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NATO Zirvesi ve Biden-Putin Görüşmesi 
Doç. Dr. Fahri Erenel 
 
NATO zirvesi yaklaşıyor ve dünya bu zirveyi sonuçlarının ne şekilde kendilerine yansıyacağı  
açısından yakından takip ediyor.Sadece,siyaset anlamında değil,silah endüstrileri,terör 
örgütleri,yatırımcılar,özel askeri şirketler,organize suç örgütleri,göç hareketlerini organize 
edenler vb.Alınacak kararların dünyaya yeni bir düzen vereceği beklentisi giderek artıyor. 
 
Ancak,alınacak kararların dünyaya yeni bir düzen verilebilmesi için NATO’nun başta 
siyasi,askeri,ekonomik,teknolojik olmak üzere güç unsurlarına yeterli bir şekilde sahip olması 
şüpheli görünüyor. ABD ,NATO’yu yeni dünya düzeni için kullanmak istiyor,ancak NATO’nun 
özellikle yeni harekat alanlarında görev alabilmesi için  gerekli kapasiteye sahip olmadığını da 
görüyor.Son Rusya krizi bunu göstermiştir.ABD’nin geri adım atarak Çin’i önceliğe almasında 
NATO’nun kapasite olarak yetersizliğini ve bu kapasitenin geliştirilmesi gerektiğini tespit etmiş 
olmasıdır.Bir ay önce Ukrayna nedeniyle ABD-Rusya olası savaşından söz ederken Ukrayna 
Krizinin önceliğini en azından şimdilik kaybettiğini görüyoruz.Bu krizi canlandırmak 
isteyenlerin Belarus üzerinde yönetime muhalif bir gazeteciyi ön plan çıkarmaları da krizin 
seviyesini yükseltmemiştir. ABD-Rusya arasında ki mevcut sorunların yeni istikametini 
belirleyecek olan Biden-Putin arasında, NATO zirvesinin hemen sonrasında yapılacak olan 
görüşmedir.Bu görüşme sonucu NATO’nun yeni planlamasını da etkileyebilecektir.NATO’nun 
birinci tehdit olan Rusya önceliği bile değişebilecektir.Aynı ABD’nin 2022 Pentagon bütçesinde 
Çin’i bir tehdit olarak anmaya başlaması ve bütçede yüksek bir oran tahsisi etmesi gibi. 
 
Rahmetli Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’in “Dün Dündür.Bugün bugündür” sözü bir 
kez daha tecelli ediyor gibi.Biden Amerikası iülke içi sorunları özellikle giderek artan ve 
baskısını hissettiren ekonomik sorunları dikkate alarak, hakimiyetin maliyeti için soğuk savaş 
döneminde ki gibi harcamalar yapabildiği bir dönemi geride bıraktığını bildiğinden önceliklerini 
sık sık değiştiriyor.ABD,Rusya ile görüşme yaparken Çin ile görüşme zemini dikkate bile 
alınmıyor.Tam tersine,Hong Kong,Tayvan,Mynmar üzerinden Çin’i sürekli bir hata yapmaya 
zorluyor.Ve etrafında ki çevrelemeyi bir an önce tamamlamak istiyor. 
 
Çin’in dünya üzerinde ve uzay’da her yerde olduğunu ABD çok yakından hissediyor ve afyon 
savaşında kendisini ezmeye çalışan emperyalizme karşı intikam peşinde olduğunu biliyor, 
görüyor.Afyon savaşını aşağılanma süreci olarak gören Çin etkisi dalgalar halinde 
yayılıyor.Çin’in durdurulacağı yer kendi hinterlandı olması gerekirken,Çin,hinterlandını aşmış 
ve Batı dünyasının kalbine girmektedir.İdeolojik parametrelerden uzak ekonomi politik 
yöntem kullanan,ilişkilerde ABD’den farklı olarak ikili ilişkilerde karşılıklı ekonomik faydayı ön 
planda tutarak,siyasi konulara taraf olmadan izlediği politika Çin’e ciddi bir avantaj 
sağlamaktadır.İzlediği politika ile imajını giderek güçlendiren Çin, şimdilik ABD ile jeopolitik bir 
mücadeleye girmekten özellikle imtina etmektedir.Diğer taraftan Çin,izlediği politika ile 
ekonomik gelişimin ve siyasiistikrarını tehlikeye atabilecek küresel sorunlara yol açmamaya 
özen göstermekte ve rolünü belirlediği sınırlar içinde oynamaya devam etmektedir. 
 
2001 yılında imzalanan dostluk anlaşması ile yeni bir boyuta taşınan Rusya ile Çin arasında 
ilişkilerin doruk noktasında olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. İki ülkeyi 
yakınlaştıran en önemli faktör ABD’dir. Tarihsel süreç içinde de inişli çıkışlı seyir izleyen ilişkiler, 
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dostluğa dayalı olarak yürütülmeye özen gösterilmektedir.Görünürdeki olumlu tabloya 
rağmen Rusya’da ve uluslararası kamuoyunda  uzun vadede Rusya’nın asıl rakibinin ABD değil  
Çin olacağına dair görüşlerin arttığı görülmektedir. Öncelikle Rusya ile Çin, Orta Asya’da 
birbirlerine rakip konumdadır.İki ülke ortak çabayla ABD’yi bölgeden uzaklaştırsalar da Çin’in 
özellikle ekonomik alanda ki girişimleri Rusya’nın entegrasyon süreçlerine zarar vermekte ve 
Rusya’yı  tedirgin  etmektedir.	Rusya, Çin’in bölgedeki etkinliğini azaltmak amacıyla Şanghay 
İşbirliği Örgütü’nden ziyade Avrasya Ekonomik Birliği ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü 
gibi Çin’in yer almadığı örgütlere daha fazla önem vermesinin altında da bu tedirginliğin 
yattığını belirtebiliriz.  
 
SSCB’nin yıkılışından sonra Rusya’nın etkisini kaybettiği Asya Pasifik bölgesinde oluşan boşluğu 
dolduran Çin, Rusya’nın bölgede güçlenmesini istememektedir.Aynı durum Ortadoğu içinde 
geçerlidir.Rusya milyar dolarlar harcayarak ve ABD ile çatışma riski yaşayarak Ortadoğu’da var 
olmaya çalışırken Çin ekonomik gücü sayesinde risksiz “sessiz” bir şekilde etkisini 
arttırmaktadır.Rusya’yı tedirgin eden diğer bir konu ise Sibirya’da giderek artan Çin 
nüfusudur.Ayrıca,Rusya’nın “dünkü” en önemli silah müşterisi Çin’in, silah ihracatında 
Rusya’yı geride bırakması da Rusya tarafından önemli bir gelir kaybı olarak görülmektedir. 
 
ABD’nin,Rusya’da Çin’e karşı giderek artmakta olan olumsuz havayı ve Rusya’nın içinde 
bulunduğu ekonomik zorlukları da kullanarak sorun alanlarını minimize etmenin,en azından 
Çin ile mücadele sırasında anlaşmazlık alanlarını dondurmanın bu görüşmenin ana çerçevesini 
oluşturacağını değerlendirebiliriz. 
 
