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Afganistan’dan İdlip’e Odaklanmak 
Doç. Dr.Fahri Erenel 
 
Afganistan’da taşların yerine oturmasının biraz zaman alacağı kesin.Çin ve Rusya ‘nın yaptığı 
gibi bazı ülkelerin bir sonra atacakları adımları kolaylaştıracağını düşündükleri öncü hamleleri 
mevcut olmakla birlikte Taliban ile kesin bir ilişki henüz kurulmuş değil.Ayrıca,her ülke 
birbirinin hamlesini bekliyor sanki. 
 
Çin diğer ülkelere göre bir adım önde gidiyor ve hamleleri hiçte sıradan değil.İyi düşünülmüş 
ve planlanmış stratejileri uyguluyor. ABD’nin hızla geri çekilmesinin ardında; ortaya çıkabilecek 
kaos ortamında, Doğu Türkistan’ın güvenliği,tek kuşak tek yolun geleceği,Afganistan’da elde 
ettiği kazanımların tehlikeye gireceği kuşkusu ve bölgesel istikrarsızlık endişesi ile Çin’i alışık 
olmadığı askeri alana çekme amacının olduğu söylenebilir.Çin bugüne kadar askeri alanda güç 
kullanmamış ve gücünü saklama stratejisini başarı ile uygulamıştır.Bu stratejiyi terk etmeye 
başladığını ilk kez 2018 yılında Afganistan ile imzaladığı askeri eğitim işbirliği anlaşması ile 
göstermiş ve Sincar Uygur Özerk Bölgesine komşu Vahan Koridorunda sözde terörle mücadele 
adı altında Dağ Tugayı eğitim kampı inşaası ile güç kullanma stratejisini uygulamaya 
başlamıştır.Temel amacın Sincan Özerk Bölgesine giden Vahan Koridoru’nun denetimi olan bu 
hamle ile Çin kampa bir tabur seviyesinde askeri birlik konuşlandırmıştır.Artık söz konusu 
koridor Çin’in kontrolü altındadır.Ayrıca,Çin ikinci bir hamle ile bu koridorun hemen üzerinde 
Afganistan sınırına yakın Tacik kasabasında başlangıçta gizli tutulan, daha sonra varlığı ortaya 
çıkan bir karakol/üs kurmuştur.Üste görev yapan askerlerin üniformalarında Sincan Uygur 
Özerk Bölgesi terörle mücadele birliklerinin armasının olması son derece önemlidir.Böylelikle 
Çin,Afganistan ve Tacikistan’da iki ayrı üsse sahip olarak Doğu Türkistan’a olası terör 
örgütlerinin ulaşmasını ve bölge ile temas kurmalarını engellemeyi hedeflemiştir. 
 
Taliban’ın Afganistan’da giderek artan hakimiyeti üzerine Çin üçüncü bir hamlede daha 
bulunmuş ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Ortadoğu ülkelerine ziyarette bulunmuştur.Bu 
kapsamda Suriye’de Beşar Esad’ın yemin töreninin ardından Esad ile görüşme yapılmıştır.Bu 
görüşmenin Wang Yi’nin 2012 yılından beri Şam’a yaptığı ilk ziyaret olması önem 
taşımaktadır.Bu görüşmelerde,Suriye’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi,Tayvan,Hongkong 
sorunlarında koşulsuz şekilde Çin’in yanında olduğu,Suriye’nin tek kuşak tek yol projesine 
katılma isteğinin kabul edildiği,Çin’in Suriye’de rejim değişikliğine kesinlikle karşı olduğu ve 
buna yönelik her türlü girişimin karşısında yer alacağı,Çin’in Suriye’nin teörle mücadelesini 
güçlü bir şekilde desteklediği,bu mücadeleye yardımcı olmak için işbirliği ve iletişimi 
güçlendirme konusunda kararlı olduğu özellikle vurgulanmıştır. 
 
Özellikle terörle mücadele konusunda Çin ile Suriye işbirliğinin,Türkiye-Çin ilişkilerinin 
gerginleşmesine yol açabileceği dikkate alınmalıdır.Çin’in terörle mücadele ile kast ettiği 
unsurların Türkiye’nin kontrolü altında ki İdlip ve çevresinde bulunan ve özellikle cihatçı 
gruplar olduğu açıktır.Türkiye’nin daha önce gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı 
harekatına karşı çıkan Çin’in kendi topraklarına terör ihraç ettiği gerekçesi ile İdlip bölgesinde 
ki unsurlarla mücadelede daha etkin rol oynayabileceği beklenmelidir.Bu mücadele de 
Rusya’nın Çin ve Suriye ile birlikte olacağı gözden uzak tutulmamalıdır.Çin,bu tür örgütlerin 
Ortadoğu’dan temizlenmesini tek yol tek kuşak projesinin devamlılığı açısından da öncelikli 
olarak görmektedir.Dolayısı ile Çin’in iki hamle ile Afganistan sınırlarını güvence altına aldıktan 
sonra üçüncü hamlede Ortadoğu’ya yönelmesi Çin’in güvenliğinde yeni bir önceliğin yer 
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aldığını göstermektedir.Bugüne kadar Ortadoğu’da ekonomik gücü ile yer alan Çin’in artık 
askeri gücü ile de yer alacağı kesin gibidir.Suriye ile aynı Afganistan ile yaptığı gibi askeri eğitim 
işbirliği anlaşmasının yapılmasını her an için beklemek gerekecektir.Çin’in,bu üç hamle sonrası  
güvenlik sorunlarını çözerek  Afganistan’da yer alması elini daha güçlendirecektir. 
 
 
Medeniyetin uğramadığı dünyanın çatısı: Wakhan (Vahan)Koridoru (Wakhan 
Koridoru nerede?) 
https://www.ntv.com.tr/galeri/seyahat/medeniyetin-ugramadigi-dunyanin-catisi-wakhan-koridoru-
wakhan-koridoru-nerede 
 
	

 
Vahan Koridoru, Afganistan'ın Çin'e kadar uzanan kuzeydoğu topraklarının dar 
şerit halinde, Pakistan'ın Keşmir bölgesi idaresini Tacikistan'dan ayıran ve Kuzeyden güneye 
kadarki Pamir Dağları ve Hindukuş Dağları arasına sıkışmış bir koridordur. Uzunluğu yaklaşık 
350 km ve genişliği 13-65 kilometredir. 
Vahan Koridoru, İçinde Panj ve Pamir Nehirleri ile Amu Derya'nın oluşturduğu yüksek bir dağ 
vadisidir. Vadi, bir ticaret yolu ve antik çağlardan beri Doğu, Güney ve Orta Asya'dan seyahat 
edenler tarafından kullanılmıştır. 
Koridor Büyük Oyun'un bir siyasi oluşumudur. Koridorun kuzey tarafında, 1873 
yılında İngiltere ve Rus İmparatorluğu arasındaki anlaşma ve 1893 yılında İngiltere ve Afganistan 
arasında, Panj ve Pamir nehirlerinin Afganistan ve Rusya İmparatorluğu arasında sınır yapılarak, 
tarihi Vahan bölgesini bölmüştür. Güney tarafında, 1893 Durand Hattı anlaşması'nda, İngiliz 
Hindistanı ve Afganistan arasındaki sınırı belirlemiştir. 20. yüzyılda, Vahan Koridoru olarak 
tanınmış, iki imparatorluk arasında bir tampon bölge olacak şekilde arazi dar bir şerit haline 
getirilmiştir. 
2010 yılı itibarıyla, Vahan Koridorunun 12.000 nüfusu vardır. Vahan'ın kuzey kısmı Afgan Pamiri 
olarak ifade edilir.  
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Kırgız	erkekler	dağlık	topraklarından	Pakistan	sınırları	içindeki	en	yakın	köye	alışverişe	gitmek	için	
her	yıl	yaptıkları	beş	günlük	buz	gibi	yürüyüş	sırasında	bir	mağaraya	sığınmış.	Hayvan,	yün	ve	süt	
ürünlerini,	çaydan	televizyona	kadar	birçok	malla	değiş	tokuş	edecekler.	
 

