin “kafası”, imparatorun hükümete kişisel isteklerini tatmin etmesi için anayasa-ötesi tedbirler alması yönünde baskı
K
yapması karşısında “karışmıştı”. Hükümetin bu süreçteki bariz suç or-

taklığını merak ediyordu; anayasaya başarılı bir şekilde meydan okuyan bir imparatorun ileride bir öncül teşkil etmesinden çekiniyordu.
Kobori ve onun meslektaşları için ise, gerçek mesele başka yerde; imparatorluğun doğasında aranmalıydı. bu gerçekten gerekli mi, diye sordu Kobori, bir imparatorun çok anlamlı bulduğu eylemlere karışması
gerçekten gerekli mi? Kobori’nin yanıtı “hayır” oldu. “devletin sembolü”, dedi, “imparatorun toplumsal bir angajman yüklenmesini gerektirmez. İmparatorun yaşı dolayısıyla artık halkına hizmet edemeyecek duruma gelmişse, bu durum görevi bırakması için bir sebep teşkil etmez.
Kobori, imparatorun rolü konusunda kafa karışıklığı yarattıkları için
“anti-kokutai anayasasının” ardındaki Amerikalıları suçladı. (16)
NK’nın diğer üyeleri daha az ölçülü bir tavır takındılar. Murata Haruki, 2017 yılı ekim ayında Seiron adlı gazeteye sıradışı bir görüş yazısı kaleme aldı. İmparator Akihito’ya dair yaptığı eleştiriler, oldukça
fazla okurun ilgisini çekti. Murata’ya göre imparatorun tahttan feragat
etme kararı, kendisinin Japonya’da imparatorluğun kendine has özelliğini takdir edememesinin bir işaretiydi. İmparator, kendisinden bir
birey olarak söz edemez – tV konuşmasında yaptığının aksine- keza
kendisi yarı-tanrıdır. Halkın onayına ihtiyacı yoktur, keza kendisi ne
politikacıdır ne de bir performans sergilemesi beklenir. daha ziyade,
Güneş tanrıçası’nın soyundan gelmektedir. Halkına seslenmek için

Nippon Kaigi aslında feragat meselesi üzerinden bölünmüştü. Ancak şurası da netti ki, Kobori, Murata ve onların akranları açısından
önemli olan kimin imparator olduğu veya anayasa değildi: Güneş
tanrıçası ile başlayan, kesintiye uğramamış imparatorluk çizgisiydi.
İmparator Akihito’nun sözleri ve eylemleri, onların imparatorluğa dair yaklaşımları açısından bir tehdit oluşturmaktaydı. Şurası net bir şekilde görülüyordu ki, eğer bir imparator kendi başına feragat kurallarını değiştirebilirse, efsane de artık kalıcı olamayacaktı. Feragat gibi
spesifik bir mesele üzerinden onun külfet yaratan görevlerini bir naibe vermesini istediler. Genel bir kural gereği, imparatorlar, İmparator
Akihito’nun “anlam” bulduğu türden kamusal görevlerden uzak durmalıdırlar. Sarayın duvarları arasında kalmalı, “devlet meselelerinde”
görevlerini ifa etmeli, boş vakitlerinde de dua etmeliler.
İmparator Akihito, dua edilmesine karşı değildi. tV konuşmasında
iki kez duanın önemini vurguladı. “İmparator’un öncelikli görevi,
halkının barışı ve mutluluğu için dua etmektir,” dedi. “Halkını her zaman düşündüğünü, onlar için dua ettiğini, onlara büyük bir saygı ve
sevgi beslediğini” de özellikle belirtti (19). Ancak ona göre, sadece
dua etmek yeterli değildi. buna karşın NK’nin tavrı şu şekildeydi:
“devletin sembolü”, imparatorun tokyo’daki saray içindeki tapınak
kompleksinde dua performansı anlamına gelmekteydi. 1888 yılında inşa edilen söz konusu kompleks, üç alandan oluşuyordu. Yüce Güneş
için merkezi bir tapınak vardı, emperyal atalara ayrılan ayrı bir tapınak
vardı ( efsanevi İmparator Jinmu’dan bu yana tüm vefat eden imparatorların ruhları adına) ve cennet ve yeryüzü tanrıları için bir tapınak vardı. Akihito ve kendisinden önce de babasının 1945 yılından beri bu tapınak komplekste gerçekleştirdikleri ritüellerin savaş öncesi Japonya’ya
ait ritüellerle tamamen aynı olduğunu vurgulamak gerekir. tek farkları,
hususi düzeyde yapılmaları ve artık kamuya açık olmamalarıydı.
başbakan Abe’nin, NK üyelerinin endişelerini paylaştığı da biliniyor. 2015 yılı sonbahar döneminden beri imparatorun isteklerinden
haberdardı, ancak ona bu konuyu Aralık ayında yaşgününe denk gelen basın konferansında dile getirme iznini vermedi. bunun ardından
imparatorun hayal kırıklığı arttı ve 2016 yılı temmuz ayında feragat
etme arzusunu NHK’ya bildirdi. NHK, ülkeyi 13 temmuz gecesi bir
yayınla bilgilendirdi ve bu da imparatorun 8 Ağustos günü konuşma
yapmasının zeminini hazırladı (21).
Kamuoyu yoklamaları şunu hızla ortaya çıkardı ki, Japon halkının
önemli bir kısmı, imparatora sempatiyle yaklaşmaktaydı; yazılı ve
görsel medya ona destek veriyor ve yaptıklarıyla sürekli ilgileniyordu. başbakanın harekete geçmekten başka seçeneği kalmamıştı.
başbakan Abe’nin önünde iki tercih vardı: emperyal Hanedanlık
Yasası’nı değiştirerek bundan sonraki imparatorlara feragat hakkını
vermek, veya feragat yasa tasarısını kabul edip bunun sadece İmparator Akihito’ya uygulanmasını sağlamak. İmparator’un ilk seçeneği
desteklediği biliniyordu; ancak başbakan sadece ikinciye razı gelebilirdi. ona bu konuda danışmanlık yapması için hızla bir konsey atadı
ve 2016 yılı güz döneminden itibaren altı aylık bir süre dahilinde yirmi kadar uzmanla görüştü. bunların sekizi, kendisiyle bağlantılı veya
NK’ya sempatiyle yaklaşanlardan oluşuyordu (22). Nihai raporları,
özel olarak hazırlanmış bir intikal yasasının uygulanmasını tavsiye etti. Yasa, diet tarafından titizlikle hazırlanıp onaylandı.
3. İntikal
İmparator Akihito’nun, istişare döneminde bazı uzmanların ortaya attıkları eleştiriler karşısında şoke olduğu belirtiliyor. ortaya çıkan uzlaşı
sonucundan da memnun değildi (23). bununla birlikte, 200 yıldır ilk
kez intikal mümkün hale geldi. İmparator 30 Nisan 2019 tarihinde sarayın bir odasında yapılan kısa bir tören neticesinde görevi bıraktı (24).
İmparatoriçe ile birlikte, 300 kadar soylunun olduğu bir topluluğun önüne çıktı. karşılarında başbakan Abe vardı. Kendisi kısa bir konuşma
yaptı ve Japon halkı adına imparatorun hükümdarlığından duyduğu
şükran ve saygıyı ifade etti. İmparator, buna yanıt olarak Japonya halkı
için beslediği sevgi ve saygıyı belirtti. Kendisinin sembolik rolünü destekledikleri için onlara teşekkür etti ve yeni reiwa döneminin barış ve
mutluluk dönemi olması için bir dua ederek sözlerini tamamladı. (25)
Ardından, 1 Mayıs günü saat sabah 10:30’ta Veliaht Prens Naruhi-

virginia Hall: 2. Dünya Savaşı’nın
olarak hiçbir önemi kalmamış gibi davranıldı ama aslında çok daha
önemli bir kadın oldu" diyor. Purnell'e göre sakatlandıktan sonra kendini eve kapatmak yerine maceralara atılmayı seçen Hall, böylece olağandışı işler başardı. Ülkesi ABD, ii. Dünya Savaşı'na 1940 yılına kadar
girmese de Hall, cephe hattında, yoğun bombardıman ve makineli tüfek saldırıları altında, Fransız askerleri ambulanslarla taşıdı. 1

İmparator, konuşmasının bu noktasında, içindeki açmazı dillendirdi.
bir imparator, halkına hizmet edemeyeceği kadar yaşlandığında ne
yapmak gerekir? bunun anayasal bir yanıtı olduğunun farkındaydı: yerine geçecek bir naip atamak. Ama ona göre naiplik bir çözüm değildi.
bir imparator halkına hizmet edemeyecek hale geldiğinde artık “sembol” olma özelliğini de yitirmiştir. Görevini tamamlamıştır, artık görevi
bırakmalıdır. İmparator Akihito, görevi bırakma niyetini bu şekilde
açıkladı. Halkına bir yük haline gelmek konusunda son derece endişeliydi. Şayet İmparator statüsünde ölürse aylarca ülkeye hakim olacak
“ağır yas” havasını düşünüyordu. eğer tahttan ferahat ederse, kimseye
rahatsızlık vermeyecekti. oğlu Naruhito, onun yerine geçecek ve asli
kamusal görev aralıksız devam edecekti. İmparator Akihito, Japon halkından bir ricada bulunarak konuşmasını tamamladı: “Anlayışınıza sığınıyorum.” (6) İmparator, konuşmasının hiçbir yerinde “feragat” kelimesini kullanmamıştı. bu, onun sunduğu radikal çözümdü. (7)

940 yılında Nazilerin Fransa'yı işgal etmesinin ardından Hall İspanya'ya doğru yola çıktı. Burada ise hayatı değişti. İspanya'da tren istasyonunda gizli görevdeki bir İngiliz ajanı tarafından fark edilen Hall'a,
bu ajan bir telefon numarası verdi. Londra'da bir arkadaşı olduğunu ve
bu arkadaşının, ona yapılacak bir şeyler bulabileceğini aktardı.