 
 
 
İncirlik Hava Üssü’nün Geleceği 
Mehmet Burak Albayrak-04 Haziran 2021 
https://21yyte.org/tr/fikir-tanki/i-ncirlik-hava-ussu-nun-gelecegi 

 

İncirlik Hava Üssü ve Nükleer Silah Envanteri 
İncirlik Adana ili sınırları içerisinde bulunan, inşasına Türkiye’nin NATO üyeliğinden 1 yıl önce 
1951 yılında başlanan bir hava üssüdür. 1954 yılında faaliyet göstermeye başlayan üs bugüne 
dek birçok tartışmanın kaynağı ve özellikle ABD-Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerde sık sık 
kullanılan bir koz olmuştur. Yakın tarihte Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan 
açıklamada üssün Türk Silahları Kuvvetlerine (TSK) ait olduğu ve üzerindeki tüm tesisler ile 
birlikte mülkiyet hakkının Türkiye Cumhuriyeti’nde olduğu vurgulanmıştır.[1]Farklı konular 
sebebi ile gündeme sık sık gelmiştir. Son gündeme gelişi, Almanya’nın Hamburg 
Üniversitesi’nin (ISHF)yayımladığı rapor itibari ile ABD’nin İncirlik Üssü’nde 100 adet nükleer 
uçak bombası barındırdığını iddia etmesi ile gerçekleşti.[2]Üs, Avrupa’da taktik nükleer silahlar 
bulunduran 6 NATO üssünden biri. 2016 yılında 15 Temmuz Darbe girişimi ardından New 
Yorker dergisinde yer alan bir analizde, ‘’İncirlik üssü NATO’nun en büyük nükleer silah 
depolama tesisine ev sahipliği yapıyor’’ ifadesi yer aldı.[4]Yunan haber sitesi Greek City Times 
20 Eylül 2020 tarihli haberinde 50 adet nükleer savaş başlığının Yunanistan’a taşınacağı 
iddiasında bulundu. [5][6] 
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1975 Yılındaki Kapatılma Süreci 

ABD, 1975 yılında Türkiye’ye Kıbrıs meseleleri ve haşhaş ekim politikası sebebi ile silah 
ambargosu uyguladı. Türkiye Cumhuriyeti ise cevap niteliğinde Bakanlar Kurulu’nun aldığı 
karar ile ABD üs ve tesislerinin faaliyetlerini durdurarak, yönetimi tamamı ile TSK kontrolüne 
bıraktı. Bu hamlenin ardından ABD geri adım atarak ambargoda yumuşatmaya gitti, ancak 
ambargonun tamamen kalkması 1978 yılını buldu. Ambargonun kalkmasını ve ABD’nin askeri 
mühimmat desteğini yeniden sağlaması ile Türkiye üssü yeniden ABD’nin kullanımına açtı.[7] 

Sözde Soykırım ile İlgili Gündeme Gelişi 

2019 yılında ABD Senatosu tarafından sözde Ermeni Soykırımını tanıyan yasa tasarısı 
onaylandı. Hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘’gerekiyorsa İncirlik’i de Kürecik’i de 
kapatırız’’ çıkışında bulundu.[8] Dönemin ABD Başkanı Donald Trump ise, Senato’da alınan bu 
karara katılmadığını açıklayarak, 1915 olaylarını değerlendirirken ‘’Büyük Felaket’’ tabirini 
kullandı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayların yıldönümünde, ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz 
Saray yaptığı yazılı açıklama ile 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi.[9]TBMM’den 
konuya ilişkin kınama geldi. Ek olarak, bu açıklamanın ardından Türkiye’deki Amerikan üsleri 
tekrardan tartışma odağı haline geldi. 

Yeniden Kapanma İmkânı 

İncirlik Hava Üssü’nün hukuki ve diplomatik sınırlarını belirleyen anlaşma 1980 yılında 
imzalanan Savunma Ekonomik İş Birliği anlaşmasıdır. Bu anlaşma genel hatları itibari ile 
Türkiye’nin savunma sanayisinin güçlendirilmesi, savunmaya dair iş birliğinin arttırılması ve 
Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkıda bulunması üzerine imzalanmış bir anlaşmadır. Bu 
anlaşmaya dair bir diğer husus ise, ABD terörizmle mücadele kapsamında Türk hükümeti ile iş 
birliği konusuna da vurguda bulunmasıdır. Ancak, birçok kez basına terör örgütü PKK’ya bu 
tesislerden yıllar boyunca bulunulan yardım haberleri yansımıştır. İncirlik Hava Üssü’nün ABD 
faaliyetlerine son verilmesine ilişkin karar ancak TBMM tarafından verilebilir. Bu durum, 
Anlaşma metninde geçen ‘’Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin olağanüstü durumlarda milli 
varlığını korumak için, uluslararası hukuka uygun olarak gerekli kısıtlayıcı tedbirleri almak 
hususundaki doğal hakkını kullanmasına engel değildir.’’ Maddesi ile sabittir. 

Genel Değerlendirme 

İncirlik esasen bir NATO kaideleri ile yönetilen bir hava üssüdür. İncirlik Hava Üssü’nün ABD 
faaliyetlerine son verilme süreci Türkiye’nin NATO ortaklığını tehlike içerisine girecekse 
bilinmelidir ki, NATO verileri incelendiğinde, Türkiye’nin NATO için kritik bir öneme sahip 
olduğu anlaşılacaktır. Türkiye, NATO üyeleri askeri personel sayısında Amerikan ordusunun 
hemen ardından 2. Sırada iken, aynı üye ülkeler arasında savunmaya yönelik yapılan 
harcamalarda 8. Sırada yer alır.Her ne kadar artık Amerika’nın rotasını Ortadoğu’dan Asya’ya 
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kaydırdığı bu sebep ile İncirlik Hava Üssü’nün stratejik önemi kaybettiği iddia edilse de bu tam 
manası ile doğru bir değerlendirme değildir. İncirlik Üssü, nasıl Soğuk Savaş döneminde kritik 
düzeyde önemli bir nokta ise Körfez Savaşı’nda da aynı ehemmiyete sahipti. Ortadoğu var 
olmaya devam ettiği sürece de önemini koruyacaktır. ABD’nin alternatif üs, taşınma çabaları 
milyonlarca dolara varan masrafa mal olabilir.[10] Bu konuya ilişkin bir diğer yorum ise 
ABD’nin bu süreci başlatan taraf olmaya cesaretinin olmamasıdır. Nükleer silahların 
Türkiye'den çekilmesi, diğer bombaların kamuya açık bir şekilde popüler olmadığı Belçika, 
Hollanda ve Almanya'dan da kaldırılması taleplerine yol açabilir. Bu ise ABD’yi korkutmaktadır. 
ABD ayrıca nükleer silahların gideceği ülkelerdeki kamuoyunun da bu silahlara karşı tepki 
göstereceğinden endişe duymaktadır.[6]Kısacası bu üsse ilişkin tüm karar ve yükümlülükler 
Türkiye Cumhuriyeti’nin inisiyatifindedir. Türkiye Cumhuriyeti’ne gözdağı verme maksadıyla 
Yunanistan ile ortak tatbikat yapan Amerika Birleşik Devletleri’ne, Ermeni Soykırımı 
telaffuzunda bulunan Joe Biden’a, Kıbrıs Meselelerine ilişkin diğer NATO müttefiklerine bu 
husus hatırlatılmalıdır. 
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Ne Doğu,Ne Batı Ama Merkez 
Prof.Dr. Anıl Çeçen-Ankara Kalesi 
 