 
 
Pamir	Platosu	yolu	üzerindeki	son	Wakhan	köyü	olan	Sarahd'daki	bir	evde	çay	vakti.	
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Hayrettin’in	babası	oğlunun	kafasını	tıraşlamanın	(ve	saçları	donmuş	bir	nehir		gibi	“temiz	bir	yere”	
bırakmanın)	oğlanın	dinmeyen	baş	ağrılarını	geçireceğini	umut	ediyor.	Sünni	Müslüman	olan	
Kırgızların	törenleri	bazı	eski	gelenekleri	de	yansıtıyor.	Kötü	ruhların	hastalıklara	yol	açtığına	
inanıyorlar. 

Kırgız	düğününden	bir	kare. 
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Kamçısını	ağzına	almış	bir	Kırgız	erkeği,	poloya	benzer	buzkaşi	oyunu	sırasında	atını	idare	ediyor.	
Burada	top	yerine	kafası	olmayan	bir	keçi	ölüsü	kullanılıyor.	Buzkaşi,	Afgan	ulusal	sporu.	Kırgızlar	bu	
spora	ulak	tartiş	yani	“çocuk	kapma”	adını	veriyor. 
 

Kırgız	çobanlar,	değiş	tokuş	yoluyla	aldıkları	ve	güneş	enerjisiyle	işleyen	araba	aküleriyle	şarj	
ettikleri	cep	telefonlarını	çok	seviyor.	İletişim	konusunda	işe	yaramasalar	bile	(telefon	operatörleri	
bu	izole	platoya	ulaşmıyor)	müzik	dinlemek	ve	fotoğraf	çekmek		için	kullanılıyorlar. 
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Buzdaki	bir	delikten	su	içen	Kırgız.	

Kışları,	birçok	Kırgız	vaktini	evinde	geçiriyor.	
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Kış	günleri,	Kırgız	erkekleri	için	geç	başlıyor.	Kadınlar	saatlerce	ayakta	olsa	bile	onlar	için	bu	
değişmiyor. 

Shpod	Kut,	yani	'Çatıdaki	mırıldanma',	Afgan	Pamir'i	üzerinde	Pakistan'da	bulunan	son	kuzu	
barınağı. 
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Genç	kız	geceyi	geçirmeleri	 için	bir	 çift	kuzuyu	annelerinin	yanına	götürüyor.	Çok	soğuk	günlerde,	
korumasız	genç	hayvanlar	çobanların	kulübelerine	asılmış	kumaş	torbalarda	sıcak	tutuluyor.	Kırgızlar	
kışların	 acımasız	 olduğundan	 şikâyet	 ediyorlar.	 Ama	 başka	 herhangi	 bir	 yeri	 memleket	 olarak	
benimseyebilecekler	mi?	
 

Afganistan'a	ulaşmadan	önce	Pakistan'daki	son	durak	olan	Chapurdan	vadisi,	yabancılar	için	erişimin	
dışında. 
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Abdül	Mutalip	ve	karısı	Halça	Han	oğullarından	birini	kaybedince	afyon	içmeye	başlamışlar.	11	
çocukları	olmuş	ve	hepsi	altı	yaşından	önce	ölmüş.	Birçok	Kırgız,	doktor	ve	ilaç	olmadığı	için	
ağrılardan	kurtulmak	amacıyla	uyuşturucu	aldığını	söylüyor.	Göçerlerin	yüzde	50	gibi	büyük	bir	
oranının	bağımlı	olduğu	düşünülüyor. 

Pille	çalışan	bir	TV	seti	sıkıntıyla	baş	etmek	için	Kırgızlara	yardımcı	oluyor. 
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Er	Ali	Bai,	yaşam	şartlarının	çok	zor	olduğu	bir	yükseklikte	yetiştirdiği	tavukların	mutluluğunu	
yaşıyor.	

Wakhan	Vadisi'ne	dönüş	yolculuğunda	olan	bir	Kırgız,	rüzgarda	yorulan	atını	suya	götürüyor.	
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Ne Yeni Osmanlıcılık Nede Neo Kemalizm 
Prof. Dr. Anıl Çeçen-Ankara  Kalesi:304 
       
Yirmi birinci yüzyılda dünya sürekli  dönerek bir yerlere doğru giderken ,yeryüzünün üzerinde 
yaşamını sürdürmeye çalışan insanlık da bu doğrultuda kendine yeni bir dünya düzeni kurmaya 
çaba göstermektedir.Bu doğrultuda ,bütün devletler dünya haritasındaki yerlerine bakarak 
değişen koşullar çerçevesinde var oldukları jeopolitik konumu daha da güçlendirmeye 
yönelirlerken, her devlet önce kendi ülkesinde , daha sonra içinde bulunduğu bölge üzerinde 
ve de uluslararası konjonktürün dönüşümü içinde kendilerine daha güçlü bir yer edinmeye 
çalışmaktadırlar.Her devlet kendi yapısını düzelterek reformlar aracılığı ile daha güçlü bir 
konuma ulaşabilmek için uğraşırken,dünya haritası üzerinde  bulunan diğer devletler 
de,benzeri mücadelelere kalkışarak  devletlerarası yarışı öne geçerek kazanabilmenin yollarını 
aramaktadırlar.Bu doğrultuda her devlet yeni bir yapılanma modeli geliştirirken,diğer 
devletlerden ve komşu ülkelerden farklı bir plan ya da program ile  dünya kamuoyunun önüne 
çıkmakta ve kendisini yenileme doğrultusundaki hazırlıklarını  uygulama alanına getirerek, 
rakip devletler önünde yeni dönemin koşullarına  uygun bir biçimde yenilenen dünya düzeni 
içinde, hak ettikleri yerlerini alabilmenin kavgasını vermektedirler. Hiçbir devlet  yok olmayı ya 
da haritadan silinmeyi kabul etmeyeceği için, hepsi var olabilmenin ve sonsuza kadar varlığını 
sürdürebilmenin arayışı içinde  kendi mücadelelerini sürdürmektedirler.Bugünün dünyasında 
geçmişten gelerek önümüze çıkan bu  devletlerarası rekabet  ve daha güçlü olma 
yarışı,geleceğe doğru sonu belli olmayan bir süreç ile  insanlık alemini karşı karşıya 
getirmektedir.  
 