2. Feragat
İmparator Akihito’nun konuşması, kendisine anlayış gösterilmesine
yönelik bir çağrıdan çok daha fazlasıydı: bu, hukuk karşısında kişisel
bir meydan okumaydı. 21.yüzyılda imparatorun rolüne dair eleştirel

tV’ye çıkmasına da gerek yoktur – onun hitap edecekleri kendi atalarıdır, yani Güneş tanrıçası ve ilk imparator Jinmu. (17) dahası, Murata’ya göre, İmparator Akihito, Anayasa’yı üç noktada ihlal etmiştir: (1)
Harekete geçmeden önce halkının iradesine başvurmamıştır; (2) bir feragat yasasının – yani emperyal Hanedanlık Yasası’nın değil- ilk kez
feragati belirleyecek olmasından sorumludur; (3) Sonuç itibariyle, yasal gücünü etkin bir şekilde uygulamıştır. Murata’ya göre, tüm bunlar,
kendisinin “anayasayı net bir şekilde ihlal ettiğini göstermektedir” (18).

1. sayfadan devam
BBC'ye konuşan yazar Purnell, Hall için, "Spor yapmayı, ata binmeyi ve avlanmayı seven maceracı biriydi. Sakatlandıktan sonra bir kadın

Hall, Londra'ya doğru yola çıkarak, İngiltere'nin yeni kurulan Özel
Harekât Birimi (SOE) çatısı altında gönüllü çalışmaya başladı. Purnell'e göre SOE'nin düşman topraklarına kadın göndermesine izin verilmiyordu. Ancak Hall 1941 yılında, New York Post muhabiri kimliğinde Fransa'ya gidebildi. Bu gizli görevde hayatta kalma ihtimali yarı
yarıya olarak değerlendiriliyordu. Nazilere karşı direnişi örgütlemek
gibi çok tehlikeli bir görevi olan Hall, Germaine adında 30'larında
olan gösterişli, güzel ve bir genelev madamı ile cinsel hastalıklar uzmanı bir doktoru örgütlemeyi başardı. Purnell'e göre bu kişiler daha sonra, önde gelen askerlere dönüştü. Germaine, işlettiği geneleve gelen Alman müşterileri üzerinden casusluk yapabiliyordu.

turque
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bir İmparatorun İkilemi
laması, her iki kritere de karşı gelmemektedir. birçok vatandaş buna
karşı çıkmış ve dava açmıştır, ancak bu davalar ise, “nesne ve etki” ilkesinden dolayı düşmüştür (30).
2019 yılındaki daijosai konusunda da çelişkiler söz konusu. Vatandaşlar, hükümete karşı yasal açıdan harekete geçmek üzere bir kez
daha niyetlendiler, ancak bu kez de çok fazla şansları yoktu. bununla
birlikte, yeni imparatorun genç erkek kardeşi ve tahtta bir sonraki sırada olan Prens Akishino no Miya Fumihito’ya moral destek verdiler.
11 Kasım 2018 tarihinde basın ile yaptığı yaşgünü toplantısında,
prens, hükümetin 1990 yılında olduğu gibi daijosai’i sağlama alma
iradesini sorgulamıştır. bunun “pek kolay olmadığını” hissettiğini itiraf etmiştir. bu rahatsızlığın sebebi ise şudur: hükümet, hanedanlığın
kullanımı için iki fon kaynağını kenarda tutmaktadır: 1. Saray fonu –
yaklaşık 83 milyon dolarlık – imparatorun tüm kamusal faaliyetlerini,
“devlet meselelerine dair eylemlerini” kapsamaktadır. 2. Çok daha
mütevazi boyutlardaki “hanedan ailesi fonu” vardır ve 2,7 milyon dolar düzeyindedir. bu da imparator ve ailesinin hususi kullanımına yöneliktir. Her iki fon da, elbette, vergi mükelleflerinin paralarıyla finanse edilmektedir. Ancak prens, hükümetin “dini” daijosai’yi
finanse etmeyi üstlenmek için “saray fonunu” kullanma konusundaki
ısrarından rahatsızdır. bu ısrar, şu anlama gelmektedir: daijosai, özel
değil kamusal bir eylemdir. (33) Prensin radikal fikrinin amacı, devlet
ve din arasındaki anayasal ayrımı korumaktır ve daijosai’in tamamen
“hanedanlık ailesi fonundan” karşılanabilecek noktaya kadar geri tepmesini istemektedir. Prens, bu konuyu saray yetkilileri nezdinde birçok
kez gündeme getirdi, ancak “kendisine kulak asılmadığı” konusunda
dertlendi. Hem hanedanlık yetkilileri hem de Abe yönetimi tarafından
sözleri umursanmıyordu (34). Kimse, prensin, daha yaşlı erkek kardeşi
ve babasının da paylaştığı fikirleri dillendirdiğinden şüphe etmiyordu.
Her halükarda, daijosai ritüeli, Japonya’da imparatorluk inşası açısından asli önemini koruyor. Savaş sonrası tezahüründe ise, Japonya’nın kamusal alanına kutsal bir gaspın bir başka kanıtı olarak dikkat
edilmesi gerekiyor. “Kutsal” ile kast ettiğim, spesifik olarak, Güneş
tanrıçası’nı içeren tören performansları ve imparatorun Güneş tanrıçası’nın soyundan geldiğine dair efsanedir. ritüeller, bunları canlandırmaya hizmet etmektedir.
to, kılıcını kuşandı ve imparatorluk mücevherini kısa bir intikal merasimi sırasında devraldı (26). bu tören de saraydaki aynı odada, başbakanın, Yüksek Mahkeme baş hakiminin, Alt ve Üst Meclis başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar tamamen erkeklerden
oluşuyordu. Savaş-öncesi uygulamalarla uyumlu olarak, imparatoriçe
ve hanedanlığın diğer kadın üyelerinin katılımına izin verilmedi. törenin ardından, imparator, doğrudan sarayın ibadet kompleksine geçerek
Güneş tanrıçası ve kendi atalarını intikal konusunda bilgilendirdi.
Üçüncü bir tören aşamasında ise, İmparator Naruhito, şimdi beraberinde imparatoriçe ile birlikte, Matsu no Ma’ya geri dönerek, hükümetin
üç kolunun başkanlarını ve 250 kadar saygın kişiyi kabul edere, halka
sesleniş konuşması gerçekleştirdi (27). Konuşmasında, babası ve annesine duyduğu derin saygıdan, halkına olan gönül bağından söz etti. Her
daim halkını düşüneceğinin ve onun yanında olacağının sözünü verdi.
Sembolik bir imparator olarak anayasal rolünü yerine getirme vaadinde bulundu ve barış için dua etti.
4 Mayıs günü, halk, saraya kabul edildi ve imparator ve imparatoriçe Chowaden binasının terasında onları selamladı. İmparator, kutlama
törenleri için halka teşekkür etti ve Japonya’nın dünya çapında barışı
teşvik etmek üzere diğer uluslarla birlikte çalışma arzusunu ifade etti.
Peki bundan sonra ne oldu? 22 ekim günü, imparator ve imparatoriçe, Japon ve yabancı uyruklu yüksek rütbelilerin bulunduğu bir meclisin önünde taç giyecekler. Ardından tokyo sokaklarında arz-ı endam eyleyecekler. daha sonra ise, akşam gerçekleşecek bir ziyafete
ev sahipliği yapacaklar. Feragat ve ardından yapılan törenler, “devlet
meselelerine dair eylemler” olarak gerçekleşti. Ancak şunu da belirtmekte yarar var: Her ne kadar özünde seküler nitelikte olsalar da, tamamen öyle sayılmazlar. tüm törenlerde görülen kılıç ve mücevher,
kutsal nesnelerdir ve bu şekilde muamele görürler Japonya’nın yedinci yüzyılda devletin temellerine dair efsanelere göre, kutsal bir ayna
karşısında bunlar Güneş tanrıçası’ndan alınarak, yeryüzüne inmeden
önce onun torununa verilmiştir. bu nesneler, Japonların imparatorluğunun kutsal niteliğine dair bir nevi kanıttır.
tahta geçme sürecinin en yüksek noktaya vardığı an ise, son derece
kutsaldır. bu an, “büyük sevinç ritüeli” – daijosai- olarak bilinir ve 1415 Kasım gecesi gerçekleşecektir. Ahşap binalardan oluşan ve iki ana
yerleşim alanının bulunduğu (Yukiden ve Sukiden) bir kompleks, sarayın ortasında yükselecektir. Her iki yaşam alanına da yatak ve kefen konacak, Güneş tanrıçası içtenlikle karşılanacaktır. Japonya’nın iki farklı

mahallesi – tokyo’nun batısında Yuki sahası, doğuda Suki sahası- pirinç
tedarik etmektedir. Her bir yaşam alanında, imparator, Güneş tanrıçası’na pirinçten yemekler takdim edecek, ardından da kendisi yemeklerin
tadına varacaktır. Şafak sökerken ortaya çıkacaktır ve bu süreçte atalarıyla gizemli bir şekilde kaynaşması sonucunda dönüşüme uğrayacaktır.
bu tahta çıkma süreci –senso, sokui ve daijosai- son derece klasikleşmiştir. ritüeller bir şekilde 7.yüzyıla dek uzanmaktadır. Japonya’nın imparator-merkezli düzeninin bin yılı aşkın süre zarfında üretip yeniden tesis etmede bir rol oynamıştır (28). Özellikle “daijosai”
zaman içerisinde çok fazla yorumdan geçmiştir ve sahnelenme biçimi
de büyük ölçüde değişmiştir. Sadece modern çağlarda üç tahta geçme ritüeli arasından en önemlisi olarak görülmeye başlanmıştır.
bunun da sebebi, artık emperyalist saygının nihai eylemi olarak
yorumlanmasıdır. Aynı şekilde, imparatorun Güneş tanrıçası’nın
soyundan geldiğinin de çarpıcı bir kanıtıdır. bu sebepten dolayı
Meiji, taisho ve Showa imparatorlarının gerçekleştirdikleri modern
daijosai, gerçek birer ulusal etkinlik gibi sergilenmiştir; bunlar tüm
Japonya’ya, imparatorluk efsanesini ulaştırmayı hedeflemişlerdir.