Uluslararası konjonktürdeki son gelişmeler yüzünden Türkiye  son zamanlarda eksen 
tartışmaları ile uğraşmaktadır. Bir eksen kayması  tartışması giderek öne çıkarken, batının 
Türkiye’deki Truva atı konumundaki bazı kalemşorlar  ve mandacı kafa yapısına sahip olan bazı 
aydınlar,giderek Türkiye Cumhuriyeti’nin bir eksen kaymasına sürüklendiğini ileri 
sürmektedirler. Onlara göre Türkiye giderek batı dünyasından kopmakta ve zaman içerisinde 
doğuya doğru kayarak ciddi bir eksen kayması yaşamaktadır.Batıdan doğuya doğru 
yaşanmakta olan bu eksen kayması yüzünden Türkiye’nin jeopolitik konumu değişmekte ve 
Türk devleti giderek bir batılı devlet olmaktan çıkarak üçüncü dünya ya da doğu devletlerine 
benzemektedir.Batıdan doğuya doğru bir kayma gösteren Türkiye’nin, bu içine düştüğü 
durumda eksen kayması suçlamalarına hedef olduğu görülmektedir. En sağcısından en 
solcusuna kadar yayın organlarına bakıldığında, Türkiye Cumhuriyeti’nin eksen kayması 
sorununun manşetlerde yer aldığı ve Türk devletinin bu nedenle suçlanarak yönlendirilmeye  
çalışıldığı gözlemlenmektedir.  
 
Eski dünya düzenininden yeni bir yapılanmaya doğru dünya yuvarlanırken, harita üzerinde yer 
alan bir çok ülkenin  jeopolitik konumunun da değiştiği görülmektedir. Türkiye ile ilgili olarak 
eksen kayması suçlamalarının ya da değerlendirmelerinin  yapıldığı bu aşamada,aslında bu gibi 
yaklaşımların öne çıkmasına neden olan çok ciddi bir jepolitik kayma ile dünyanın karşı  karşıya 
kaldığı görülmektedir.Eksen kayması yaşayan sadece Türkiye değil,bütün dünya 
ülkeleridir,çünkü  dünya dengeleri ve güçleri arasındaki çekişmede birden  yeni durumların 
ortaya çıkması kendiliğinden jeopolitik konumu da  yönlendirmekte ve ortaya yeni durumların 
ve dengelerin çıkmasına neden olmaktadır. Yeryüzü haritasında yer alan her devlet  daha güçlü 
bir konuma gelmek ve  diğer devletler ile arasındaki rekabet düzeninde daha iyi bir konuma 
geçmek ve  giderek güçlenerek,uluslararası konumunu daha üstün bir düzeye getirebilmek  
üzere  mücadele etmekte ve bu doğrultuda her gün yeni adımlar atarak geleceğe  dönük plan 
ve projelerini uygulamaktadır. Bu gibi durumlar aslında  bütün devletler için doğal karşılanması 
gereken gelişmelerdir. Her devlet önce eski konumunu korumak ve daha sonra da yeni ortaya 
çıkan durumlara uyum sağlayabilmek üzere,zamanla  değişik politikalar uygulamak 
zorundadır.Bu açıdan hiç bir devletin birbirini suçlama hakkı yoktur. Her devlet sahip olduğu 
devlet aklı ile yeryüzünde ortaya çıkan yeni durumlara ve gelişmelere uyum sağlayarak yoluna 
devam etmek zorunda kalmaktadır.  
 
Siyasal gelişmelerin gündeme getirdiği yeni jeopolitik konumları bütün devletler yakından 
izleyerek yeni dengelere göre vaziyet almak zorundadır,aksi takdirde yeni değişikliklere ayak 
uyduramayan devletlerin eski güçlerini yitirdikleri görülmektedir. Bu gibi başarısız devletler ise 
ayakta kalma şansını yitirdikleri için kısa bir zaman dilimi içerisinde dünya haritasından silinip 
gitmekte ve böylece bir harita değişikliği kendiliğinden gündeme gelmektedir.Rus Çarlığı, 
Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya-Macaristan imparatorluğu  gibi  büyük devletler değişen 
koşulları anlamakta ve yeni ortaya çıkan  durumları değerlendirmekte geç kaldıkları ve gereken 
önlemleri almakta zorlandıkları için çökmekten kurtulamamışlardır.Zaman içerisinde bu 
devletlerin ülkelerinin bulunduğu alanlarda ciddi otorite boşlukları meydana gelmiş ve bu 
durumun doğal sonucu olarak da dünya savaşları yaşanmıştır.Yüzyıllarca geniş alanları 
yöneten büyük imparatorlukların bile çöküşten kurtulamaması, bugünün dünya devletleri 
açısından önemli derslerle doludur.Merkezi imparatorlukların çöküşü birinci dünya savaşını 
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gündeme getirirken,daha sonra ortaya çıkan ikinci dünya savaşı da batının sömürge 
imparatorluklarının dağılmasına giden yolu açmıştır.Böylece dünya haritasında önemli 
değişiklikler ortaya çıkarken,jeopolitik dengeler yeniden oluşmuş ve bu durumda her ülke ya 
da devlet değişken bir süreç içerisinde kendiliğinden eksen kaymasına sahne olarak başka tür 
yapılanmalara sahne olmuştur. 
 
Eksen kayması ,bir ülkenin ya da devletin içinde bulunduğu  siyasal konumdan çıkarak, başka 
bir süreç içerisinde farklı bir jeopolitik  duruma gelmesi demektir.Bu gibi durumlar 
yeryüzündeki güçler dengesine ya da merkezi güç değişmesine bağlı olarak ortaya 
çıkmaktadır.Dünya haritasında bulunan beş kıta üzerinde hangi ülke daha fazla hegemonya 
düzeni kurarsa, uluslararası ilişkiler o ülkenin devletinin öncülüğünde ya da yönlendirmesinde 
gelişmekte ve ülkeler arasındaki jeopolitik konum, bu gibi gelişmelere paralel bir çizgide yeni 
bir yapılanmaya doğru sürüklenmektedir.Tek merkezli ya da çok merkezli dünya dengelerinde 
ülkelerin jeopolitik konumları güç merkezlerinin aldığı  kararlar doğrultusunda 
biçimlenmekte,onların izlediği yollara göre yeni yapılanmalar ortaya çıkmaktadır. En büyük güç 
sahibi olan devlet merkezi ülke konumuna gelince, dünya haritası buna göre yeniden 
belirlenmekte, merkez ülkeden hareketle diğer ülkeler yan ülkeler ,kenar ülkeler ,köprü ülkeler  
ve  ara ya da arka bölgeler  gibi farklı konumlara sahip olmaktadırlar.Önemli olan merkezin 
neresi olacağıdır.Merkezi devlet konumuna herhangi bir büyük devlet geldi mi,bu yeni 
merkezin etrafında kenar,yan ve köprü ülkeler ortaya çıkmakta ve dünyanın geri kalan 
bölgeleri de merkezi yapının bulunduğu bu  bölgeye göre belirlenmektedir. 
 