Türkiye Cumhuriyeti yüzüncü yılına doğru emin adımlarla yoluna devam ederken  değişen 
koşullarda önce var olabilmenin,daha sonra da daha güçlenerek harita üzerindeki jeopolitik 
konumunu daha da kuvvetlendirebilmenin çabası içinde olmuştur. İki kutuplu dünya düzeninin 
sona ermesiyle birlikte yer küre tek merkezli  bir dünya arayışı içine girmesine rağmen,bu 
doğrultuda ciddi  bir sonuç alınamamıştır.Her türlü emperyal plan ve programa rağmen  tek 
merkezli bir dünya düzeni gerçekleştirilememiş, siyasal dönüşüm bu  çizginin tamamen tersi 
bir yönde  çok merkezli bir dünya düzenine yönelik bir çizgide gelişmeye başlamıştır.İki kutuplu 
dünya düzeni çökerken,doğu bloku içinde var olan geri kalmış ülkeler  darmadağın olurken,batı 
bloku  içindeki devletler uluslararası kuruluşlar üzerinden birlik ve beraberliklerini koruyarak  
yola devam edebilmenin arayışı içinde olmuşlardır.İki büyük dünya savaşı sonrası dönemde 
varlığını koruyan batı bloku ,geçmişten gelen hak ve özgürlükler  arayışı içinde  dünyanın batı 
merkezli yeni bir düzene doğru yönlendirilmesine  daha yakın durarak  tek kutuplu dünya 
çalışmalarını geliştirmek istemiştir.Ne var ki , batı dünyasının içinde yer alan büyük devletler 
zamanla kendi içlerinde  siyasal  çekişmelere sürüklendiklerinden dolayı, ABD öncülüğünde bir 
tek merkezli yeni dünya düzeni kurulamamıştır.Batının önde gelen büyük devletleri eski 
güçlerinden aldıkları destek ile yeni dünya düzeni içinde daha güçlü olabilmeye 
heveslenirken,diğer devletlerin  kendileri için geliştirdikleri yeni ülkesel, bölgesel ve küresel 
projeler çarpışmaya başlamıştır.Beş kıta üzerine kurulu bulunan dünya coğrafyasında yer alan 
bütün bölgeler bu doğrultuda,büyük devletlerin bölgeselleşme planları ile karşılaşmıştır. 
Büyük devletlerin kendi bölgelerine yönelik hegemonya girişimleri her bölge için yeniden 
yapılanma arayışlarını getirmiştir.Coğrafi bölgeler için planlar geliştirilirken, tüm bölgeleri içine 
alacak yeni bir dünya düzeni girişimi de uluslararası alanda gelişerek bugüne kadar gelmiştir. 
Böylesine çift yönlü bir süreç yaşanırken,dünya hem bölgesel hem de küresel projeler ile 
uğraşmak zorunda kalmıştır.Yeni bir yüzyılın ilk yılları geride kalırken,insanlık küresel ve 
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bölgesel planlar üzerinde halen bir  anlaşma sağlayamamıştır.Ortak bir rıza üzerinden ilkesel  
anlaşma olmayınca halen bu tür  çekişmeler devam etmektedir.  
 
Her türlü siyasal çekişme ve çatışmaları ile dünya yoluna bugün devam ederken ,büyük 
devletlerin ve küresel merkezlerin  yeni yeni bazı düşünce ve projeleri gündeme alarak,yeni 
projeler için  bir gerçekleşme ortamı oluşturmaya çalıştıkları anlaşılmaktadır.Böylesine bir 
durumda küçük ve orta boy devletler kendi varlıklarını korumaya çalışırken, büyük devletler 
küçük ve orta boy devletler üzerinde emperyalist baskılar kurmakta ve bu doğrultuda 
yönlendirmeler gündeme getirmektedirler Büyük ülkeler sahip oldukları ekonomik gücü 
sermaye birikimleriyle destekleyerek, kendi çıkarları çizgisinde bir yeni yapılanma ortaya 
çıkarmak istemektedirler.Bu süreçte Türkiye’de bir devlet olarak benzeri durumlarla 
karşılaşmakta ve bu nedenle de dışarıdan emperyal merkezlerin geliştirdiği politik dayatmalara 
karşı  çıkan bir tepki kendiliğinden toplumun içinde gelişmektedir.Emperyalist plan ve projeler 
Türkiye’nin varlığını ve devlet modelini tehdit ettiği  bu aşamada,diğer devletler gibi Türkiye 
Cumhuriyeti de hem kendisini tehditlere karşı korumak hem de kendisinin merkezinde yer 
aldığı  siyasal yapı ve devletin kuruluş modelinden gelen yansımalar doğrultusunda,içinde 
bulunduğu bölgenin özelliklerine uygun olacak bir biçimlenme dönemine girmektedir. 
Dünyanın merkezi coğrafyasının  yeniden yapılandırılması , Türkiye’nin de değişimini gündeme 
getirdiği için bu noktada iç ve dış yeni senaryoların belirli projeler olarak öne çıkartıldığı göze 
çarpmaktadır.Türkiye içinde bulunduğu bölge için kendisinin merkezinde yer aldığı ve kuruluş 
modeline uygun bir  güçlenme  sağlayacak bazı projeleri bir anlamda varlığını güvence altına 
alacak yedek  B planları biçiminde gündeme getirirken,dünyayı sömürgeleştirmiş olan batının 
emperyal merkezlerinden böylesine bir dönüşümü önlemek üzere,farklı plan ve projelerin 
zamanla ortaya çıkarılarak Türk milletine ve devletine dışarıdan dayatmalarla 
gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. 
 
Bölgede geçmişte yedi asırlık bir zaman dilimi içinde var olan Osmanlı İmparatorluğu yapısını 
esas alan yaklaşımlar,Yeni Osmanlıcılık olarak benimsetilmeye çalışılırken merkezi coğrafyanın 
geleceğe dönük yeniden  biçimlenmesi  ancak  Osmanlı dönemindeki koşullara uygun bir 
yapılanma ile mümkün olabileceği dile getirilmektedir.Küreselleşme döneminde fazlasıyla  
ortaya çıkan çeşitli sorunların önlenebilmesi için Yeni Osmanlıcılık akımının çözüm olabileceği 
bazı batı ülkeleri ve de bölgedeki İslam ülkeleri aracılığı ile dile getirilerek,merkezi alandaki 
yeni yapılanmanın bu doğrultuda  ele alınması gerektiği savunulmaktadır.Batılı siyaset 
bilimciler ya da sosyologlar bu tür yaklaşımlar geliştirirken geçmişten alınan dersleri dile 
getirerek,Türk kamuoyunu bu doğrultuda biçimlendirebilmenin çabalarını göstermektedirler.  
 
Fransız asıllı siyaset sosyoloğu François Georgeon , Türkiye’nin içine sürüklendiği çıkmazdan 
ancak önümüzdeki dönemde Yeni Osmanlıcılık siyasetine yönelerek çıkabileceğini ifade 
ederken,Osmanlı döneminden geride kalan çok önemli özelliklerin ve koşulların merkezi 
alanda hala etkilerini sürdürdüğünü,bu yüzden de Osmanlı döneminden gelen siyasal birikimi 
dikkate almadan merkezi bölgede yapılabilecek değişikliklerin eksik kalabileceğini ifade 
etmiştir.Üç kıta arasında üç yarımada üzerinde kurulu bulunan Osmanlı İmparatorluğu’nun 
kendine özgü bir uygarlık geliştirdiğini,bu nedenle de Orta Doğu’da yeni bir uygarlık arayışına 
girildiği  bir aşamada,bu bölgede Yeniden Osmanlıcılık  akımının önem kazandığını ifade 
etmektedir.Bugünkü Türkiye’nin yüz yıl önce ortaya çıkmasına neden olan değişimin 
biçimlenmesinde,Yeni Osmanlıcılık akımının geçmişin birikiminin bugünlere yansıması 
açısından önem taşıdığı ,Georgeon ve benzeri bilim adamları   tarafından bugün tekrar tartışma 
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alanına getirilmektedir.Fransız bilim adamı  bu konudaki düşüncelerini açıklarken,Türk 
modernleşmesinin arkasında Osmanlı döneminde yapılan yeniliklerin önemli ölçüde etkili 
olduğunu vurgulayarak bugüne bakışlar yapmaktadır.Osmanlı imparatorluğu ve Türk 
devletinin aynı coğrafyada kurulduğunu,bu nedenle aynı jeopolitik konumun her iki devlet 
yapısı içinde benzer yansımalar yaratarak,aynı çizgide bir yapılanmanın ortaya çıkmasında  
Osmanlı ve Türk modernleşme hareketlerinin birbirini etkileyerek zamanla bir siyasal ve 
kültürel sentezin gündeme geldiğini vurgulamıştır.Bu açıdan Georgeon aslında  Türk devletinin 
Osmanlı imparatorluğunun devamı  olarak Türk imparatorluğu olduğunu  ve  değişen koşullar 
yüzünden Osmanlı döneminden Türk dönemine geçildiğini açıkça dile getirmiştir.  
 