Savaş-sonrası Anayasa, kutsal olanı, hanedanlığın özel
alanıylasınırlandırmayaçabaladıveyetmişyıldır–özellikle de Abe Shinzo’nun başbakanlığı döneminde- kutsal
olanşey,giderekdahadakamusalhalegeliyor.
rator Akihito’nun feragati, savaş-sonrası dönemde bir ilk olarak, 22-23 Kasım 1990 tarihinde gerçekleşti. Yasal bir anlaşmazlığa
İdampa
yol açması açısından bir ilktir. Anlaşmazlık ve çözümünün de iyi

bilinmesi gerekiyor. Anayasanın 20 ve 89.maddeleri, devlet ve dinin
birbirinden ayrılması gerektiğini kaydeder. bununla birlikte, devlet,
“daikosai”yi fonlamıştır. bu, Güneş tanrıçası’nı içerdiği ölçüde “dinidir”. Hükümet, 1977 yılında Yüksek Mahkeme’nin çarpıcı bir kararında ortaya konan “nesne ve etki” ilkesini belirtmek suretiyle anayasaya aykırılık iddialarını reddetmiştir (29). Kararın özü ise şudur:
devlet, dinle meşgul olabilir – bunun tek koşulu, bu meşguliyetin
“nesnesi” veya “etkisinin”, herhangi spesifik bir dinin desteklenmesi
anlamına gelmemesidir. Hükümetin bu açıdan daijosai’yi alenen fon-

İsmi Az Bilinen Kadın Casusu
Alman müşterilerine ilaç verdikten sonra uyumalarını sağlıyor, ardından da üniformalarındaki önemli dökümanların fotoğraflarını çekerek Londra'ya gönderilmesine aracılık ediyordu. Hall'un küçük gizli casusluk örgütü içinde güvenli evler de oluşturulmuştu. Pilotların bu
evlere gelerek, kaçan mahkumları İspanya üzerinden ülke dışına kaçırmalarını sağlıyorlardı. Zamanla bu ağa yemek ve petrol bulmalarını sağlayan tren yolu işçileri ile hükümet çalışanları gibi çok sayıda kişiyi eklediler. İleride gizli bir orduya dönüşecek bir ağın temelini kurdular.
Kısa süre içinde Hall, olağanüstü operasyonlarla, ajanları hapisten
kaçırıyor, sabotaj görevleri yapıyor, köprüler patlatıyor ve Alman konvoylarına saldırılar düzenliyordu. Üstelik bütün bunları yakalanmadan
yapmayı da başarıyordu. Ünü, dostları kadar ve düşmanları arasında
da yayılmıştı. Almanlar yavaş yavaş parçaları bir araya getirmeye başlamış ve onu "topal hanım" olarak adlandırmıştı. O yüzden Hall'un yürüyüşüne çok dikkat etmesi gerekiyordu. Topallığını saklayabilmek
için uzun yürüyüşlere çıkarak egzersiz yapıyordu.
Başardığı en etkileyici şeylerden biri, Kasım 1942'de karlar altındaki
Pireneler'i yürüyerek aşıp İspanya'ya kaçmasıydı. Lyon Kasabı lakaplı, tutuklulara bizzat işkence etmesiyle ün salmış korkulan bir Gestapo mensubu olan Klaus Barbie'den kaçmayı başarmıştı. Hall, kanıtların gösterdiği üzere, Naziler'in kadınlara erkeklere yaptıklarından daha kötü
işkenceler yaptığını biliyordu. Purnell "Bunlar barbarcaydı. Hall, yakalan-

manın bedelini biliyordu" diyor. Almanlar'ın Hall'u yakalamayı ne kadar
çok istediğini bilen İngiltere, onu Fransa'ya göndermeyi reddederek
İspanya'da görevlendirdi. Fakat cepheye gitmekte kararlı olan Hall,
CiA'in öncülü olan ABD Stratejik Hizmetler Ofisi tarafından 1944'de
tekrar, bu sefer tamamen Nazi işgali altında bulunan Fransa'ya gönderildi. Bu sefer yaşlı bir çiftçi olan Diane kimliğindeydi. Gerçekte ise Müttefiklerin, Normandiya çıkarmasına yardımcı olma görevini yürütüyordu.
CiA'e göre Hall orada, Almanlara karşı gerilla savaşı verecek üç tabur direniş gücünün eğitilmesine yardımcı oldu. Hall'u o dönemde çalışırken
gösteren ve 2006'da bulunan bir fotoğrafı, bugün CiA'de bir ofiste asılı.
virginia Hall savaşın ardından İkinci Dünya Savaşı'ndaki görevleri
nedeniyle Hizmet Temayüz Nişanı alan tek sivil kadın oldu.
Ayrıca Britanya İmparatorluk Nişanı ile Fransa Savaş Nişanı aldı. Fakat Hall, gördüğü ilgiden kaçınarak, 1966'da 60 yaşında emekli olana
kadar CiA için çalışmaya devam etti. Purnell, "İnsanların kendisi hakkında konuşmasını sevmezdi. 1950'lerde, savaş sonrası ortaya çıkan
geleneksel kadın anlatısına da uymuyordu" diye hakkında kitap yazdığı Hall'u anlatıyor. Hall 1982'de yaşamını yitirse de tarihçiler onun sıra dışı hayatıyla ilgili parçaları yeni bir araya getirmeyi başardı. Purnell,
"Kendisi saklamak için ciddi uğraşlara girmişti ve kitap için araştırma yaptığım sıralarda kedi fare oyunu oynadığımızı hissettim" diyor ve ekliyor:
"Benim için bile anlaşılması epey zor biriydi." (bbc, 15 Mayıs 2019)

Savaş-sonrası Anayasa, kutsal olanı, hanedanlığın özel alanıyla sınırlandırmaya çabaladı ve yetmiş yıldır – özellikle de Abe Shinzo’nun başbakanlığı döneminde- kutsal olan şey, giderek daha da kamusal hale geliyor. Abe’nin ise tapınağı ile aktif bağlantısı bu açıdan
önemlidir. 2013 yılında, ise tapınağı yirmi yıl süren bir renovasyondan geçtiğinde, kilit bir ritüel rolü oynadı, eski tapınaktan yeni tapınağa gece boyunca görkemli ilerleyişinde Güneş tanrıçası’na refakat
etti (35). 2016 yılında, ise’de G-7 zirvesine ev sahipliği yaptı ve G-7
devlet başkanlarını sanki ulusal bir mekanmış gibi tapınaklarına götürdü. Yasaya bakıldığında elbette bunlar özel dini tüzel kişiliklerdir.
Hem 2017 hem de 2018 yıllarında Abe niinamesai saray ritüeline
katıldı, aynı zamanda Güneş tanrıçası’nın kutlamalarını gerçekleştirdi. tören, sarayın tapınak kompleksinde her sene 23 Kasım’da gerçekleşiyor. (36) Abe yönetimi işte bu bağlamda İmparator Naruhito’nun daijosai’ini Kasım 2019’da fonlayacak.
2018 yılı aynı zamanda imparatorları modern-öncesi hanedanlığın
gölgesinden kurtarıp onlara çağdaş Japonya’ın kamusal kültürünün
merkezini işgal etme imkanı veren Meiji restorasyonu’nun 150.yıldönümü. İmparatorun Güneş tanrıçası’nın soyundan geldiğine dair
efsane –Meiji hükümeti bunu aktif şekilde destekleyip kendi çıkarları
doğrultusunda kullanmıştı- bugün halen canlı durumda. efsane ve
onu ayakta tutan ritüeller, eğer Abe yönetimi anayasada söz verdiği
revizyonları gerçekleştirirse daha sağlam bir hale kavuşacak. 20.madde, devlet ve dinin birbirinden ayrılmasıyla ilgili. Hükümet, güçler
ayrılığı ilkesini devam ettirmeyi planlıyor elbette. Ancak bir yandan
da daijosai ve diğer imparatorluk ritüellerini “dini olmayan sosyal ritüeller ve gelenekler” haline getirmeyi arzu ediyor (38). eğer bu revizyonlar gerçekleşirse, devletin bu tür etkinliklere sponsor olması ve
katılmasının önünde artık hiçbir engel kalmayacak. bunların kamusal
alandaki varlığı güvence altına alınmış olacak.
İmparatorluk kurumunun kendi başına son derece tartışmalı olduğuna dair daha önce kanıtlarımız oldu. İmparatorun 2016 yılında yaptığı konuşma, sebep olduğu feragat yasası ve imparatorun iki yüzyıldır ilk kez tahttan feragat etmesi, 21.yüzyıl Japonyası’nda
imparatorluğa dair çok farklı görüşleri gözler önüne serdi. Feragatin
yasaklanmasının çağdaş bir mesele olduğu vurgulanmalı. bu uygulama 19.yüzyıl sonunda yasaklanmadan önce bilindiği kadarıyla elli sekiz kez imparatorlar tahttan feragat ettiler. Meiji bürokratları intikal
meselesine son noktayı koydular, keza bu durumun imparatorluk soyunun istikrarını garanti altına alan efsaneyi tehdit etmesinden çekindiler. onların endişeleri bugün Abe yönetimiyle yakın bağları olan
NK üyeleri tarafından paylaşılıyor.
Şunu unutmamak gerek: objektif olarak bakıldığında, emperyal
kurumun önünde, feragatten daha ciddi bir meydan okuma söz konusudur ki bu da erkek vasilerin yokluğudur. İmparator Naruhito’nun
erkek kardeşi Veliaht Prens Akishino no Miya, taht sırasında bir sonraki kişidir ve 13 yaşındaki oğlu Hisahito ondan sonra başa geçecektir. eğer Hisahito’nun erkek çocuğu olmazsa, seyredin cümbüşü. bu
nahoş durum ise, tahta kadınların geçmesinin olumlu ve olumsuz yanlarına dair bir tartışmayı alevlendirmiştir. Son kamuoyu yoklamalarına göre, halkın yüzde 76’sı, bir kadının tahta geçmesini memnuniyetle karşılayacaklarını belirtmişlerdir. Ne de olsa bundan önce çok fazla
benzer durum yaşanmıştır. Kadınlar, daha önce on kez tahta geçmişlerdir. Çarpıcı olanı ise, halkın yüzde 74’ünün, bir kadın imparatorun
çocuklarının tahta geçmesine bir itirazının olmamasıdır. eğer böyle
bir şey gerçekleşirse, bu, tarihsel açıdan bir “ilk” olacaktır. (39)
Son olarak şunu belirtmek gerekir: Aşırı muhafazakarlar açısından
feragat meselesi ve hanedanlığın geleceği birbiriyle yakından alakalıdır. radikal bir muhafazakar entelektüel olan Yagi Hidetsugu – ki
kendisinden zaman zaman başbakan Abe’nin “beyni” olarak söz edilir- şu şekilde açıklamaktadır söz konusu durumu: “eğer bir imparator
tahttan feragat etme konusunda özgürse, bir kişinin tahta çıkmayı reddetmesinin de eli kulağındadır. İmparatorun özgür tercihi olarak tahttan feragat etmek, zaman içerisinde bir kişinin intikali reddetme hakkına da yol açabilir. bu esnada ise, erkek vasilerin sürekli birbirini
izlemesine bağlı olan imparatorluk sistemi çökecektir.” Akihito’nun
tahttan feragati ve erkek mirasçısı olmayışı, Japonya’nın imparatorluk
kurumunun önümüzdeki yıllarda tartışmalara gebe olmasını sağlayacaktır. (Asia Pacific Journal, 1 Mayıs 2019, Volume: 17, issue:9, Number:3)
Kaynak ve dipnotlar için bakınız: https://apjjf.org/2019/09/breen.html
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türkiye’nin İnşaa ettiği Camiler ve Maliyetleri
Türkiye'debinşubesiolanvedünyanın145ülkesindefaaliyetgösteren bir sivil toplum kuruluşu olan TDV, Türkiye'de ve yurt dışında
yaptırdığıcamilerinyanısıraeğitimalanında,insanikrizlerinyaşandığı bölgelerde ve su kuyularının yapımı gibi alanlarda da projeler
yürütüyor.2017yılındaTDV'nindahaçokbağışlardanoluşantoplam
geliri914milyonTLikengiderleri798milyonTLoldu.