Büyük güçler ve devletlerin ötesinde,jeopolitik bilimi ise beş kıtadan meydana gelen dünya 
haritasını açıklarken, Avrupa,Asya ve Afrika  gibi kıtaların birleşiminden meydana gelen kara 
parçasını esas ve ana  kara kıtası kabull ederek,bu bölgenin merkezi alanını Avrasya olarak  
açıklamaktadır. Avrupa ile Asya’nın kesiştiği bölge olan Orta Doğu aslında dünya karalarının 
merkezi coğrafyası olarak öne çıkmakta, bu bölgenin batısı batı dünyasını ,doğusu da doğu 
dünyasını  yaratmaktadır. Kalpgah adı verilen (Heartland) bölgesi dünya haritasının merkezi 
alanı olarak görülmekte ve bu bölgeyi ele  zamanla bütün dünyaya egemen olabileceği  
söylenmektedir.  O zaman Balkanlar,Karadeniz,Kafkasya,Orta Asya ve Orta Doğu hattında bir 
araya gelen bölgeler için bütünüyle  merkezi coğrafya adı verilebilmekte ,dünyanın doğusu ile 
batısı buna göre belirlenebilmektedir. Avrasya adı verilen merkezi bölgenin  kuzeydeki merkezi 
Rusya, güneydeki merkezi ise Türkiye’dir.Dünya tarihinde yer alan büyük Rus ve Türk devletleri 
her dönemde bu bölgelere  egemen olarak otorite boşluğunu gidermişlerdir.Merkezi 
coğrafyada, imparatorlukların dağılmasından sonra savaşlar çıkmış ve giderek batıya doğru 
yönelen güç kayması sonucunda bölgedeki çekişmeler ve yeni hegemonya arayışları , dünya 
barışını ortadan kaldıracak derecede insanlığı tehdit etmiştir.Bugün de benzeri bir olumsuz 
süreç yaşandığı için, dünya barışı merkezi alanda gene eskisi gibi çok ciddi bir tehdit ile karşı 
karşıya bulunmaktadır.  
 
Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü ile başlayan geçiş süreci,daha sonraki aşamada  Sovyetler 
Birliğinin dağılmasıyla devam etmiş  ve dünya yeniden  bugünkü gergin ortama gelmiştir. 
Avrupa merkezli yapılanmadan Amerika merkezli dünyaya geçişi sağlayan dünya savaşları 
sonrasında,merkezi alanda  Osmanlı devleti gibi bir büyük yapılanma gerçekleştirilemediği için, 
otorite boşluğu devam etmekte ve yeni ortaya çıkan büyük devletlerin oluşturduğu güç 
merkezleri arasındaki çekişme ve çatışmalar dünya barışını ortadan kaldıracak derecede etkili 
olabilmektedir.Orta Doğu’yu ele geçiremeyen Sovyetler Birliği yirminci yüzyılın sonlarında 
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yıkılmak zorunda kalırken, Osmanlı sonrasında merkezi alana gelen İngiltere ve Fransa gibi 
batılı emperyal güçler de Osmanlı hinterlandında kendi hegemonya düzenlerini tam olarak 
kuramamışlardır.İkinci dünya savaşı sonrasında bölgeye gelen Amerika Birleşik Devletleri  
Türkiye üzerinden merkezi alana yerleşirken kendi yavrusu olarak İsrail’i kurmuş ve bu yahudi 
devletinin güvenliği için seferber olarak eski Osmanlı ülkeleri üzerinde çok ciddi bir baskı  
düzeni uygulamağa başlamıştır.Savaş sonrası dönemde  bölgeye özgürlük ve demokrasi 
getiriyor görünümünde  giren ABD emperyalizmi, sonraki yıllarda İsrail siyonizmi için uygun bir 
ortam hazırlamış ve merkezi alandaki bu otorite boşluğunu yirminci yüzyılın ortalarından 
sonra,ABD emperyalizmi ile İsrail siyonizmi ortaklaşa doldurmağa çalışmışlardır.  
 
ABD merkezi alana Türkiye üzerinden girerken,Türk ülkesini bir askeri üs konumuna çevirmiş 
ve Türkiye topraklarında kurduğu askeri üsleri ise, islam dünyasının tam ortasında kurulan 
yahudi devletinin korunması doğrultusunda şemsiye olarak kullanmıştır.ABD Türkiye’ye 
gelerek gizlice ülke içine yerleşirken ya da  İsrail’in güvenliği için uluslarası hukuka aykırı 
biçimde İncirlik gibi  askeri üsleri kurarke , Türkiye için bir eksen kayması sözkonusu 
değilken,Türkiye ile ABD  ve İsrail,merkezi alandaki batı hegemonyası ya da siyonizm 
egemenliği için ters düştüğü ya da Türkiye Cumhuriyeti ulusal çıkarları doğrultusunda kendisini 
savunmak durumunda kaldığı zaman, hemen Türkiye için eksen kayması suçlamaları 
yapılması,gerçekten içtenlikten uzak  ve tamamen emperyal amaçlı saldırılar doğrultusunda  
gündeme getirilen suçlamalar olarak görülmektedir.Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün karşı 
karşıya kaldığı eksen kayması suçlamaları ,gene gerçeklere uymamakta ve  ve Atatürk’ün ülkesi 
üzerindeki etkilerini yitiren batılı emperyal güçlerin bu yüzden feryat etmelerinden başka bir 
anlam taşımamaktadır.Soğuk savaş koşullarının korku ortamında Türk devletini ve ülkesini 
kolaylıkla kendi emperyal çıkarları doğrultusunda kullanabilen batılı emperyal devletler ya da 
güçler, değişen koşullarda Türkiye’yi kendi istedikleri yönlere çekemeyince ya da 
kullanamayınca,hemen Türkiye’nin eksen değiştirdiği  çığlıklarıyla öne çıkarak gene eski 
oyunlarına devam etmektedirler.Bu oyunun artık sonuna gelindiği ve soğuk savaş 
koşullanmalarıyla  Türk devletinin batılıların çıkarları için bir yerlere sürüklenemiyeceği  iyice 
görülmektedir. Emperyalistlerin ve siyonistlerin telaşı ve feryatlarının nedeni, aslında  Türk 
devletinin ve milletinin  bu alanda uyanmasıdır. Bir daha eski oyunlar ile  Türkleri kandırmak, 
ya da Avrupa, Amerika ve İsrail’in çıkarları doğrultusunda merkezi coğrafyadaki Atatürk 
Cumhuriyeti’nin  batılılar tarafından  kullanılması artık  mümkün olamayacaktır.  
 
Avrupa Birliği sürecinde Türkiye, bu yüzyılın başlarında toplanan Lüksemburg zirvesine davet 
edilmemiş ve bir anlamda batılıların bu önemli uluslararası örgütlenmesinin dışında 
tutulmuştur. AB zirvesi dışında bırakılan Türkiye Cumhuriyeti aynı yıl içinde İran’ın başkent’i 
Tahran’da toplanan  İslam zirvesi toplantısından da  dışlanmıştır. O dönemin Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel Tahran İslam zirvesini terketmek zorunda kaldığı aşamada, Türkiye 
doğuluların uluslararası yapılanmasından da uzak tutulmuştur. Avrupa Birliği ve İslam Birliği 
gibi uluslararası yapılanmalardan aynı zaman dilimi içerisinde kovulmak durumunda kalan 
Türkiye, açıkca iki merkez  arasında kaldığını ve giderek klise ile cami arasına sıkıştığını  
görünce,bu kez de İsrail üzerinde havra ya da sinagog çıkarması ile karşı karşıya kalmıştır . Doğu 
batı arasında  din farklılığının arasına sıkışıp kalan Türkiye’nin güneyden bir de İsrail 
zorlamasıyla iyice merkeze  doğru itildiği  anlaşılmıştı . Cami,kİlise ve havra arasında sıkışıp 
kalmamak için  Türklerin kurmuş olduğu laik devlet zaman içerisinde hem müslüman hem de 
gayrimüslim cemaatlar üzerinden  yıkılmağa çalışılmış ,Vatikan yönetiminde Avrupa üzerinden 
yeni Bizans projeleri dayatılırken, İsrail üzerinden gelen baskılarda yahudiler açıkca havraları 
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öne çıkarmamışlar ama batıdan gelen kilise kuşatmalarına karşı  işbirlikçi islam tarikatları 
üzerinden camileri kliselere karşı kullanarak  merkezi alanda bir hıristiyan-müslüman 
çekişmesini öne çıkarmak ve bu durumun arkasına gizlenerek,kendi emperyal ve siyonist 
hedefleri doğrultusunda dünyanın ortasını ele geçirmek istemişlerdir.Türkiye’de son 
zamanlarda yaşanmakta olan dinsel görünümlü tartışmalar ve gerginliklerin arkasında 
böylesine emperyal ve siyonist bir yapılanma olduğu  açıkça göze çarpmaktadır.  
 