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu sırasında bir ulus devlet olma iddiası ile yeni bir devletin 
kurulduğunu,ancak iki devlet üzerine kapsamlı çalışmalar yapıldığı zaman Türkiye 
Cumhuriyetinin kurulu bulunduğu topraklar üzerinde eski Osmanlı döneminden kalma 
merkezi konumunu koruduğu gibi bir görüşün geçerli olduğunu,bu nedenle Türk devleti 
döneminde ülkenin Osmanlı geçmişi inkar edilemeyerek Yeni Osmanlıcılık başlığı altında 
Osmanlı döneminde gelme siyasal ve kültürel birikimin değerlendirilmesi gerektiğini  François 
Georgeon bugünün koşullarında dile getirmektedir. Hazar bölgesinden gelen göçlerle ABD’de 
bir Hazar lobisi oluşturan siyasal yapılanmanın ,Türkiye’deki örgütlenmesi içinde öne çıkan bir 
televizyon kanalına her ay bir Avrupalı bilim adamını davet ederek Türkiye’nin İslamcı bloka 
doğru sürüklenmesini önlemeye çalışan bu lobi Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki köprü 
konumunu dikkate alan önemli siyasal programlar yapmaktadırlar.Amerika merkezli küresel 
güçlerin baskılarıyla ılımlı İslam politikalarına yönlendirilmiş olan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin,İslam dünyasının tam ortalarındaki konumu ile laik devlet olma kimliğini  
korumak için,ilgili kesimin  basın ve medya organları yoğun çalışmalar yaparken,Hazar lobisinin  
Avrupalı düşünürleri ve kendi alanında otorite olmuş bilim adamlarını kullanarak,Türk 
kamuoyunu etkilemeye çalıştığı açıkça görülmektedir.  
 
İkinci dünya savaşı sonrasında ABD etkisi altına girmiş olan Türkiye’nin Müslüman toplum 
tabanı ile laik devletini birlikte yaşatabilmek çabalarına katkı sağlamak doğrultusunda Hazar 
lobisinin  Avrupa birikimini Türk toplumuna yansıtarak,kendi açısından bir denge sağlama 
çabası içinde olduğu görülmektedir.Hazar kökenlilerinin çıkış noktaları Hazar bölgesi olduğu 
için,tümüyle Avrupa ya da Orta Doğu  çıkışlı yeni yapılanma çalışmalarına bu kesim karşı 
çıkarak geleceğin dünyasında,Hazar bölgesinden gelen siyasal birikimin de dikkate alınarak 
eski dengelerin korunması gerektiğini medya aracılığı ile dile getirmektedirler.ABD-İsrail 
çizgisinde baskı altına alınmış olan bir toplumda ,geleceğe dönük  Hazar mirasının da dikkate 
alınmasını,Avrupalı bilim adamlarını  kendi medya organlarında konuk eden kuzeydeki lobi 
uzaktan yönlendirmektedir.  
 
Yeni dönemde bir Avrasya oluşumu ile karşı karşıya gelen Türkiye Cumhuriyeti,bölge nüfus 
yapısının büyük oranda Türk devletlerinin Türki kökenli halk tabanları ile  meydana gelmesi 
nedeniyle Türkçülük akımlarına önem vermesi gerekirken , ABD ve İsrail destekli bir ılımlı İslam 
projesi doğrultusunda, Türkiye’nin  Türk devletini yöneten son dönem iktidarları sürekli olarak 
sırtlarını Türk dünyasına dönerek ve ılımlı İslamın gerekleri doğrultusunda Orta Doğu bölgesine  
odaklanarak ,Türk dünyasından uzakta kalarak ,yeni dönemin siyasetleri  Türkiye’de gündeme 
getirilmiştir.Türkiye Cumhuriyeti’nin Sovyetler Birliği sonrasında açıklığa kavuşan Türk 
dünyasına yönelmesi gerekirken, İslam coğrafyası ortasında laik devlet yapısı ile ılımlı İslama 
yöneltilen bir  merkezi devlet olarak ABD ve İsrail ikilisi tarafından kullanılmaya çalışılması, 
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Türk devletini önemli handikaplarla karşı karşıya getirmiştir. Bağımsızlığına kavuşmuş bir Türk 
dünyasının yanı başında yer alan Türkiye Cumhuriyetinin Türk dünyası ile 
kucaklaşacağına,İslam dünyası ile yakınlaştırılmaya çalışılması, İsrail’in ABD’ye kabul ettirdiği 
Ilımlı İslam politikasının yarattığı çelişkiler olarak öne çıkmıştır.Türkiye’deki ılımlı İslam iktidarı 
İslam dünyasına yakınlaştıkça,Türk dünyasından uzaklaşmış ve devletin kuruluş aşamasında 
kimliği olarak belirlenen Türklük olgusundan çok uzakta kalarak ,kimliksiz bir merkezi devlet 
konumuyla İslamcı politikalar üzerinden orta dünyada tıpkı Amerika Birleşik Devletlerinde 
olduğu gibi Orta Doğu Birleşik Devletleri oluşumuna doğru,gelecekte  parçalanacak  komşu 
devletlerden ortaya çıkacak küçük eyalet devletleriyle,bölgesel federasyon oluşumuna 
gidilirken Türkiye Cumhuriyetinin sahip olduğu milli kimliği ile Türk dünyası ile kucaklaşması 
önlenmekte,bölgedeki İsrail’in  kurulmasıyla başlamış olan  federasyon projelerine Türkiye’nin 
alet olması,ABD baskılarıyla birlikte sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır.Böylece milli kimliği Türk 
olan bir Türk devletinin,doğu komşuları olarak öne çıkmış olan Türk dünyası ile bütünleşmesi 
önlenmekte, İslam dünyasının  tam ortasında  başka bir din kimliği ile kurulmuş olan bu  küçük 
devletin yalnızlığı,yapayalnız kurulmuş olan İsrail’in konumunu kurtarmak üzere , Türkiye 
kendisinin de parçalanmasına neden olacak yönde ,Orta Doğu ‘da çok uluslu bir federasyon 
yapılanmasına doğru zorlanmaktadır.  
 
Sovyetler Birliği kurulurken engellenen Türk dünyasının birliği ve bütünlüğü oluşumu ,bu 
birliğin dağılması sonrasında yeniden gündeme gelirken, Türkiye’nin önünün ABD-İsrail ikilisi 
ile birlikte Yahudi asıllı patronların kontrolu altındaki küresel şirketler tarafından kesildiği ve 
Türk dünyası ile Türk kimliği üzerinden bir bütünleşme sürecinin başlatılması gerekirken, ABD 
ve İsrail ikilisinin çıkarları doğrultusunda ılımlı İslam politikaları üzerinden Türkiye’nin laik 
devlet yapısı ile  katı İslamcı gidişe karşı , İsrail için bir şemsiye olarak kullanılmak üzere yeni 
dönemde  Orta Doğu federasyonu kurulmaya çalışılmıştır.Türk devletinin   çok uluslu bir Orta 
Doğu yapılanması için  Irak ve Suriye savaşları aracılığı ile merkezi alana çekildiği 
görülmüştür.Küçük İsrail’i kurtaracak Büyük İsrail projesini gerçekleştirmek üzere,Türkiye 
kendisini de parçalayacak ve eyaletler üzerinden bölgesel federasyonunun  içine çekecek, 
Büyük Orta Doğu ya da Büyük İsrail isimli bölgesel federasyon  projelerinin yönünde,Türk 
devleti gerçek kimliğinin içinde bulunduğu Türk dünyasına sırtını dönerek  fazlasıyla 
uzaklaştırılmıştır.Türkiye Cumhuriyeti Türk dünyasından uzaklaştıkça Türk devletinin kimliği 
fazlasıyla tartışılmaya başlanmış , devletin adında ya da kimliğinde “Türk” kavramı yokmuş gibi 
hareket edilmeye başlanmıştır. Kimileri  alt kimlikleri hortlatarak Türklüğü ortadan 
kaldırmaya,bazıları da Türklüğü ezerek yok etmeye doğru yönelirken  ,Türkiye’nin ülkesi 
yabancı  bölgesel federasyon planları doğrultusunda  eyalet ve şehir devletlerinin içinde 
birlikte yer alacakları bir bölgesel federasyona doğru,küresel emperyalizmin hazırladığı yapısal 
değişiklikler çizgisinde  yönlendirilmeye başlanmıştır.Merkezi alanda Türkiye ya da İran gibi 
ülkelerin kendi düzenlerini kurmaları engellenirken, bölge devletlerinin alt kimlikler aracılığı ile 
parçalanarak,ortaya çıkacak yeni eyalet devletleriyle ABD-İsrail ikilisinin  yeni  federasyon 
projesi kurulmaya çalışılmıştır. Böylesine bir bölgesel oluşum için ,Türkiye Türk dünyasına uzak 
tutulmuş ve Avrupa Birliğine  alınmamıştır .  
 