BBC

t

ürkiye'nin bişkek büyükelçisi
Cengiz Kamil Fırat'ın, Kırgızistan'da davet edildiği bir iftara Gülen yapılanmasına mensup olduğu söylenen bir kişinin de gelmesi üzerine, "biz
burada 35 milyon dolara cami yaptıralım,
siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtun"
sözlerini sarf etmesi gündem oldu. bu
haftanın başında Yeni Şafak gazetesinin
yayımladığı ve Fırat'ın tepkisinin yer aldığı videoda büyükelçi'nin, "teröristlerle
aynı masaya oturmam" diyerek, "biz burada 35 milyon dolara cami yaptıralım,
siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtacaksınız. Siz buraya FetÖ terör örgütünün başını nasıl çağırırsınız? ramazan
bu, ramazan'da bu yapılır mı?" ifadelerini kullandığı duyuluyor. Özellikle büyükelçi Fırat'ın Kırgızistan bişkek Camii'nin yapım maliyetini 35 milyon dolar
olarak açıklaması, diyanet İşleri başkanlığı ve türkiye diyanet Vakfı'nın cami
yatırımlarını gündeme getirdi.
rusya'dan Kuzey Kıbrıs'a, İngiltere'den Filipinler'e diyanet İşleri başkanlığı ve gelirini bağışların oluşturduğu diyanet Vakfı'nın yaptırdığı veya
yapım aşamasında olan çok sayıda cami
var. Avrasya analisti eşref Yalınkılıçlı,
yurt dışında camilerin yanı sıra kültür
ve eğitim alanında da yapılan yatırımları, "2009'dan sonra türklerin sadece askeri gücüyle NAto'nun en büyük ikinci
ülkesi olarak anılmaktan ziyade, ekonomik rahatlığın da verdiği özgüvenle yumuşak gücü devreye sokma girişimiydi
bunlar" diyerek açıklıyor.
türkiye diyanet Vakfı'nın faaliyet raporları ve kamuoyu açıklamalarında yer
aldığı kadarıyla, yurt dışında son dönemde inşa edilen ya da yapım aşamasında olan cami projelerinin maliyeti
toplam yarım milyar dolara kadar ulaşıyor. bu camilerin nerelerde inşa edildiğini, yapım maliyetlerinin ne kadar olduğunu ve hangi şirketin bu projeleri
üstlendiğini kamuya açık belgelerden ve
kurumların raporlarından derledik.
diyanet İşleri başkanlığı ve türkiye
diyanet Vakfı tarafından Kırgızistan'ın
başkenti bişkek'te yaptırılan, bişkek
Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii, eylül 2018'de Cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan'ın katılımıyla açıldı. bu caminin orta Asya'nın en büyük
camisi olduğu belirtiliyor.
2012 yılında yapımına başlanan ve 20
bin kişiyi barındırabilen bir ibadet alanı-

na sahip caminin yapım maliyeti, 35
milyon doları buldu.erdoğan, caminin
açılışı sırasında yaptığı konuşmada, "Camimiz ve külliyesi, Anadolu ve orta Asya
arasında geçmişte varolan din, dil, tarih,
kültür ve muhabbetin inşallah yeniden yeşermesine vesile olacaktır. büyük emeklerle altı yılda ortaya çıkan bu eser türk
halkından Kırgız halkına bir hediye olarak
asırlarca orta Asya'nın kalbinde baki kalacaktır" açıklamasında bulundu.
'balkanlar'da cami, orta Asya'da okul
mefhumu önemli'
bbC türkçe'nin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Avrasya analisti eşref
Yalınkılıçlı, türkiye'nin 'yumuşak güç'
açılımı kapsamında sadece cami yapımıyla yetinmediğini, özellikle balkanlar'da osmanlı dönemine ait hanları, hamamları, kervansarayları yenilediğini de
vurguluyor."türkiye, içeride inşa etmek
istediği kimlik unsurunu dışarıda da yaymak istiyor" diyen Yalınkılıçlı, hükümetin 'İslam dünyasının liderliğine oynama
düsturuyla' da hareket ettiğini aktarıyor.
Yalınkılıçlı, balkanlar'da daha çok
"davutoğlu'nun dışişleri bakanı ve başbakan olduğu dönemde atfedilen 'yeni
osmanlıcı vizyon' ile hareket edildiğini"
belirtirken, orta Asya'da 1990'larda ortaya çıkan 'yeni türkçü motivasyonunun' daha etkili olduğunu vurguluyor.
Ancak Yalınkılıçlı'ya göre, "Fethullahçı
terör Örgütü - FetÖ'nün Kırgızistan'da
kurduğu okullar üzerinden halen güçlü
olması'' dolayısıyla, türkiye Kırgızistan
ve Kazakistan'da bu konuda sıkıntı yaşıyor: "en son büyükelçi örneğinde de olduğu gibi türkiye buralarda bir çatışma
yaşıyor. balkanlar'da cami mefhumu
çok önemli ancak orta Asya'da okul
mefhumu daha önemli, çünkü oraya çok
fazla İslam kimliği ile giremiyorsunuz.
Halen burada bir Sovyet kimliği var."
toplam 103 cami yapıldı
diyanet İşleri başkanlığı'nın girişimiyle 1975 yılında kurulan türkiye diyanet Vakfı (tdV), bugüne kadar farklı
büyüklük ve kapasitelerde yurt dışında
103 cami yaptırdı."diyanet İşleri başkanlığı'nın faaliyetlerine destek olmak,
din hizmetlerinin daha geniş kitlelere
ulaştırılması ve dini hizmetlerde görev
alacak neslin yetiştirilmesi" amacıyla
kurulduğu belirtilen tdV'nin internet
sitesinde yer alan bilgilere göre, son dönemde yurt dışında 22 cami açıldı, Suri-

Moskova Camii

ye'de 270 caminin onarımı sağlandı.

tin çıkarılması hesap ediliyor.