Müslüman kimliği yüzünden Avrupa Birliği Türkiye’yi içine almamakta kararlı görünürken 
aslında Türkiye’yi  doğu bölgesine doğru itmektedir. Ne var ki,laik devlet yapılanması nedeniyle 
de Türkiye İslam Birliğinden dışlanmağa çalışılmaktadır. İslam dünyası dünyanın doğu 
bölgesinin bir parçası olarak görüldüğü için, Türkiye laik devlet yapılanmasıyla aslında doğu 
bölgesinden de dışlanmaktadır. Bulunduğu konumu ile ne doğuya ne de batıya yar olabilen 
Türkiye’nin giderek doğu ile batı arasına sıkıştığı anlaşılmaktadır.Böylesine bir sıkışıklık 
Türkiye’yi zaman içerisinde eritip ortadan kaldıracağı için, iki dünya arasında yalnız kalan, 
giderek sıkışıp  silinmek tehlikesine maruz kalan Türkiye’nin  böylesine bir durumda daha uzun 
süre varlığını sürdürmesi beklenemez.Yeni ortaya çıkan jeopolitik dengeler çerçevesinde 
Türkiye’nin bir  güncel değerlendirme yaparak konumunu her yönü ile belirlemesi ve buna 
göre yeni bir yol izlemesi gerekmektedir. Türk devleti bunu yapabilirse  varlığını koruyabilecek, 
yapamazsa Osmanlı devleti gibi bu coğrafyadan silinip gidebilecektir. Roma,Bizans,Hazar ve 
Selçuklu İmparatorlukları gibi merkezi büyük devletler de uzun süren hegemonyalarına 
rağmen,yeni içine girilen dönemlerde ortaya çıkan değişmeleri algılamakta geç kalınca 
dağılmaktan kurtulamamışlardır. Rus devleti ise geçmişten dersini almış,imparatorluk biterken 
bir ideolojik yeni devlet yapılanmasına geçmiş,ideolojik devletin bittiği aşamada ise geniş 
bölgesel bir federasyona giderek  merkezi devlet yapısını koruyabilmiştir .Osmanlı devleti ise, 
başkent İstanbul’un batılı emperyal güçler ve onların yerli işbirlikçileri tarafından ele geçirildiği 
için  teslim olarak bağımsız konumunu yitirince  imparatorluk sona ermiştir.Yeni Türk devleti  
ise, bu kez Anadolu topraklarının tam ortasında yer alan  Ankara’da bir ulusal kurtuluş savaşı 
sonrasında kurulabilmiştir.Türklerin başkenti değişirken Rusların başkenti aynı kalmış,bu 
yüzden de Rus devleti Türk devletinden  yüz yıl daha ileri bir düzeye gelme şansını elde 
edebilmiştir.Türkler İstanbul’dan Ankara’ya gelirken ve Anadolu bozkırında çağdaş bir 
cumhuriyeti kurarlarken,devletlerarası rekabet yarışında Rusya’dan en az bir yüzyıl geri 
kalmışlardır.  
 
Bugün yaşanmakta olan eksen kayması tartışmalarında, Türkiye’yi içine almayan Avrupa 
Birliği,Türkiye’yi merkezi coğrafyada kendi çıkarları doğrultusunda kullanamayan Amerika 
Birleşik Devletleri  ve İsrail ‘in haksız saldırıları  ve suçlamaları öne çıkmakta ve kamuoyunda 
kasıtlı olarak bir  Türkiye aleyhinde bir olumsuz hava yaratılmağa çalışılmaktadır. Sanki bütün 
olup bitenlerden Türkiye suçluymuş gibi bir ortam yaratılarak , Türkiye Cumhuriyeti gene batı 
emperyalizmi ve İsrail siyonizminin çıkarları doğrultusunda bu bölgede kullanılmağa 
çalışılmaktadır. Ne var ki ,bu aşamadan sonra  artık papazın pilav yemesi zor görünmektedir. 
Eski oyunların iflas ettiği, benzeri oyunların,senaryoların ya da komploların  geçerli olamadığı 
bir aşamada Türk kamuoyundaki bilinçlenme süreci devam etmektedir. Eskiden gerçekleri dile 
getiren aydınları çıkar çevreleri ve emperyal güçlerin Truva atları konumundakı mandacı ve 
işbirlikçiler  komploculukla suçlarken, şimdi tamamen tersi bir durum ortaya çıkmakta ve Türk 
halkı gerçekleri görürken,bu gibi oyunlara eskisi gibi devam etmek isteyenlerin belirli 
komploların suçlusu olduğu önceden  tespit  edilerek topluma açıklanabilmektedir.Halkı 
aydınlatanları komploculukla suçlayan işbirlikçilerin, aslında gerçek komplocular olduğu ortaya 



 10 

çıkınca ve kitleler  bu doğrultuda bilinçlenerek uyanmağa başladığında  herşey ters yüz olmakta 
ve artık batı emperyalizmi ile İsrail siyonizmi Türkiye’yi eskisi gibi yönlendiremez bir duruma 
düşmektedirler. Türkiye’yi bu aşamada eskisi gibi doğu ülkelerine karşı kullanamayanlar eksen 
kayması suçlamasıyla, Atatürk’ün devletini mahkum etmeğe ve bu yönden köşeye sıkıştırarak  
batının denetiminde yeniden kullanmağa çalışmaktadırlar.  
 
Türkiye batının merkezi üssü konumunda olduğu yıllarda bütün komşularıyla kavgalı bir 
duruma düşürülmüş,bu durumdan yararlananAvrupa ülkeleri ,ABD ve İsrail Türkiye’yi Arap ve 
İslam dünyasına dönük bir çok girişimlerinde  köprü  konumunda bir ülke ya da askeri üs olarak 
kullanmışlardır.NATO desteği ile Türkiye Amerikan üssü olurken ve İsrail’e şemsiyelik 
yaparken,Irak,İran ve Suriye gibi bütün doğulu komşularıyla düşman konumuna 
sürüklenmiştir.Sovyetler Birliği, Kafkasya’da Demirperde uygulamasını sürdürürken,batı 
dünyası da Türkiye ve Arap dünyası arasına bir set çekerek,Türkleri merkezi coğrafyada 
yalnızlığa mahkum etmişlerdir.Irak’ı Sovyetler Birliği işgal ederken ve Suriye’de Ruslar 
hegemonya kurarken, İran’da İslam devrimi olurken, batı emperyalizmi ve İsrail siyonizmi 
Türkiye üzerinden güvenlik önlemleri almışlar ve bu doğrultuda terörü kullanarak Türkiye’de 
NATO üzerinden yönlendirici olabildikleri askeri rejimleri getirmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti 
yirminci yüzyıl boyunca yaşanmış olan bütün bu gibi gelişmelerden ders çıkararak  yoluna 
devam etmeye çalıştığı sırada, batının yönlendirmesi dışına çıkarak kendi güvenliği ve ulusal 
çıkarları doğrultusunda komşuları ile yakınlaşarak yeni  bir dayanışmaya girerken  hemen 
eksen kayması suçlamalarıyla karşı karşıya kalmakta, toplumun kafası karıştırılarak Türk 
devletinin batıdan bağımsız hareket etmesi önlenmek istenmektedir.Kontrol dışı bırakılacak 
bir Türkiye’nin ulusal çıkarları doğrultusunda eski Osmanlı ya da Selçuklu  imparatorlukları gibi 
büyük ve güçlü devlet yapılanmasına dönebileceği kuşkusu, batılıları ve siyonistleri fazlasıyla  
korkutmakta ve rahatsız etmektedir.Bütün yaygara buradan kopmaktadır.  
 