Birinci dünya savaşı sırasında yeni bir dünya düzeni kurulurken,Türk dünyası Rusya aracılığı ile  
Sovyetler Birliği’nin egemenliğine terk edilmiş ve Türk devleti batı dünyasının ileri karakolu  
haline getirilerek  sosyalist sistemin sınır bekçisi konumunda kullanılmıştır.Türk devleti Türk 
dünyasından ayrı tutularak ve batı blokunun doğu kapısı konumuna getirilerek,merkezi 
alandaki siyasal dengelerde bir batılı güç konumunda kullanılmaya çalışılmıştır.Jeopolitik 
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biliminin ortaya koyduğu veriler doğrultusunda  Slavlar, Hintliler ve  Çinliler’in büyük 
imparatorluk devletleri çatısı altında bir arada yaşamalarına izin verilirken, yeryüzü haritası 
üzerinde yaşamaya çalışan Türk topluluklarının  ortak bir çatı altında bir Türk imparatorluğu 
statüsünde büyük bir birliktelik kurmalarına izin verilmemiştir.Muhtemel bir üçüncü dünya 
savaşı senaryosu doğrultusunda geliştirilen orta dünya  plan ve projelerinde büyük Türk Birliği  
projesi belirsiz bir geleceğe doğru ertelenirken,ABD ve İsrail ikilisinin planları doğrultusunda 
Büyük Orta Doğu ya da Büyük İsrail projelerinin önü açılmış ama  Büyük Türkiye adını alacak 
bir Büyük Türk  Birliği’nin önü doğu, güneydoğu ve de doğu Karadeniz bölgelerinde yer alacak 
farklı din ve etnik kimlikler üzerinden eyalet devletleri oluşturma projesi ile  kesilmeye 
çalışılmıştır. 
 
Türk Birliği  önlenirken,ülkedeki milli potansiyel  ve bunların örgütleri  Yeni Osmanlıcılık  
düşünceleri ile  oyalanmaya çalışılmıştır.Tarihte kalmış eski koşulların ürünü  olan bir Osmanlı 
devletinin yeniden kurulacağı görüşleri ile merkezi coğrafyada Türkiye merkezli bir büyük 
birliktelik ya da Büyük Türk Birliğine giden yollar engellenmiştir. İkinci dünya savaşı sonrasında 
kurulan İsrail devletinin merkezi alana yerleşmesiyle,Türklük olgusu ve Türkçülük akımları 
durgunluk ortamına doğru kaydırılırken,bunların yerine Yeni Osmanlıcılık adı altında Osmanlı 
döneminden kalma özlemler siyaset sahnesinde  bir amaç ya da hedef olarak ortaya konularak  
,Türklük çizgisinde geleceğe hazırlanması gereken Türk asıllı topluluklar,yeniden Osmanlıcılık 
hayallerine doğru  yönlendirilmiştir.ABD ve İsrail ikilisi  Yeni Osmanlıcılık kavramını kullanarak 
eskiden kalma Osmanlı ülkelerinin tamamını merkezi federasyon çatısı altında  Büyük İsrail  
olarak bir araya  getirebilmenin çabası içinde olmuşlardır . Bu doğrultuda Türkiye’yi İsrail’in de 
içinde yer aldığı eski Osmanlı ülkeleriyle birlikte ortak bir bölge devletine doğru  zorlarlarken , 
Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğunun Türk asıllı kavim ve boylardan geldiklerini  
unutmuşlardır.  
 
Rusya Federasyonu devlet başkanlığı  baş  danışmanı Aleksandr Dugin  geçenlerde yayımladığı 
makalesinde  bugünün gerçekleri karşısında  Yeni Osmanlıcılık akımını incelerken , günümüz  
ılımlı İslamcı iktidarının eskiden Türk dünyasına fazlasıyla uzak dururken, bugünün koşullarında 
Afganistan sorununun öne çıkmasıyla birlikte  Türkiye Cumhuriyetinin önemli bir tavır 
değişikliğine giderek  yeni dönemde  Türk dünyasına yakın dururken, geçmişten gelen bir Yeni 
Osmanlıcılık politikasına yönelmediğini açıkça ortaya koymaktadır. Soğuk savaş yıllarında batılı 
gizli servisler tarafında  Sovyetler Birliğine karşı desteklenen Pan-Türkizm akımının,son 
dönemlerde Büyük İsrail projesi için yeniden canlandırılmaya çalışılan Yeni Osmanlıcılık  
girişimleri aracılığı ile eski hızını kaybettiği görülmektedir.Türk dünyası ile büyük bir birliğe 
gidebilecek Pan-Türkizm akımı ile Yeni -Osmanlıcılık akımı karşılaştırılırsa,tıpkı Osmanlı 
döneminde olduğu gibi etnik kimliklerin dışlanarak ikinci plana itildiği ama bunun yerine 
sürekli olarak Hrıstıyan Avrupa ile savaşarak canlı tutulan bir İslam kimliğinin,Yeni-Osmanlıcılık 
akımı aracılığı ile  öne çıkarılarak Türk kimliği ve Türkçülük akımının devre dışı bırakılması 
olarak göze çarpmaktadır. Batı emperyalizmi Türkiye’yi sürekli olarak Rusya’ya karşı kullandığı 
için  Türkçülük akımının yeniden canlandırılması girişimleri etkin olamayarak, siyasal gündemin 
gerisinde kalmıştır.Dugin son yazdığı makalesinde Batının eskisi gibi Türkiye ile Rusya’yı karşı 
karşıya getiremeyeceğini,I5 Temmuz olayı ile de  batının Türkiye’deki ılımlı islam iktidarını 
hedef alarak yıkmak istemesi karşısında ,Rusya’nın zaman zaman Türkiye’yi desteklediğini 
ifade etmektedir.Rusya’nın bu aşamada  ABD emperyalizminin önünü keserek  tek kutuplu 
faşist bir dünya düzeni oluşumunu engellemeye çalıştığını öne süren Dugin bir jeopolitik 
uzmanı olarak,Türkiye’nin artık NATO’cu politikalara son vermesi gerektiğini de önemle 
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vurgulamıştır. Ona göre Türkiye yeni dönemde emperyalizm yapmamak için Yeni Osmanlıcılık 
ile Türk dünyasına  ya da Orta Asya bölgesine gidemez .Yeni dönemde  Müslüman kimlikli Yeni 
Osmanlıcılık değil ama Rusya’nın uyguladığı Rus Avrasyacılığı’na benzer bir biçimde Türk 
Avrasyacılığı’nın uygulanması gerekmektedir.Türkiye  özel bir önemle değil ama diğer dünya 
ülkeleri ile ortak hareket ettiği gibi normal bir davranış içinde olursa,o zaman  Türk devletleri 
ile daha yakın ilişkiler kurabilir.Rus emperyalizminin temsilcisi olan Dugin,Türkiye’nin 
emperyalizme yönelmemesini ve Rusya ile karşı karşıya gelmeden yeni bir Avrasya stratejisi 
izlemesi gerektiğini söyleyerek Rus emperyalizminin temsilciliğini sürdürmektedir .  
 