türkiye'de bin şubesi olan ve dünyanın 145 ülkesinde faaliyet gösteren bir
sivil toplum kuruluşu olan tdV, türkiye'de ve yurt dışında yaptırdığı camilerin yanı sıra eğitim alanında, insani krizlerin yaşandığı bölgelerde ve su
kuyularının yapımı gibi alanlarda da
projeler yürütüyor. 2017 yılında
tdV'nin daha çok bağışlardan oluşan
toplam geliri 914 milyon tL iken giderleri 798 milyon tL oldu. bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre diyanet İşleri başkanlığı'nın
2017 yılı bütçesi, 7,2 milyar tL olarak
gerçekleşti. diyanet İşleri başkanlığı'na
2019 yılı için ise 10,4 milyar tL büyüklüğünde bir bütçe ayrıldı. diyanet İşleri
başkanlığı'nın 2016 yılında yayımladığı
"2017-2021 Strateji Planı"nda "yurt dışında cami ve görevli sayısını artırmak"
tanımlanmış bir strateji olarak bulunuyor.
Aynı raporda bu yıllarda, "İslam'a özgü dinî bilgi üretimi ve din eğitimi konusunda referans kurum olarak uluslararası camiada başkanlığın tanınırlığını ve
etkisini artırmak" için 10,6 milyon tL;
"din hizmetlerini ve din eğitimini yurt
içinde ve yurt dışında toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve etkinliğini artırmak" için 4,4 milyon tL; "yurt dışında
sunulan din hizmetlerini ve din eğitimlerini yaygınlaştırmak ve verimliliğini
artırmak" için 550 bin tL; "İslam'ın barış, adalet ve özgürlük mesajının insanlığa ulaştırılmasında etkin rol almak"
için 1,7 milyon tL civarında bir maliye-

ankara-Paris hattında Türk Lisesi Krizi
ransa ve Türkiye arasında karşılıklı sert açıklamalarla
bir süredir yükselen tansiyona, şimdi de "Fransa'da
Türk Lisesi açılması" projesinin yarattığı kriz eklendi.
Fransız Milli Eğitim Bakanı Jean Michel Blanquier'in "Türk
hükümetinin bu liseler aracılığıyla islamcı ideolojiyi yaymaya çalıştığını" söylemesi diplomatik kulislerde soğuk duş
etkisi yarattı. Ankara, Macron'a yakın isimlerden Blanquer'nin yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. Diplomatik
temas kuruldu ancak kriz aşılamadı. Okul açılması konusunu görüşmek üzere Paris'e gelecek olan heyetin ziyareti
ertelendi. Konu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ın 13 Haziran'da Türkiye'ye gerçekleştireceği gezi sırasında çözüme kavuşturulacak.
Haber önce Le Point dergisinde "Erdoğan, Fransa'da
Türk liseleri kurmak istiyor" başlıklığıyla yer aldı.Haberde,
Nisan ayında, Türkiye'de Fransız büyükelçiliği bünyesinde
açılan Charles de Gaulle ve Pierre Loti liselerinin, Türk
yetkililer tarafından "hiç de nazik" olmayan bir ziyaret gerçekleştiği ve ziyarette bu liselerin kuruluşuna itiraz edildiği belirtildi. Haberde, "AKP'li pek çok siyasetçinin çocuğunun da gittiği bu okullar üzerinde baskı kurulmaya ve
benzerlerinin de Fransa'da açılmaya çalışıldığı, Fransızlar'ın
İstanbul ve Ankara'da baskı altına alındığı" öne sürüldü.
Hükümetin önemli isimlerinden, Cumhurbaşkanı Macron ve öğretmen eşi Brigitte Macron'a yakınlığıyla tanınan

Blanquer, haber hakkında BFM Tv'ye yaptığı değerlendirmede sert ifadeler kullandı. Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bazı niyetleri karşısında dikkatli ve soğukkanlı' olduklarını dile getiren Blanquer, "Benim de çok
hassas olduğumu bildiğiniz cumhuriyetin yasaları var. Bildiğiniz gibi, islami radikal yayılmacılığa karşı son zamanlarda,
bazı okulların açılmasını engelledim, bazılarını ise kapattım.
Ben kör değilim, Türkiye, Fransa'nın içi de dahil olmak
üzere nüfuz alanları arıyor. ve bu nüfuz, doğal bir ulusal
nüfuz arayışı değil. Hem yabancı hem de islamcı bir arayış.
Dolayısıyla, bu tür girişimlerin ilerlememesi için son derece dikkatliyiz. Şunu açıkça söylüyorum, ve bunu Türk muhataplarıma da söyledim; Bu radikal yaklaşımlar karşısında
aptal değiliz. Kabul edilemez" diye konuştu.
Blanquer, "Yani hayır mı diyorsunuz?" sorusuna, "Biliyorsunuz Türkiye, farklı bir mantıkla hareket diyor. Yıllardır tarihinin bir karakteri olan laikliğe sırtını döndü. Şimdi
yayılmacı ve radikal islamcı bir politika izliyor. Dolayısıyla
lise kurulması önerisine 'hayır' diyorum. Bugünlerde Türkiye'den gelen çok sayıda dostane olmayan hareketler görüyoruz. Türk yetkililerin, buradaki Türk toplumu üzerindeki çalışmalarından zaten yeterince endişeliyiz. Eğer
karşımızda tarafsız ve dini ideoloji amacı gütmeyenbir
devlet olsaydı, elbette bu projeyi tartışırdık. Ama durum
böyle değil" yanıtını verdi. Blanquer'nin açıklamasına Türk
Dışişleri'nden sert yanıt geldi. (Amerikanın Sesi, 16.05.2019)

türkiye diyanet Vakfı'nın "Camiler
Hamilik dosyası" adındaki raporunda,
vakfın cami inşaatı alanında diyanet
İşleri başkanlığı ile işbirliği yaptığı vurgulanıyor. raporda türk Cumhuriyetleri
ile başlanan yurt dışı cami faaliyetlerinin,
Kırım, Kafkasya, balkanlar, Afrika, Asya Pasifik ve Güney Amerika ile sürdüğü, bugün ise "ezan sesine hasret Müslümanlar için Abd, İngiltere, rusya, Haiti,
belarus gibi ülkelerde sevgi mekânları
camiler inşa edildiği" ifade ediliyor.
"türkiye'de ve yurt dışında cami inşasının bayraktarı" olduğunu belirten tdV,
bu durumu şu şekilde açıklıyor:
"İslam medeniyetinde önemli bir yere
sahip olan vakıf kültürü, camilerin inşası ve yaşatılmasında bugüne kadar öncü
olmuş, bu durum özellikle Selçuklu ve
osmanlı devleti döneminde zirve noktaya ulaşmıştır. Günümüzde vakıf geleneğinin sağlam bir halkasını teşkil eden
türkiye diyanet Vakfı da kurulduğu
günden bu yana yurt içinde ve yurt dışında yaptırdığı cami ve eğitim binalarıyla bu kutlu geleneği sürdürmüştür."
Vakfın bu raporunda ve diğer kamuoyuna açık belgelerinde yer alan cami
yapım maliyetleri aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi derlendiğinde, yapım maliyeti en yüksek caminin 170 milyon dolar ile rusya'da inşa edildiği görülüyor.
bu camilerin toplam maliyeti ise 493
milyon dolara ulaşıyor.
Ülkeler, yapılan ya da projesi devam
eden camilerve cami maliyeti (milyon
dolar) şöyle: rusya
Moskova
Merkez Camii - 170 milyon dolar, Abd
diyanet Merkezi -100 milyon dolar, Arnavutluk tiran Merkez Camii - 56
milyon dolar, Almanya
Köln Camii -45 milyon dolar, Kırgızistan bişkek
Camii - 35 milyon dolar, Kuzey Kıbrıs
Hala Sultan Camii - 30 milyon dolar,
İngiltere Cambridge Camii- 26milyon
dolar, Cibuti Sultan ii. Abdülhamit Han
Camii - 12.6 milyon dolar, Kazakistan
Hoca Ahmet Yesevi Camii - 10.46
milyon dolar, belarus Minsk Camii - 7
milyon dolar, Filipinler Fatih, osmanlı
ve tacloban camileri 1, Haiti boukman
buhara Camii 0.13 milyon dolar.

AMERiKANiN SESi
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Maliyeti en yüksek cami rusya'da

İnşaat faaliyetlerini KoMAŞ adlı şirket yürütüyor

»

Cami inşaat faaliyetlerini ise türkiye
diyanet Vakfı kuruluşu olan ve sermayesinin yüzde 99,45'ini türkiye diyanet
Vakfı'nın oluşturduğu KoMAŞ adlı şirket üstlenmiş vaziyette. 1990 yılında
kurulan "Kocatepe Modern Mağazacılık
İşletmeleri Sanayi ve ticaret Anonim
Şirketi" KoMAŞ, 2001 yılında vakfın
iştiraki olan dört şirketin çatı şirketi haline geldi: "Kocatepe Camii inşaatının
türkiye diyanet Vakfına devredilmesini
müteakip, ticari faaliyet konusu işlerinin
doğrudan Vakıf eliyle yürütülmesinin
zorluk ve sakıncaları anlaşılmıştır. "bu
problemlerin aşılabilmesi gayesiyle