İsrail yüzünden Orta Doğu’ya gelen ABD, İsrail’in güvenliği için Irak’ta savaşarak bu ülkeyi 
parçalamıştır.İsrail’in bölgeye egemen olabilmesi için kukla bir devleti Irak’ın kuzeyinde 
kurdurarak destekleyen ABD emperyalizmi, Siyonist lobilere teslim olunca  İsrail devletinin 
haksız isteklerine de alet olmak durumunda kalmış ve bu yüzden Birleşmiş Milletleri ve bütün 
dünya kamuoyunu karşısına alma riski ile karşılaşmıştır.İsrail’in yeni dönemde Irak 
sonrasındaki ikinci adımı olarak İran öne sürülünce ,ABD büyük baskı altında kalmış ve  bu 
durumu Türkiye ile paylaşmak istemiştir. İsrail ve ABD’nin çıkarları doğrultusunda gündeme 
getirilen İran savaşı gene haklı gösterilmek için, tıpkı Irak savaşında olduğu gibi nükleer santral 
gerekçesi kullanılmağa çalışılmış, İsrail’in atom bombaları görmezden gelinirken, İran’ın bu gibi 
silahlara sahip olamayacağı gibi çifte standartlı  haksız bir tutum izlenmiştir.Bölge güvenliği 
açısından Irak ve İran’ın nükleer silahları önlenirken, İsrail’in  bu silahlara sahip olması ciddi bir 
haksızlık ve dengesizlik yarattığı için ,Türkiye bu aşamada siyonizmin kontrolu altındaki batılı 
güçler ile değil ama kendi güvenliği açısından komşularıyla ve özellikle İran ile beraber hareket 
etmeğe başlamıştır. Enerji kaynaklarında başlayan  işbirliği giderek bir bölgesel dayanışmaya 
dönüşme eğilimleri gösterince, başta İsrail olmak üzere  batılı ülkelerin Türkiye’ye yönelik 
eksen kayması suçlamaları birbiri ardı sıra yoğun bir biçimde gündeme getirilmiştir .  
 
Üçüncü dünya savaşı sürecinde doğu ile batının sınırlarının, Türkiye ve İran sınırı olarak 
belirlendiğini İngiliz  kaynakları açıklamışlardır.Dünyayı beşyüz   yıl  yönetmiş olan 
İngiltere’nin,İsrail siyonizminin dünyaya egemen olabilmesi doğrultusunda bir üçüncü dünya 
savaşı istemediği ve bu nedenle  birçok gerçeği dünya kamuoyunun bilgilerine sunduğu 
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anlaşılmaktadır.Türk; -İran sınırı  üçüncü dünya savaşı sürecinde doğu batı sınırı olarak 
belirlendiğine göre,Türkiye batının İran’da doğunun cephe ülkeleri konumuna 
sürüklenmektedir.İkinci dünya savaşı sırasında Almanya, Sovyetler Birliği ile merkezde 
savaşırken, bir cephe ülkesi konumuna sürüklenmiş ve bu yüzden milyonlarca insan 
öldürülmüştür. Üçüncü dünya savaşı öncesinde Türkiye ve İran doğu-batı savaşının cephe 
ülkeleri konumuna sürüklenmekte ve tıpkı Almanya’da olduğu gibi milyonlarca İran ve Anadolu 
Türkü ölüme mahkum edilmek istenmektedir.Böylesine bir durum hem Türkiye hem de İran 
açısından kabul edilemiyecek bir sorundur.Hiçbir ülke savaşın cephe ülkesi olmayı  
istemiyeceği gibi ,Türkiye ve İran ‘da kendi ülkelerinde bir füze ya da atom savaşı istemeyecek 
kadar büyük ve ciddi devletlerdir.Böylesine bir büyüklük ve ciddilik her türlü ayırımın ve 
farklılığın ötesinde bu iki büyük merkezi devletin biraraya gelmesini ve savaşı önleyici 
doğrultuda önlemler alabilme çizgisinde  işbirliğini geliştirmelerini sağlamıştır. İran nüfusunun 
büyük çoğunluğunun Türk asıllı olması nedeniyle,iki Türk ülkesinin ya da devletinin 
emperyalistler ya da siyonistler yüzünden birbirini yoketmesi gibi bir saçmalığa alet 
olmayacakları ortaya çıkmıştır. Bu durumda önce terör ve savaşın önlenmesi 
gerekmektedir.Diğer konular ve farklılıklar savaş riski devam ettiği sürece  ikinci planda 
kalmaktadır. Emperyalistler ise iki ülke arasındaki farklılıkları kışkırtarak, bir Türk-İran işbirliğini 
önlemeğe çalışmakta ve bu doğrultuda   çalışan savaş lobileri  de  İran ile Türkiye’yi cephe 
ülkesine dönüştürebilmenin yollarını aramaktadırlar .  
 
İran ile Türkiye dört yüz yıla yakın bir süre birbiriyle savaşmayarak  merkezi coğrafyada güçlü 
iki ülke olarak varlıklarını korumuşlardır. Bugün gelinen noktada İsrail siyonizmi ya da ABD 
emperyalizmi yüzünden iki ülke birbirleriyle savaşmayacak kadar derin  bilgi ve deneyime 
sahiptir. Türkiye batıdan dışlandığı bu aşamada batı emperyalizminin  doğuya yönelik bir 
üçüncü dünya savaşı girişiminin cephe ülkesi olmamak için,merkezi ülke konumunu 
güçlendirmelidir.Türkiye batı ya da doğu olmadığı içindir ki , artık merkezi ülke olarak hareket 
etmek zorundadır. Ayrıca bu konumunu güçlendirebilmek için de merkezin  diğer ülkesi olan 
İran ile yakınlaşarak tekrar eskiden olduğu gibi, Selçuklu İmparatorluğu çatısı altında iki ülke 
nasıl birlikte var olduysa , benzeri bir Yeni Selçuklu yaklaşımı çerçevesinde  geleceğe dönük bir  
bölgesel birlikteliğin temellerini de atmalıdır.  Atatürk döneminde İran ve Türkiye birlikteliği 
nasıl Sadabat Paktı ile bir  merkezi ortaklığa dönüştürüldü ise,bugün de merkezi coğrafyada 
var olan bütün devletler İran ve Türkiye ortaklığının çatısı altında oluşturulacak bir merkezi 
birliğin üyesi olabilirler .İran ve Türkiye arasında yer alan Azerbaycan’ın başkenti olan Bakü’de 
bir araya gelecek iki büyük ülke böylesine bir merkezi birlikteliğin temellerini atabilirler ve 
böylesine bir yapılanmayı tıpkı Avrupa Birliğinde olduğu gibi bölgesel bir kurumlaşmaya 
dönüştürebilirler.O zaman İran-Türkiye cepheleri üzerinden gerçekleştirilmek istenen bütün 
savaş senaryoları devre dışı kalacak ,savaş için tırmandırılan bölücü etnik terör 
önlenebilecek,Irak,Suriye,Azerbaycan ve Gürcistan’ın da üye olarak katılacağı merkezi 
devletler birliği, üçüncü dünya savaşının çıkartılmak istendiği  orta alanda dünya barışının 
kurucusu ve güvencesi olarak   var olacaktır . 
 