Georgeon isimli bilim adamı  Türkiye’nin eski Osmanlı devletinin mirasçısı olarak büyük bir 
birikimi teslim aldığını  ve bu nedenle Türkiye’nin  bir ulus devlet  değil ama bir ulus 
imparatorluğu olduğunu ileri sürmektedir.Rusya,Çin ve Hint yarımadasında olduğu gibi  
Anadolu yarımadasında da çeşitli halkların temsilcileri bir araya geldiği için Türkiye için de bir 
ulus imparatorluğu adının kullanılması söz konusu olabilmektedir.Türkiye Cumhuriyeti,Türk 
kimliğini esas alan bir ulus devlet olmasına karşılık,Osmanlı döneminden gelen bir çok farklı 
kimlikte insanın aynı ülkede toplanması ile uluslaşma süreci tamamlanamamış ve bu yüzden 
de Türk devleti tam anlamıyla  ulus devlet  konumuna  gelememiştir.Bütün dünyada küresel 
şirketler ulus devletlere karşı girişimleri örgütledikleri için ulus devletlerin hem uluslaşma 
süreçleri tamamlanamamış, hem de bu devletlerin güçlenmeleri küresel şirketler aracılığı ile 
ekonomi üzerinden önlenmiştir.Küreselleşme dönemi ile birlikte bütün ulus devletler bazı  
sosyal , ekonomik  ve siyasal krizlere, sürüklenmiştir.Küresel ekonomilerin ulus devletleri 
sarsması yüzünden ,bir çok yoksul ülke vatandaşı yollara dökülerek  zengin ülkelere doğru göç 
hareketine yönelince , ulus devletlerin ulusal bütünlükleri bozulmuş ve dışarı giden göçmenler 
hem kendi uluslarının bütünlüğünü bozmuşlar hem de gittikleri zengin ülkelerin ulusal toplum 
yapılarını da çok kültürlü yapılanmaya sürükleyerek,ulus devletlerin insan unsuru olan ulusal  
toplumları  parçalamasına giden yolu açmışlardır.Afrika’nın yoksulları göç ederken  kendi 
ulusal yapılarını bozdukları gibi aynı zamanda Avrupa’nın ulus devletlerini de tehdit ederek  
çağdaş ulus devlet modelinin ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadırlar.Balkan ve Kafkas 
bölgelerinde yaşanan azınlık sorunları  tarihsel süreç içinde Türk dünyası ile birlikte Türkiye 
Cumhuriyetinin  ulusal bütünlüğünü fazlasıyla bozarak ,ülke birliğini tehdit etmiştir.  
 
Yeni Osmanlıcılık akımı Türkiye’nin ve Türk dünyasının  sorunlarını çözmede yetersiz 
kalmıştır,çünkü Osmanlı devletinin yıkılışını önlemek üzere önce Osmanlı aydınları Osmanlıcılık 
ilkesi  ile Osmanlı milleti yaratmaya çalışmış ama bir imparatorluk olan Osmanlı devletinde 
yeni Osmanlıcılık siyaseti üzerinden bir Osmanlı milleti yaratılamamıştır.Bunun üzerine  ikinci 
aşamada İslam dini üzerinden İslam milliyetçiliği ile Avrupa tipi bir İslam ulusu yaratılarak 
Osmanlı devleti bir İslam imparatorluğuna dönüştürülmek istenmiş ama bu girişim de bir millet 
yaratılması konusunda yetersiz kalmıştır.Bunun üzerine Osmanlı aydınları bir üçüncü millet 
denemesini Türkçülük ilkesi üzerinden gündeme getirmişler ve bu doğrultuda başarılı 
olmuşlardır. Rusya sınırları içinde yaşamakta olan  Türk topluluklarının zaman içinde Balkan, 
Kafkas ve Anadolu bölgelerine göç etmeleri nedeniyle bu bölgelerde Türkleşme başlamış ve 
halk kitleleri arasında en çok benimsenen milli kimlik olma noktasına gelince,Türk milleti 
kimliği yaygınlık kazanarak imparatorluk sonrasında  kurulan ulus devletin milli kimliği 
olmuştur.Türkler Osmanlıcılığı benimsemediği için Türk kimliğinde anlaşılmış ama 
küreselleşme sürecine geçilmesi sonrasında, ABD-İsrail ikilisi eski Osmanlı topraklarını Kudüs 
merkezli bir Büyük İsrail imparatorluğuna dönüştürürken ,Yeni Osmanlıcılık kavramını yeniden 
piyasaya sürerek  merkezi coğrafya’da da din ağırlıklı bölgesel  bir devletin  Evanjelik tarikatının 
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öne çıkardığı  gibi kurulmasını hedeflemişler ama Atatürk’ün Türk milletine miras olarak 
bıraktığı laik-ulus devlet sayesinde bu tür bir emperyalist din projesi geride kalmıştır.Yeniden 
bir Osmanlı imparatorluğu kurulamayacağına göre Yeni Osmanlıcılık hareketi  bölgedeki 
Osmanlı ülkelerini ve halklarını oyalamaktan başka hiçbir şeye yaramayacaktır.Asıl amaç  
Büyük Orta Doğu  görünümlü bir Büyük İsrail imparatorluğunun kurulmasıdır.Yeni Osmanlıcılık 
kavramının böylesine emperyalist bir proje olarak kullanılmasına,Türk milletinin izin 
vermeyeceğini Osmanlı tarihi ortaya koymuştur.Osmanlılık  tarih kitaplarında yer alan bir 
geçmişin öyküsüdür , Türklük ise yaşayan bir gerçekliktir.  
 
Osmanlı tartışmaları ile Türklerin geçmişe yönlendirilmesine karşı çıkan Atatürk, Türk 
milletinin atası olarak çok güçlü bir ulus devlet kurmuştur.Ne var ki , Hristiyan Avrupa 
kadar,Büyük İsrail’ci  Musevi Orta Doğu ile birlikte Rusya, Hindistan ve Çin gibi doğu dünyasının 
gayrimüslim ülkelerinin  ve de önde gelen Müslüman Arap ülkelerinin Atatürk’ün kurmuş 
olduğu laik ve ulusal çağdaş Türk cumhuriyetine karşı çıktıkları görülmektedir.Osmanlıcılığın 
kurtaramadığı Türk devletini en son aşamada Türkçülüğün kurtardığı gerçeği görülerek 
hareket edilirse, o zaman Yeni Osmanlıcılık ile Atlantik emperyalizmi  ya da İsrail Siyonizm’ine 
alet olma gibi bir olumsuz durumdan Türk milleti  kurtulabilecektir.Yıllarca Avrupa Birliği 
kapılarında bekletilen Türkiye’nin ,çağdaş bir demokratik devlet olarak batı  uygarlığı çizgisinde  
ilerlemek istemesin ,ABD’nin  tarikat mensubu  Evanjelikleri ile İsrail’in Siyonistleri  karşı 
çıkarken,Türkiye’nin bu doğrultuda yoluna devam edebilmesi için  Kemalist kimliğini koruyarak 
hareket etmesi gerekmektedir.Bunun için de Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk’ün 
izinden gitmesi, Atatürk’ün cumhuriyet  devleti modelini koruması  ve kurucusunun ortaya 
koyduğu ulusal - üniter devlet modelinden vazgeçmemesi gerekmektedir.  
 