türkiye diyanet Vakfı'nın ticari faaliyetlerinin, hem doğrudan kendi sevk ve
idaresinde yaptırılabileceği, hem de bu
işler neticesinde elde edilecek kârın doğrudan kendisine döneceği şirketler vasıtasıyla yürütülmesi yönünde bir tasarrufta bulunularak, 25.05.1983 tarihinden
itibaren Vakıf iştiraki şirketler kurulmaya
başlanmıştır."
KoMAŞ'ın temel faaliyet alanları ise
inşaat, eğitim ve ticaret. Ödenmiş sermayesi 50 milyon tL olan şirketin 2019
yılı için denetçi kurumu, Ankara merkezli
Meridyen Kurumsal Çözüm ve bağımsız
denetim A.Ş olarak geçiyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı ise İlyas Serenli.2017 yılında Sakarya Müftülüğü'nden
emekli olan Serenli, türkiye diyanet
Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci başkanı
olarak görev yapıyor. (bbc, 17 Mayıs 19)
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Avrupa Seçimlerinin
Kazananları ve
Kaybedenleri
Kazananların en başında 'Avrupa demokrasisi' bulunuyor. Hala düşük bir oran da
olsa yüzde 50,59 ile bir önceki seçimlere göre önemli ölçüde artan bir katılımdan
söz etmek mümkün. Seçimlere katılım son 40 yıldır devamlı düşüş gösteriyordu.
Bu açıdan daha yüksek bir temsil ve meşruiyet söz konusu olacak.
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vrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sona erdi. Kıta genelinde girilen ideolojik mücadele
ulusal seviyede siyasi partilerin çekişmesine
sahne oldu. Fransa'da erken seçim çağrılarına yol
açan AP seçimleri Yunanistan'da başbakan tarafından erken genel seçim kararı alınmasına neden oldu. AP, 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeden gelen siyasetçilerin ülkelerine göre değil ideolojilerine göre
gruplara ayrıldığı bir kurum. O halde kıtada hangi
eğilimler güç kazandı, hangileri kaybetti? Demokrasi
kazandı mı? Öncelikle belirtmek gerekir ki kazananların en başında 'Avrupa demokrasisi' bulunuyor. Hala düşük bir oran da olsa yüzde 50,59 ile bir önceki
seçimlere göre önemli ölçüde artan bir katılımdan
söz etmek mümkün. Seçimlere katılım son 40 yıldır
devamlı düşüş gösteriyordu. Bu açıdan daha yüksek
bir temsil ve meşruiyet söz konusu olacak.
Geleneksel merkez siyaset eridi
Genel resme bakıldığında geleneksel merkez sağ
ve sol partilerde erime olduğu ancak Yeşiller başta
olmak üzere liberaller ve Euroskeptiklerde artış
kaydedildiği görülüyor. Özellikle Yeşil (Greens/EFA)
ve Liberal (ALDE&R) gruplar bu seçimin gerçek kazananları oldu. 1979'dan bu yana her 5 yılda bir seçim yapılıyor. Yeni katılan üyelerle birlikte 750 sandalye sayısına ulaşan AP'de geleneksel merkezi
oluşturarak son 20 yıldır çoğunluğu elinde tutan iki
büyük ana parti bu kez çoğunluğu oluşturamıyor.
Merkez sağda Hristiyan Demokratlar (EPP) ve
merkez solda Sosyalistler ve Demokratlar (S&D)
ilk iki sırayı alsa da bu seçimin kazananı onlar değil.
EPP 217 sandalyeden 182 sandalyeye, S&D de 189
sandalyeden 147 sandalyeye düşerek ciddi bir erime yaşadı. Yeşiller AP'yi değil ama AB'yi kontrol
edebilecek güce ulaştı. Yeşiller 51 olan sandalye sayısını 69'a yükseltti. Bu durum Yeşilleri AP'de eskisine göre çok daha güçlü yapmasa da esas başarı
Almanya, Fransa, İngiltere, İrlanda, Finlandiya, Lüksemburg ve Hollanda gibi ülkelerde geçmişe kıyasla
oldukça yüksek oranda oy alması oldu.
Özellikle AB'nin lider ülkesi olarak görülen Almanya'da Hristiyan Demokratlar'a yakın bir oya ulaşılması yeni dönemde iklim ve çevre konularının göz
ardı edilemeyeceğini; AP'de çoğunluk oluşturmak
için çok daha fazla Yeşiller ile işbirliğine ihtiyaç duyulacağını gösterdi. Ne var ki, Avrupa'daki bu 'yeşil dalga' coğrafi olarak kısıtlı kaldı. Orta Avrupa'da zayıflayan dalga Güney ve Doğu Avrupa'da kesildi.
Liberallerin dönüşü
ALDE&R sandalye sayısını ciddi oranda yükselterek 68'den 109'a çıkardı. Başta İngiltere olmak üzere Romanya, Belçika ve Fransa'da liberaller ALDE&R grubuna ciddi bir katkı sağladı. Özellikle
İngiltere'de Brexit'i çözemeyen ve uzlaşamayan Muhafazakar ve İşçi Partisi'ne tepki olarak geri gelen liberaller kıta genelinde ise yükselen aşırı sağa karşı
sağ duyulu kesimin dengeleyici hamlesi olarak algılanıyor. Fransa'da Macron'un partisi de liberallerin artan sandalye sayısında ciddi bir etkiye sahip.
Göçmen karşıtı aşırı sağ ve Euroskeptiklerin yükselişi devam ediyor
Seçimlerin bir kazananı da aşırı sağ ve Euroskeptik (AB'ye kuşkuyla yaklaşan/AB karşıtı) partiler.
İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika ve Macaristan başta
olmak üzere İsveç ve Slovenya'da milliyetçi ve popülist oylar ciddi şekilde yükseldi. Her milliyetçi aşırı sağ parti Euroskeptik olmadığı ve aşırı sağ görüşlü gruplar da kendi aralarında tam bir uzlaşı
sağlayamadığı için AP'de iki ana gruba ayrılan bu parlamenterler 58 sandalyeli ENF ve 54 sandalyeli EFDD'yi meydana getiriyor. Birlikte hareket ettikleri takdirde liberallerden daha güçlü hale gelen bu iki
grupla merkez partiler genellikle iş birliğine gitmiyor
ve bu nedenle izole şekilde kalıyorlar. Bu noktada
ulusal partilerin durumuna baktığımızda İtalya'da iktidar olan göçmen karşıtı Başbakan Yadımcısı Matteo
Salvini'nin Lig partisi ve onun müttefiki olan partiler
AP'deki parlamenter sayısını ikiye katladı.
İngiltere'de Nigel Farage'ın lideri olduğu Brexit
Partisi yüzde 31,7 ile İtalya ve Polonya'dan sonra en
yüksek oy alan Euroskeptik parti oldu. Ne var ki,
İngiltere'de AB'den çıkma noktasında referanduma
dönüşen AP seçimleri nedeniyle yükseliş gösteren
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Euroskeptiklerin bu durumu AB'de kalmak isteyenlerin kalma yanlısı partilere verdikleri oylarla dengelendi. AP seçimi sonrası İngiltere'de ikinci bir
Brexit referandumu veya genel seçimlere gidilmesine kesin gözle bakılıyor.
Euroskeptiklerde en büyük kazanımlardan biri
Macaristan'daki iktidar partisi Fidesz'e ait. Kıtadaki
tüm birinci gelen siyasi partilerden daha yüksek bir
oy oranı alan Başbakan viktor Orban yüzde 53 ile
13 sandalyeyi garantiledi ve adeta kendi başına
AP'de küçük bir grup oluşturdu.
Orban şimdi bu parlamenterleri EPP'de yani
merkez siyasette mi tutacak yoksa Euroskeptik
gruba mı dahil olacak, önemli olan soru bu. Orban'ın tercihi yeni Avrupa Komisyonu Başkanı seçimini de etkileyecek. Orban uzun süredir var olan
Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker'in sert eleştirilerine maruz kalıyordu. Bir diğer önemli Euroskeptik kazanımı da Polonyada meydana geldi. Polonya'da Euroskeptik olan partilerin toplamı yüzde
50'nin üzerinde oy oranına ulaştı.
Skandallara kapılanlar
Bazı üye ülkelerde yaşanan siyasi skandallar nedeniyle halk AP seçimlerini cezalandırma aracı olarak kullandı. Örneğin hukuk skandallarıyla sürekli
gündeme gelen Romanya'nın iktidardaki Sosyal Demokrat Partisi desteğinin üçte birini kaybetti ve
AP'de sahip olduğu 16 sandalyeden 7'si elinden gitti. Avusturya'da hükümet ortağı aşırı-sağ Özgürlük
Partisi (FPÖ) Rusya ile iş birliğine ilişkin ortaya çıkan skandal nedeniyle oyu yüzde 22'den 17,2'ye
düştü ve üçüncü sıraya geriledi.
Danimarka'nın Halk Partisi de AB fonlarını usulsüz şekilde kullanmaktan ötürü yaşanan skandalların gölgesinde girdiği seçimlerde oylarının yarısını
kaybetti. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da başı dertte. Bakanları ve yardımcılarına
yönelik skandallar, Sarı Yelekliler'in protestolarıyla
birleşince o da ilk sırayı aşırı sağcı Marine Le Pen'e
bıraktı. Le Pen ise sonuçlardan sonra erken genel seçim çağrısında bulundu. Le Pen her ne kadar Fransa'da
ilk yarışı ilk sırada tamamlasa da, 2014 seçimlerine
oranla güç kaybetti, AP'ye göndereceği temsilci sayısı
da düştü. (AB Haber Portalı Euronews, 27.05.2019)
Yeni AB'yi Kim Yönetecek?
Avrupa Birliği'ne (AB) üye 28 ülkede yapılan parlamento seçimlerinin ardından, liderler, yeni parlamento aritmetiğiyle AB yöneticilerinin seçimini tartışmak üzere Brüksel'de bir araya geldi. AP
aritmetiğinin tümüyle değiştiği seçimlerin ardından
liderler, "AB'nin Başbakanı" olarak tanımlanan, JeanClaude Juncker'den boşalacak AB Komisyonu Başkanlığı için kıran kırana pazarlık yürütüyor. AB'nin bu
en önemli koltuğu için Alman Manfred Weber, Hollandalı Frans Timmermans, Fransız Michel Barnier ve
Danimarkalı Margrethe vestager'in adı öne çıkıyor.
Avrupa Parlamentosu'ndaki güç dengelerini
önemli ölçüde değiştiren seçimlerden iki gün sonra, AB liderleri Birliği yönetecek kilit isimleri tartışmak üzere Brüksel'de bir araya geliyor. Zirveye,
AB'den çıkmaya hazırlanan İngiltere'nin istifasını
açıklayan Başbakanı Theresa May de katılacak. Liderler, önümüzdeki 5 yıl boyunca, AB'nin yürütme
kurumu Komisyon Başkanlığı'na, Avrupa Parlamentosu'na ve Merkez Bankası Başkanlığı'na kimin
önerileceğine karar verecek. Seçimlerin en önemli
sonucu, 1979 yılında yapılan ilk seçimlerden bu yana, AP'de salt çoğunluğa sahip olan iki büyük grup
merkez sağ ve merkez solun liderliğinin sona ermesi oldu. Bundan böyle bir karar alabilmek için
diğer grupların da onayı gerekecek. Bu da AP içinde yeni uzlaşma ve ittifakları zorunlu kılacak.
'Spitzenkandidat' bitti
Yeni parlamento aritmetiği, AB kurumlarını yöneten isimlerin, parlamentonun iki büyük grubunun
aralarında uzlaşarak belirlediği 'spitzenkandidat'
presibini de tarihe gömdü. Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron, "Her durumda biz spitzenkandidat prensibine karşıyız. Bu demokratik değil" diyerek, yeni yöneticilerin daha geniş bir uzlaşmayla
belirleneceğinin işaretini verdi. Yunanistan lideri
Alexis Çipras ve Macaristan Başbakanı victor Or-