Emperyal ya da siyonist hegemonya peşinde koşanların çıkarmağa çalıştığı üçüncü dünya 
savaşını önleyecek en önemli adım Türkiye ve İran ortaklığında oluşturulacak bir bölgesel 
pakttır . Sadabat  ya da Bağdat Paktlarının  merkezi barış düzeni için daha önceden kurulduğu 
bu topraklarda CENTO ve RCD gibi bölgesel   güvenlik ya da  kalkınma  örgütleri de 
kurulabilmiştir.Bugün bunların benzerleri yeniden kurularak ,üçüncü dünya savaşı 
senaryolarının önü kesilebilir.Türkiye’nin böylesine bir merkezi yapılanma için doğuya  
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yönelmesine gerek  olmayacağı için, bir eksen kayması yaşanmıyacaktır. Türkiye doğuya ya da 
batıya kaymadan bulunduğu bölgede sıkı duracak,merkezin güçlü temsilcisi olarak diğer 
merkezi devlet olan İran ile ortaklık kurarak ve bölgede geleceğe dönük bir yapılanmaya 
öncülük ederek , üçüncü dünya savaşına giden bütün yolları merkezi alanda kesecektir.Türkiye 
batı emperyalizmi ile doğu ülkeleri arasında merkezi coğrafyada gerçekleşecek bir üçüncü 
dünya savaşını, İran ile ortaklık kurarak önleyebilecek  ve merkezi alandaki otorite boşluğunu 
doldurarak, çok kutuplu dünyada kutup merkezlerinin  dünyanın orta bölgesinde  hegemonya  
amaçlı emperyalist saldırılara  kalkışmasına izin vermeyecektir.  O zaman bundan sonra” ne 
doğu ne de batı ama önce merkez” düşüncesi Türkiye’nin  ana  hedefi olacaktır. Merkezde her 
yönden güçlü bir Türkiye, komşuları ile kuracağı bölgesel birlik sayesinde dünya barışının 
kurucusu ve güvencesi olabilecektir.Yeni ortaya çıkan durum karşısında emperyalistlerin 
söylediği gibi  eksen kayması olmayacak,Türkiye  üzerinde kurulu  bulunduğu merkezi coğrafya 
topraklarına çivi çakarak konumunu daha da güçlendirecektir. Türkiye’nin geleceği ne doğu da 
ne de batıdadır.Türkiye’nin geleceği devletin ülkesi olarak  üzerinde bulunduğu topraklardadır. 
Türkiye  bu nedenle  ,bundan sonra daha fazla merkezi politikalar uygulayarak,hem kendisini  
hem de komşularıyla dayanışma içerisinde gerçekleştirilmesi gereken  merkezi yapılanmayı 
güçlendirmek zorundadır.  
 
Yirminci yüzyılın başlarında  büyük ulus devletler arasındaki çekişmeler,birinci dünya  savaşı 
senaryosu ile iki kutuplu bir dünya düzenine dönüştürülmüştü.Yüzyılın sonlarına doğru doğu 
blokunun çökmesi üzerine tek kutuplu yeni bir dünya düzeni küresel sermaye aracılığı ile 
kurulmaya çalışıldı ama başarılamadı. Ne var ki , böylesine bir yapılanma Amerika Birleşik 
Devletleri içinde sürdürülen Yahudi –Hıristiyan ya da İngiltere-İsrail çekişmesi yüzünden bir 
türlü kurulamadı. Var olan dünya düzeninin kurucusu olan İngiltere , eski sömürgesi olan ABD 
ile birlikte eski  dünya düzenini yürütmeye çalışırken, ABD ve İngiltere çıkışlı şirketlerin içinden 
çıkan küresel sermaye yapılanmasının, İsrail yönetiminde  tek bir dünya devletine yönelmesi, 
yirmibirinci yüzyılın sonlarında dünyayı büyük bir kapışmaya sürüklemiş ve küresel şirketler ile 
eski dünya düzeninin uzantısı olan ulus devletler birbirlerini yemek doğrultusunda  çok ciddi 
çekişme ve çatışma ortamlarına sürüklenmişlerdir. Ne var ki , dünya halkları ve ulus devletlerin 
direnmeleri üzerine küresel şirketler bu kavgayı kaybederek geri çekilmek zorunda 
kalmışlardır.Tek kutuplu dünya düzeni gizli dünya devleti aracılığı ile kurulamayınca, bu kez  
yapay mikroplar aracılığı ile biyolojik savaşlara yönelerek, ulus devletlerin yıkılmasına ve dünya 
halklarının yok edilmesine doğru adımlar atılmaya başlanmıştır. Küresel sermaye tek başına 
dünyaya egemen olamayınca , ABD  ve İngiltere’nin yolları ayrılmıştır.Bu ayrılık sonrasında Batı 
blokunun ABD, Avrupa Birliği , İngiltere  ve İsrail olmak üzere içeriden dörde  bölündüğü ortaya 
çıkmıştır. Batı dünyası bir kapitalist sistem ile bütün dünyaya egemen olmaya çalışırken,kendi 
içinden parçalanarak dağılma noktasına gelmiş  ve bu yeni durum karşısında İngiltere Çin ile 
yeni bir ittifaka yönelirken , ABD eski İngiliz sömürgesi olan Hindistan’ı kontrol etmeye yönelen 
yeni bir siyaset izlemeye başlamıştır.Geçmişten gelen bir alışkanlık doğrultusunda harita 
üzerinde dünya doğu ve batı olarak ikiye ayrılmaya çalışılmış, ancak gelinen yeni aşamada,  
ortaya çıkan çekişmeler yüzünden,dünyadaki  yeni kutuplaşma doğu ve batı  blokları olarak 
oluşturulamamıştır. 
 
Batı bloku  kendi içinde dörde bölünürken ,dünya haritasının doğu bölgelerinde yer alan 
Rusya,Çin,Hindistan ve Avustralya  gibi kıtasal büyüklükteki devletler yeni dört büyük güç 
olarak öne çıkarken , batı bloku gibi doğu dünyasında da dört kutuplu yepyeni bir yapılanma 
gündeme gelmiştir. Artık, Türkiye gibi bir merkezi coğrafya ülkesinin parçalanmış olan doğu ya 
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da batı blokları içinde yer alması  mümkün olamayacaktır.Bu nedenle , Türkiye’nin geleceği ne 
batıda ne de doğuda değildir. Doğu ve Batı blokları içinde yer alan dörder büyük ülkenin  bir 
araya gelerek tek kutup halinde hareket etmeleri bu aşamada görülmediği için ,Türkiye üç kıta 
arasındaki konumu ile kendisinin merkezinde yer  aldığı bir  merkezi ittifak ya da güvenlik 
paktını,dünya barışı için  bir an önce gerçekleştirmek zorundadır.Böylesine bir yapılanmanın 
eski Osmanlı hinterlandı üzerinde gündeme getirilmesi ,dünya haritasının doğusu ve batısında 
yer alan büyük güçlerin emperyalist ülkeler olarak orta dünyaya sızmalarını önleyebilecektir.  
 