Bu durumu gören bazı batılı merkezler ise Türkiye’nin bir Neo-Kemalizm politikasına 
gereksinmesi olduğunu açıktan  dile getirmeye başlamışlardır. Türkiye’nin katı bir Kemalist 
cumhuriyet olmasına karşı çıkan batılı merkezler,Türk devletinin bir yumuşak güç olarak 
davranarak ,hem bölgesindeki hem de batılı merkezlerle olan ilişkilerinde daha dikkatli bir yol 
izlemesiyle başarılı olabileceğini öne sürmektedirler.Kemalist devletin laik yapılanmasının 
hiçbir biçimde dinsel kamu alanında tesettürü  ya da dinsel gereklilikler çerçevesindeki  
toplumsal hareketleri  tümüyle yasaklaması hiçbir zaman söz konusu olmamıştır.  
 
Ne var ki , batı emperyalizmine karşı Kemalizm her zaman antiemperyalist  çizgide  olmuştur   
ve laik devleti koruma yolunda da Orta Doğu ülkelerinden kaynaklanan şeriatçı girişimlere 
karşı da sağlam bir laiklik uygulamasına girerek,Türkiye’yi yeniden sömürge ya da orta çağ 
düzeni gibi geriye kaydıracak olumsuz gelişmelere karşı çıkmıştır. Yeni Osmanlıcılık oyunları ile 
Türkiye’nin siyasal düzeninin saptırılmasına da ,Kemalist sistem her zaman için karşı çıkarak  
çağdaş cumhuriyet yönetiminden hiçbir ödün bugüne kadar verilmemiştir.  
 
Son günlerde tartışma alanına yeniden getirilen Neo -Kemalizm konusu iki binli yılların 
başlarında tartışılarak konu hakkında bir kamuoyu tespit edilerek bu durum ile ilgili 
değerlendirmede Kemalist toplum ve devlet kesimlerinde  Neo-Kemalizm kavramına karşı 
çıkılmıştır.Bu satırların yazarı olan bir Kemalist bilim adamı,bu doğrultuda çeşitli çalışmalar 
yaptıktan sonra  önce “ Neo-Kemalizm” adı ile bir kitap hazırlamış ama batı emperyalizminin 
bir Neo-Kemalizm senaryosu olduğu öğrenilince bu kitaptan vaz geçilerek yerine “Güncel 
Kemalizm” isimli bir kitap yayınlanmıştır . Türkiye’de bu konular  üzerine tartışmalar yapılırken 
ve kitaplar yazılırken ilgisiz kalan batı kamuoyunun yeni gelinen aşamada  bir Neo-Kemalizm 
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arayışı içine girmesi çok geç kalmış bir girişim olarak  bugün sonuçsuz kalmaktadır.Küresel 
dönemde yıllarca Türkiye’yi baskı altına alan batı emperyalizminin daha sonra yeniden Türkiye 
ile arayı düzeltmek  ve Türkiye’yi yeni dönemin koşullarında merkezi alanda gene çeşitli 
projelerde  kullanabilmek amacıyla Türklerin gönlünü alıyormuş gibi pozitif görüntü yaratmak 
amacıyla Neo-Kemalizm kavramı ortaya atılmaktadır.Kemalist Türkiye Cumhuriyeti açısından 
çeyrek yüzyıllık bir zaman diliminde geride kalan batı emperyalizmi bugün Büyük Orta Doğu ya 
da Büyük İsrail projelerinde, Türkiye’yi kullanabilme doğrultusunda anti emperyalizm 
kavramını durduk yerde öne çıkarmaktadırlar.Batılılar yıllarca Türkiye’yi baskı altında 
süründürdükten sonra, şimdi yeniden Türkiye’yi yanlarındaymış gibi göstererek ,yeniden kendi  
çıkarları doğrultusunda kullanabilmenin çabası içinde görünmektedirler.Türkiye’nin ulusal 
çıkarlarının batılı emperyalistler ile karşı karşıya geldiği  bugünkü noktada,Türkiye yeni 
dönemin koşullarına uyarak kendi çıkarları doğrultusunda yoluna devam edecektir.Batılı 
ülkeler eğer gerçekten Türkiye’nin dostları iseler o zaman kendi çıkarlarını koruma hakkının 
sadece kendileri için değil bütün insanlık için  kabül edildiğini de iyi bilerek , haksızlıklara karşı 
kendi hakkını koruyan Türkiye gibi batı blokunun dışında bırakılmış ülkelerin de, hak ve 
özgürlüklerini sonuna kadar savunacaklarını da iyi bilmek zorundadırlar.Atatürk kararlı bir 
antiemperyalizmi ile ulusal kurtuluş savaşını yaparak Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyinin 
onurlu üyesi bir ülke konumuna getirmiştir.  
 
Günümüzde Türkiye için Neo-Kemalizm olamaz çünkü , Kemalizm antiemperyalist bir çizginin 
görüşüdür.Neo-Kemalizm ise batı emperyalizminin yeniden Türkiye’yi yanına çekerek 
kullanmaya çalışmasının savunulduğu bir karşıt görüştür.Merkezi coğrafyada bir tarafta 
Müslüman ülkelerin İslam dünyası, diğer tarafta da ABD’yi kontrolü altına almış olan 
Siyonizm’in dünya ülkelerine yayılmış olan kadrolarını  yönlendiren İsrail yapılanmasının 
arasında kalan Türkiye ve Türk dünyası önümüzdeki dönemde,birlikte hareket ederek 
böylesine ağır bir çıkmazdan çıkabilmenin çabalarını göstereceklerdir. Batılı gizli servislerin 
Neo-Kemalizm kavramını kullanarak Türkiye ve Türk dünyasını eskiden olduğu gibi yeniden 
aldatmalarına,Türk ulusu kesin karşı çıkarak direnecektir. Zamanında Türkiye’ye karşı her türlü 
emperyalizmi uygulayan sömürgeci büyük devletlerin, yeniden Türkiye gibi bir ülkeyi kendi 
çıkarları doğrultusunda kucaklarına oturtarak  kullanabilmelerini sağlayacak yumuşak 
görünümlü  yeni emperyal oyunları,Türkiye’nin kabül etmesi  artık mümkün değildir. 
Önümüzdeki dönemde yaşanacak çeşitli olaylar ya da gelişmeler karşısında,Türkiye  artık çok 
daha dikkatli  ve ilkeli bir tutum ve davranış içerisinde olması beklenmektedir.Bu doğrultuda 
Türkiye Neo-Kemalizm oyununa izin vermeyecektir. 
 
Ne var ki, Atatürk’ün ulusal kurtuluş savaşı verdiği zaman diliminden bugüne kadar bir yüzyıl 
geçmiştir ve  bugün yeni bir dünya vardır. Cumhuriyet kurulurken bu bölgede Sovyetler Birliği  
vardı ve İsrail yoktu.Bugün ise yüzyıllık zaman dilimi içinde Sovyetler Birliği  gibi dünyanın en 
büyük devletinin dağılarak ortadan kalktığı,ama arkadan iki dünya savaşının  sonucunda 
bölgede küçük bir İsrail devletinin  kurulduğunu görmek gerekmektedir.Türkiye Cumhuriyeti, 
çok önemli bir jeopolitik konuma sahip olan nevi şahsına mahsus orta boy bir devlettir ama 
jeopolitik konumunu kullanarak dünyanın büyük devletlerine karşı koyabilecek güce sahip 
olduğunu ulusal kurtuluş savaşı sırasında kanıtlamış olan gerçek bir devlettir.Bütün dünya 
ülkelerinin bu durumu görerek hareket etmelerinde dünya barışı açısından yarar vardır.  
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Bir Daha Yapmayın! 
Prof. Dr.Recai Ellialtıoğlu 
 
Yıllardır ABD başkanlarının her 24 Nisan günü senatoda yaptığı konuşmasında, sözde “Ermeni 
Soykırımı”nı telaffuz edecek mi diye strese girip, katliam sözüne razı olup derin bir oh çekerek 
bayram yapan ezik bir ülke durumundan nihayet kurtulduk! Artık bu badireyi de atlattık. 
Önümüzdeki yıllarda tekrarlanmazsa, “canım bir kereden bir şey olmaz” deyip avunuruz. 
Tekrarlanırsa da vız gelir tırıs gider, nota verecek değiliz ya. Üstelik hangi notayı vermek lazım, 
“fa diyez” mi, “si bemol” mu, ben bilmem. 
 