ban da, bu ilke ile ismi öne çıkan Manfred Weber'i
desteklemediğini açıkladı. Parçalı görüntü sergileyen parlamentoda grupların uzlaşamaması durumunda zayıf bir ihtimal olsa da 'spitzenkandidat'
prensibi yeniden harekete geçirilebilir. Ancak bu
durumda, Yeşiller ve liberallerin de üzerinde uzlaştığı bir isim önerilmesi zorunluluğu doğuyor.
4'lü koalisyon olur mu?
PPE, yalnızca parlamento aritmetiğinde kaybetmedi; AB Konseyi'ndeki liderler tablosuna bakıldığında da PPE'nün durumu hayli zor. Beş yıl önce,
AB liderleri arasında 12 PPE üyesi lider vardı, şimdi
bu rakam 8'e geriledi. Buna karşılık 69'dan 109'a
yükselen liberaller ile, 52'den 69'a yükselen Yeşiller'in masada gücü arttı. ve başta Macron olmak
üzere, liberal liderler, grubun bu kilit önemini pazarlıklarda sonuna kadar kullanmakta kararlılar.
Önümüzdeki dönemde, bu pazarlıklar sırasında,
PPE, S&D, ALDE ve Yeşiller'den oluşan, merkez
sağ, merkez sol, liberal ve Yeşil"dörtlü bir koalisyon" görmek mümkün olacak. Aşırı sağ 3 grup ise,
16 sandalye daha kazanarak 154 parlamentere sahip oldu. İtalyan Başbakanı Yardımcısı Matteo Salvini ENF grubunun en güçlü ismi. Daha önce 5 milletvekili bulunurken, bu sayıyı 28'e yükselten Salvini
masada, 29 milletvekili çıkaran Merkel kadar güçlü
olmak, ENF grubundaki gücünü artırmak istiyor.
Ancak, 3 grup birleşse de, aşırı sağın parlamento
içindeki kararlarda etkinliği sınırlı olacak.
Fransa-Almanya çatışması
Böyle olunca da, AP içinde Yeşiller ve Liberal
Grup kararlarda kilit rol oynayacak. Merkel'in desteklediği PPE'nin Komisyon Başkanı adayı Manfred
Weber'in seçilmesi, diğer grupların desteği olmaksızın mümkün görünmüyor. Hatta Fransa, kesinlikle
Almanya'dan bir başkan seçilmesini istemiyor. Macron'un partisinden liste ikincisi olarak milletvekili
seçilen eski sosyalist, çevreci politikacı Pascal Canfin, 'Weber hipotezi ölmüştür' diyerek, Fransa'nın
bu adaylığı desteklemeyeceğini açıkça dile getirdi.

Seçimlerin bir kazananı da aşırı sağ ve
Euroskeptik (AB'ye kuşkuyla yaklaşan/AB karşıtı) partiler. Milliyetçi ve popülist oylar ciddi şekilde yükseldi.
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una karşılık Fransa, Brexit müzakerelerini yürüten, eski Fransa Dışişleri Bakanı, tecrübeli diplomat Michel Barnier'nin adaylığını öne sürüyor.
Brüksel kulislerinde "En Avrupalı Fransız" diye anılan Barnier aday olmazsa, Macron, liberal grubun
adayı, Danimarkalı 51 yaşındaki Margrethe vestager'i desteklemeyi planlıyor. Bunun karşılığında ise
Avrupa Merkez Bankası'nın (BCE) başına bir Fransız gelmesi için pazarlık yapıyor. Merkel'in de, Weber'in AP Başkanı olması durumunda, komisyon başkanlığından vazgeçmeye hazır olduğu dillendiriliyor.
Almanya, CDU ile CSU'nun birleşmesinin sembolü
olan Baviyeralı Weber'i başkan olarak görmek istiyor. AP Başkanlığı ya da Merkez Bankası Başkanlığı
karşılığında, AB Komisyonu Başkanlığı'nın Weber'e
verilmesi için pazarlık yürütüyor. Zira, Weber'in seçilememesi Merkel için yeni bir başarısızlık olacak.
Margrethe vestager tek kadın aday
Seçimlerde 35 koltuk kaybederek 150'ye gerileyen
Sosyal Demokrat grup ise Hollandalı politikacı, AB
Komisyon Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ı
aday gösteriyor. Ancak hayli kan kaybeden sosyalist

grubun şansı zayıf. Ancak dengeler gereği sürpriz bir
aday olarak çıkması bekleniyor. Bu noktada Yeşiller'in
ve liberal grup ALDE'nin tercihi kilit önem taşıyacak.
Liberaller, Rekabetten sorumlu AB Komiseri, 'tek kadın aday' Margrethe vestager için kulis yapıyor.
Merkel, Avrupa Konseyi Başkanı mı?
AB Komisyonu başkanlığı birliğin en önemli görevi. Ancak bunun yanısıra 4 görev için daha seçim
yapılacak: İtalyan Antonio Tajani'nin yerine AP Başkanı, İtalyan Mario Draghi'nin yerine Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı, Polonyalı Donald Tusk'ın
yerine AB Konseyi Başkanı ve İtalyan Federica
Mogherini'nin yerine AB Dışilişkiler Yüksek Temilcisi seçilecek. AB kulislerinde Almanya Başbakanı
Angela Merkel'in adı AB Konsey Başkanlığı için geçiyor. Ancak Hollanda Başbakanı Mark Rutte de bu
koltuk için kulis yapıyor.
Seçim 20-21 Haziran'da
Lizbon Anlaşması'na göre, Komisyon Başkanı'nın
ismi liderlerin oluşturduğu AB Konseyi tarafından
belirleniyor ve öneriliyor. Ancak kararı Avrupa Parlamentosu veriyor. Dolayısıya, liderler, AP içindeki
dengeleri yakalamadan, adaylarını seçtiremeyeceklerinin farkında. Adaylar, Konseyin 20-21 Haziran
zirvesinde belirlenerek AP'ye önerilecek. Ardından,
1 Temmuz'dan itibaren resmen göreve başlayacak
Avrupa Parlamentosu seçim yapacak. Mevcut Başkan Jean Claude Juncker'in görevi 31 Ekim'de sona
erecek. Yeni ekip Kasım ayı itibariyle göreve başlayacak. (Amerikanın Sesi Radyosu, 28 Mayıs 2019)
Merkel hükümetinin geleceği belirsiz
Almanya'da Avrupa Birliği'ni destekleyenler AP
seçiminin galibi oldu. Ancak Sosyal Demokratlar'ın
aldığı ağır yenilgi nedeniyle Merkel'in koalisyonu
sallantıda Almanya, Avusturya ve Hollanda'daki sağ
popülistlerin Avrupa Parlametosu'nda (AP) korkulan ilerleyişleri gerçekleşmedi. Bu hafta sonu yapılan seçimlerin olumlu sonucu bu oldu.
Ayrıca milliyetçiler ile Avrupa dostları arasındaki
kutuplaşma, seçmenleri sandığa gitme konusunda
motive etti. Birçok ülkede seçime katılım yüksekti. Bununla birlikte bir önceki seçimlere göre 30
yaş altı seçmenin katılım oranı da daha yüksek oldu. Bu da, Avrupa konusu ve birlikte nasıl yaşanır
sorusunun karşılık bulduğunun bir işareti. Bu yaş
grubu içinde seçimin net kazananı, iklimin korunmasını kendisi için geleceğin konusu haline getirebilen Yeşiller partisi oldu.
Alman Sosyal Demokratlar için hezimet
Alman Sosyal Demokratlar için bu pazar günü felaket oldu. Almanya'nın en eski demokratik partisi
Avrupa düzleminde yüzde 16'ının altına düştü. Ancak bununla da bitmedi. Hafta sonu Bremen'de
eyalet meclisi ve yerel seçimler oldu ve bu eyalet
73 yıldan bu yana Sosyal Demokratlar tarafından
yönetiliyor. Bu da şimdi son buldu. İlk kez seçimi
Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) kazandı. Bu çifte
yenilginin sonuçları olacaktır. Bu, partinin sona geldiğinin ve ancak gerçek bir yeni yapılanmayla gelecek şansı olduğunun da bir ispatı.
Brüksel'de gelecek günlerde hangi partinin, hangi
pozisyonda liderliği üstleneceği tartışılacak. Almanya'daki tartışma ise çok daha esaslı olacak. Burada
tartışma, koalisyon hükümetinin ülkeye daha ne kadar ıstırap çektirmek istediği üzerine olabilir. Hafta
sonunda yapılan seçimler sonrasında Merkel'in 14
yıllık döneminin koalisyon ortağı üzerinden sonlanması ve bu yıl erken seçimlerin yapılması mümkün.
Bu seçimde yanıtlanması gereken birçok soru olacak ve birinin yanıtı kesin: Angela Merkel bir kez
daha aday olmayacak. (Almanyanın Sesi,
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einstein’i dünyaca Ünlü Yapan Adam
Einstein,savaşnedeniyleBerlin'dekapanakısılmıştı;ablukaaltındaaçlıkçekerbirhaldevesiyasigörüşlerinedeniylehükümetingözetimialtındaydı.Eddingtoniseİngilizcekonuşan
dünyayı,'düşman'birbiliminsanınındikkatedeğerolduğunaiknaetmeyeçalışıyordu.Görelilikkuramıüzerinekitaplarıilkoyazdı.Einsteinüzerineçokilgigörenderslerverdi.