Bugünün koşullarında bir üçüncü dünya savaşı çıkartmak isteyen emperyalist güçlerin önünün 
kesilebilmesi için , orta dünyada yer alan devletlerin bir araya gelerek  merkezi devletler birliği 
içinde yerlerini almaları kaçınılmazdır. Bugün ABD’nin merkezi güçlerinden oluşan  CENTCOM 
aracılığı ile yönetilmeye çalışılan orta dünyanın bütün devletlerinin bir araya gelerek, 
Amerikan,İngiliz ,Rus ya da Çin askerlerinin bölgeden çekilmesiyle, gündeme getirilecek bir 
yeni merkezi devletler savunma örgütü olarak  YENİ CENTO  adıyla acil bir barış örgütlenmesine 
gidilmesi dünya barışı açısından zorunlu olarak öne çıkmaktadır.Osmanlı alanında Büyük 
Türkiye yaratacak bu tür bir güvenlik örgütlenmesi hem doğu- batı savaşının hem de yeni 
kutup başlarının ortaya çıkmasıyla gündeme gelen çok kutuplu çatışma risklerinin 
önlenmesinde dünya barışına hizmet edecektir. Artık insanoğlu ciddi bir bilgi düzeyine sahip 
olduğu için,her türlü savaş senaryosuna orta dünyada karşı çıkılacaktır.Bu nedenle artık 
gelecek için ,” ne doğu, ne de batı ,ama merkez “ yaklaşımında birleşmekte yarar vardır .. 
 

 
https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/23370 



 14 

 
https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/23402 
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Kalite, bir ahlak felsefesidir’ 
Sadık Gültenin -Eğitim bilimcisi 
https://www.ntv.com.tr/yazarlar/sadik-gultekin/kalite-bir-ahlak-felsefesidir 
 
Başlıktaki söz, Armand V. Fiegenbaum’a ait… 
Fiegenbaum, ‘Toplam Kalite Kontrolü’ kavramının yaratıcısı… 
Kaliteyi güzel özetlemiş… 
‘Kalite, herkesin işi olduğu için, hiç kimsenin işi haline de gelebilir!’ diyor… 
Yaptığın iş her neyse, baştan sona kadar kaliteye önem vereceksin! 
*** 
Tercih döneminin vazgeçilmezi, ‘Hocam, en iyi meslek hangisi’ sorusudur… 
Herkes en iyi mesleğin peşindedir… 
Ahlaklı ve onurlu olduktan sonra, her meslek iyidir. 
Ama meslekte iyi olmak, o farklı bir şeydir! 
Geleceğin mesleği mi, meslekte gelecek mi? 
Bence, ikincisi… 
*** 
Üniversitelerde ‘Moda ve Tekstil Tasarımı’ bölümleri var. 
Fakat ‘Terzilik’ diye bir bölüm yok! 
Çok talep olmadığı için yok; olsa, açılırdı… 
Vakıflar bu fırsatı kaçırmaz; ‘en iyi terziyi biz yetiştiriyoruz’ derlerdi… 
Bu bölümün olduğunu varsayalım… 
Ancak kimse tercih etmezdi! 
Tercihler yine hukuk, tıp, psikoloji ağırlıklı olurdu. 
Neden? 
Geçerli meslekler de ondan! 
Mantık şu: ‘Meslek geçerli olursa, ben de geçerli olurum!’ 
*** 
Türk muhabir, uçakta seyahat ediyor. Yanına bir bey oturuyor. ‘Çok karizmatik bir insan’ diyor. 
‘Oturması, kalkması, konuşması farklı…’ 
Dayanamadım, sordum: “Siz, kimsiniz” diye… 
“Ben, Umberto Angeloni. İtalyanım…” 
“Mesleğiniz?” 
“Terziyim, İtalya’da bir terzi atölyem var.” 
 
Angeloni, devam ediyor: “Sipariş üzerine dikiyoruz. Müşterilerimiz belli, ölçüleri belli, 
kumaşlarımız belli. Bizde fason iş olmaz. Şunu gururla belirtebilirim ki, bizde bir takım elbise, 
müşteriye teslim edilene dek 42 kez ütülenir. Son şekli, ‘baş ütücü’ verir. Neden bu kadar çok 
ütülediğimizi sorarsanız; kumaş, böylelikle tüm buruşma risklerine karşı korunmuş oluyor, 
çekmeler önleniyor, dikiş izleri kayboluyor. Kalite, bizde her şey demektir. Terzilikte moda hiç 
demode olmaz. Biz, her sezon yeni tasarımlar yaratmıyoruz. Kalıplarımız klasik, hiç değişmez. 
Siz, bizim hiçbir ürününümüzü çarşıda pazarda göremezsiniz. Ayrıca terzilerimizi kendi 
okulumuzda yetiştiririz.” 
Angeloni’nin müşterileri arasında devlet başkanları, ünlü sanatçılar, işadamları ve ünlü yıldızlar 
var. 
En iyi meslek, en geçerli meslek… 
Acaba hangisi? 
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*** 
İşini farklı yapma konusunda bir örnek daha… 
Alex Tew, 50 dolar’a bir site kuruyor. ‘www.milliondollarhomepage.com’ adresini satın alıyor. 
Amacı sadece okul parasını karşılayabilmek! 
İlginç olan, bu siteden 4 ay sonra tam 1 milyon dolar kazanması… 
Sitenin mantığı şu: Her biri 100 piksellik kutulardan oluşan, 10 bin kutu, yani 1 milyon 
piksel’den oluşan bir reklam panosu… 
Piksel, görüntünün ya da resmin en ufak birimi… 
En ufak birim, en büyük getiri dönüşüyor… 
Pikseller, bir anda bir para basan bir fabrikaya oluyor… 
Alex, şirketlere bu kutuları en az 5 yıl yayın garantisi ile pazarlıyor. 
Her bir pikseli 1 dolar’a satıyor. Her bir kutu 100 dolar! 
Ver 100 doları, al bir kutuyu! 
Şirketler de logolarını koyup kendilerine link veriyorlar... 
Mikro reklamların yer aldığı piksel reklamcılığı... 
Yeni bir reklamcılık anlayışı! 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/23474 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/23463 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/23438 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/23423 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/23442 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/23375 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/23460 
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Kitap Tavsiyesi 
 

 
Nereye giderseniz gidin, ülkeniz peşinizden gelir. Artık siz orada yaşamasanız da o içinizde 
yaşar. Afganistan’ın Khaled Hosseini’de yaşadığı gibi… 

Bin Muhteşem Güneş, ilk romanı Uçurtma Avcısı’yla tüm dünyada inanılmaz bir başarı 
yakalayan Hosseini’nin ikinci romanı. Yazar bu romanında da yine doğduğu toprakları 
anlatıyor. Bu kez iki kadının kesişen yaşamları ve dostlukları üzerinden… 
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Küçük yaşta evlendirilen kızlar, çocuğu olmayan kadınlar, babaya ya da çocukluk arkadaşına 
duyulan, geçmişe gömülmüş aşklar… 

 Khaled Hosseini, hasreti, dostluğu, aşkı ve insanlığı en iyi anlatan yazarlardan. Başarıyla 
kurduğu olay örgüsüyle, çıkmaz yolların nasıl düzlüklere açılabileceğini gösteren yaratıcı bir 
kalem. Bin Muhteşem Güneş, kelimenin tam anlamıyla “beklenen” bir roman… 

 