A

lbert einstein'ın dünya çapında tanınmadığı
bir dönemi düşünmek zor. Ancak 1915'te
görelilik teorisini tamamlamasının ardından
bile, Almanya'nın dışında tanınmıyordu. ta ki;
İngiliz astronom Arthur Stanley eddington araya
girene kadar...einstein'ın fikirleri, 1. dünya Savaşı'nın kuşatmaları ve İngiltere'de, 'düşman' tarafından üretilen bilimi hoş karşılamayan zararlı milliyetçilik nedeniyle kapana kısılmıştı.einstein bir
sosyalistti. eddington ise dostların dînî derneği
üyesiydi. Her ikisi de bilimin, savaşın yol açtığı bölünmeye üstün gelmesi gerektiğini düşünüyordu.
Görelilik kuramının gözler önüne serilmesini
sağlayan ve einstein'ı dünyanın en ünlü insanlarından biri yapan, onların ortaklıklarıydı. einstein ve eddington savaş sırasında bir araya gelmedi. Hatta doğrudan iletişim bile kurmadılar. bunun yerine, savaşta

* Matthew Stanley "einstein's war: How relativity Conquered Nationalism and Shook the
world" (einstein'ın Savaşı: Görelilik Nasıl Milliyetçiliği Fethetti ve dünyayı Sarstı) kitabının yazarı.

meye çalışıyordu. Görelilik kuramı üzerine
MattHew StanLey *
kitapları ilk o yazdı.
einstein üzerine çok
ilgi gören dersler verdi
ve 20'inci yüzyılın en büyük bilim iletişimcisinden
Mektup, Cambridge Üniversitesi Profesörü ve
biri oldu. Kitapları on yıllar boyunca en çok satanİngiliz Kraliyet Astronomi topluluğu yetkilisi edlar listesinde kaldı. Sık sık bbC'nin radyo programdington'ın eline geçtiği için, einstein çok ama çok
larına konuk oldu. en sonunda da çalışmaları nedeşanslıydı.Sadece teorinin karmaşık hesaplamalarını
niyle nişana layık görüldü. İngiltere'yi zaman,
anlamakla kalmadı. eddington, savaş karşıtı olarak
mekan ve görelilik konularına ilgi duymaya ikna etAlman bilimini önemsemeye istekli az sayıdaki
mek, gıda taşıyan tekneler batarken, binlerce genç
İngiliz bilim insanından da biriydi.
hayatını kaybederken zordu...
Kendini, einstein'ın bilimin temellerinde devrim
eddington, görelilik kuramını kanıtlamaya ihtiyaratmasına ve bilim insanlarının evrenselliğinin
yaç duyuyordu. einstein'ın genel görelilik kuramını
yeniden kabul görmesine adadı.
test etmek en iyi seçeneğiydi. einstein, ışığın Güneş gibi büyük kütlelerin yakınından geçtiğinde yer
einstein'ın teorisini test etmek için yolculuk
çekimi nedeniyle yön değiştirdiğini söylüyordu.
bu, uzaktaki bir yıldızın ufak oranda yer değiştireinstein, savaş nedeniyle berlin'de kapana kısılmiş gibi görünmesi anlamına geliyordu.
mıştı; abluka altında açlık çeker bir halde ve siyasi
görüşleri nedeniyle hükümetin gözetimi altındaydı.
denklemlere göre sapmanın tam olarak 1.75 saeddington ise İngilizce konuşan dünyayı, 'düşman'
niyelik bir yay olması gerekiyordu. bir astronom
bir bilim insanının dikkate değer olduğuna ikna et-

tarafsız kalan Hollanda'daki bir ortak arkadaşları görelilik kuramını İngiltere'ye yaydı.

için bunu ölçmek kolay olmasa da, mümkündü. bu
gözlemin yapılabilmesi için tam Güneş tutulmasının beklenmesi gerekiyordu. tam Güneş tutulmaları nadir görülür, kısa sürer ve Avrupalı astronomların ücra bölgelere gitmesini gerektirir. einstein
öngörüsünün test edilmesi için yıllardır uğraşıyordu, ancak henüz başarıya ulaşamamıştı. eddington,
1919 Mayıs'ında meydana gelecek ve güney yarımküreden izlenecek olan tutulmanın bunun için bir
fırsat olabileceğini düşündü.
Atlantik Cephesi'nde Almanların tehditlerine
rağmen, bu keşif gezisininin yapılabileceği İngiltere'den daha iyi konumda bir ülke yoktu.
eddington'ın bunun için büyük bir desteğe ihtiyacı vardı. İngiltere Kraliyet rasathanesi'nin müdürü olan Frank w dyson yakın arkadaşıydı.
dyson, keşif yolculuğunun maliyetinin karşılanmasını sağladı, ancak alınan parayla bile savaş koşullarında gerekli ekipmanı bulmak zordu.
daha da kötüsü, eddington, hapse girme ihtimali
nedeniyle, keşif yolculuğuna çıkamayabilirdi.
dostların dini derneği üyesi olarak, eddington
bir savaş karşıtıydı ve orduya katılmayı reddetti.
başka pek çok üye ise ya cezaevine girdi ya da çalışma kamplarına gönderildi. eddington'ın cezaevine
gönderilmesi son anda engellendi. (bunda İngiltere
Kraliyet rasathanesi'nin müdürü olan arkadaşının
rol oynadığına şüphe yok.) Şaşırtıcı bir şekilde, einstein'ın teorisini test etmek için keşif yolculuğuna
çıkması koşuluyla muafiyet tanınmıştı.
'Hayatımın en harika anı'
1918'in Kasım ayındaki ateşkes, keşif yolculuğunun yapılabileceği anlamına geliyordu. eddington,
keşif yolculuğunun, sonucu ne olursa olsun, einstein'ı dünya kamuoyuna tanıtmasını umuyordu.
eddington ve dyson, sonuçların hem bilim camiasında hem de kamuoyunda heyecan yaratması için
çaba gösterdi. Gazeteler, eddington'ın 'Newton ve
einstein arasındaki destansı mücadele' olarak sunduğu deneyin sonuçlarını vermek için hazırdı. Savaş
zamanında çektiği yokluktan ötürü ciddi derecede
hasta olan einstein, bu konuda çok az şey biliyordu.
bunun yerine, eddington ve iş arkadaşlarının, einstein'ın öngörüsünü kendi kendilerine test etmeleri gerekiyordu. tutulmayı izlemeleri için iki ekip görevlendirildi: eddington'ın ekibi brezilya'ya gönderildi,
diğer ekip ise batı Afrika'daki Principe Adası'na…
29 Mayıs 2019'da, yani 100 yıl önce, astronomlar
yıldızlardaki ufacık değişimi yakalayarak, bizim
evreni algılayışımızdaki büyük değişime yol açmak
için, 6 dakika boyunca kararan gökyüzünü gözlemledi. Hava koşulları, ekipman sıkıntısı gibi sebeplerle neredeyse mahvolmak üzereyken, keşfe katılanlar, Güneş'in yerçekimi nedeniyle yerleri
değişen yıldızları gösterdiğini umdukları fotoğrafları ülkelerine geri götürdüler. Aylar boyunca süren
yoğun ölçümler ve hesaplamalardan sonra, eddington olumlu neticeye ulaştı. bunun, hayatının en harika anı olduğunu söyleyecekti: "einstein'ın teorisinin kanıtlandığını ve yeni bilimsel düşüncenin
kabul edilmesi gerektiğini biliyordum."
Sonuçlar, Newton'ın mı einstein'ın mı haklı çıktığını merak eden bilim insanları ve muhabirlerle
dolu Kraliyet topluluğu'nun bir odasında açıkladı.
(bu sırada Newton portresinden onlara bakıyordu)
duyuru, muazzam bir heyecana yol açtı. Kraliyet
topluluğu'nun başkanı, bunu "insan düşüncesinin
en üst düzey başarılarından biri" olarak nitelendirdi. times'ın bir sonraki günkü başlığı şuydu: "bilimde devrim"
eddington her şeyi mükemmel bir şekilde planlamıştı. einstein, bir gecede, pek tanınmayan bir akademisyenden, herkesin hakkında daha fazla şey bilmek istediği bir bilgeye dönüştü.
eddington, halka istediğini verdi. İngilizce konuşan ülkelerde görelilik kuramının temsilcisi olarak,
gazetelerin ve dergilerin gittiği isim oydu.
derslerine girmek isteyen yüzlerce kişi yer olmadığı için dışarıda kalıyordu. İçeri girebilenlerse, sadece görelilik kuramının arkasındaki tuhaf fiziği
değil, aynı zamanda savaşın getirdiği nefret ve kaosu aşarak, evrensel bilimin sembolü olan einstein
hakkında da bir şeyler öğreniyordu.
einstein ise hasta yatağından nadiren doğrulabiliyordu. Hollanda'dan yollanan bir telegraf aracılığıyla
gözlemin sonuçlarını öğrendi. Medyanın aniden ortaya çıkan yoğun ilgisinden şaşkına dönse de, teorisinin doğrulanmış olmasından büyük mutluluk duyuyordu. Muhabirlerin sesleri olmadan bir daha evinin
ön kapısından dışarı çıkamayacaktı. eddington olmasa, görelilik kanıtlanmamış olacaktı ve einstein, dehanın simgesi haline gelemeyecekti. eddington, savaşın bitiminden yıllar sonrasına kadar bir araya
gelmeseler bile, einstein'ın en önemli müttefikiydi.
onların işbirliği sadece modern fiziğin doğuşu için
hayati değildi, 1. dünya Savaşı'nın en karanlık günlerinden geçilirken bilimin uluslararası topluluk olarak
kalması açısından da önemliydi. (bbc, 25 Mayıs 2019)