Neden bugüne kadar Demokles’in kılıcını indirmeyip, bu defa hem de önceden telefonla haber 
verip, soykırım ifadesi kullanıldı diye sorulabilir. Kimileri Ermenistan’ın yenilgisine engel 
olamadığı için gönül alma hareketi olarak yorumladı. Kimileri, üstelik de sadece, Osmanlı 
özentisi olanlar, Türklerin değil Osmanlı’nın suçlandığından dem vurarak yüreğimize su serpti! 
Ama kimse bunun bir sonraki cümlenin söylenmesi için sarf edilmiş olabileceğini, daha doğrusu 
olduğunu fark etmedi. Biden bir sonraki cümlesinde ne diyordu? Bir daha yapmayın. 
 
Bir daha yapmayın. Ne alaka? Ne alaka olduğu ortaya çıktı. Yani Biden demek istiyorki: Ben 
sizin başınıza öyle bir çorap öreceğimki, soykırım yapmak durumuyla karşı karşıya geleceksiniz; 
sakın buna yeltenmeyin. Böylece öreceği çorabın da ülkemizi düzensiz göçmenlerle doldurmak 
olduğu anlaşılmaktadır. Peki bunu neden yapıyor, bizi hizaya getirmek ya da ders vermek için 
mi? Kanımca hayır. Öyle olsaydı bir daha yapmayın demeye gerek duymazdı ve de demezdi. 
 
Amerika’yı tanımak 
 
Amerika’yı tanımak için sadece tarihini, coğrafyasını, demografisini vs. bilmek yetmez. 
Örneğin, basketbol, beyzbol ve Amerikan futbolu gibi daha çok onlara özgü oyunları ve o 
oyunlar sırasında sergilenen taktikleri bilmek, bunları ister istemez yansıttığı dış politika 
stratejilerini ve bu amaçla kullandığı taktikleri anlamakta ve hatta önceden sezmek konusunda 
yardımcı olabilir. Bir örnek vermek gerekirse, basketbolda çok kullanılan ve çoğunlukla da işe 
yarayan “fake” atmak, yani yapar gibi yapmak. Böylece karşısındakini faka bastırmak büyük 
kazanç sağlar. 
 
Kanımca ABD’nin, Afganistan’dan apar topar çekilmesi böyle bir şey. Yani gider gibi yaptı. 
Bundan sonraki hamlesi daha büyük bir güçle tekrar Afganistan’a girmek olacaktır. Bu arada 
batılılarla birlikte, mümkün olduğu kadar çok sayıda Taliban karşıtı Afgan vatandaşı da, çıkacak 
arbededen uzaklaştırılmış olacak. Nasıl bir arbede beklenebilir? Zaten şu anda öngörülen 
tablo, Taliban’ın, verdiği sözlerin aksine, karşıtlarına zulüm edeceği ve baş kesmeler, kurşuna 
dizmeler gibi eylemlerin başlayacağı ve çok vahim boyutlara ulaşacağıdır. Öyle bir durumda 
bunu bahane ederek Amerika geri dönecektir. Ancak, zaten Amerikan askerleri verilen tarihte 
Afganistan’ı terk edemeyeceği için, eğer Taliban uzatma izni vermezse, o zaman bir çatışma 
çıkması büyük olasılık taşımaktadır. Bu da yine Amerika’nın daha büyük bir güçle geri dönmesi 
için geçerli bir bahane olacaktır. Böylece asıl amacı olan İran’ı doğudan kuşatmayı sağlamış 
olacaktır. İran konusu önemli. 
 
Bu satırları yazdığım şu sıralarda, biri Kabil Hava Limanının Abbey kapısı yakınında, diğeri de 
yakındaki Baron Oteli önünde olmak üzere iki canlı bombanın kendilerini patlatması sonucu 



 21 

12 ABD askerinin öldüğü ve 15’inin de yaralandığı haberi geldi. Ardından Kabil şehri içinde iki 
üç yerde daha patlamalar olduğu ve toplamda 60 ölü ve 140 yaralının olduğu Taliban 
kaynaklarına dayandırılarak bildirildi. Daha sonra sayılar güncellendi. Ağustos sonu gelmeden 
bu terör hareketlerinin başlaması Amerika’nın tamamen geri çekilmekten, dolayısıyla hava 
limanının kontrolünü Taliban’a devretmekten vaz geçmesine güçlü bir gerekçe oluşturacak, 
olayların bu şekilde devam etmesi ve daha fazla Amerikan askerinin hayatını kaybetmesi 
sonucunda, Amerika’nın, istediğinden ya da öngördüğünden de kuvvetli bir bahane doğmuş 
olacaktır. 
 
Bu terör olaylarını DAEŞ üstlenmiş olsa da başka senaryolar da geçerli olabilir. Amerika’nın 
gitmesini istemeyenler, örneğin, ülkenin Peştun’ların eline geçmesini istemeyen diğer Afgan 
gruplar veya ABD güçlerinin çekilmesiyle kendilerini ihanete uğramış olarak gören Taliban 
karşıtları, ya da ülkeyi terk etme ümidi kalmayan Amerikan işbirlikçileri gibi toplulukların 
arasından çıkması söz konusu olabilir. Amerika henüz bu saldırıları DAEŞ’in yaptığını teyit 
etmedi ve yapanları avlayacaklarını ilan etti. Ancak teröre boyun eğmeyeceklerini ve bu 
olayların Afganistan’dan ayrılma planlarını değiştiremeyeceğini ifade etseler de olası yeni terör 
saldırıları sonucu ölen Amerikan askeri sayısının artması durumunda acaba bu kararlarını 
değiştirmezler mi? Bunun için 1 Eylül’ü bekleyip görmek lazım. 
 
Amerika’nın Planı: Hedef İran mı? 
 
Amerika bir yandan göçmen krizi yaratarak Türkiye’yi, diğer taraftan iç savaşa sürüklenmesine 
yol açarak Afganistan’ı istikrarsızlaştırmakla ne gibi bir yarar sağlamak amaçlıyor diye 
sorduğumuzda bu iki ülkenin İran’a komşu olması dikkatimizi çekiyor. Bir diğer komşu ülke 
olan Irak da perişan vaziyette ve zaten Amerika’nın istediği zaman girip çıkabildiği bir toprak. 
Dolayısıyla İran’ı kuşatmak gibi bir niyeti varsa, ki kanımca var, İran’a yardım etme olasılığı 
bulunan çevre ülkeleri sindirmesi gerekir, ki görünen tablo da bu. Amerika’nın, asıl amacı olan 
Çin’le mücadelesine odaklanabilmek için, diğer sorunları aradan çıkarmak istediği anlaşılıyor.  
 
Amerika’nın kitle imha silahlarına sahip olan veya sahip olma niyeti olan kendisine tehdit 
saydığı üç ülke Irak, İran ve Kuzey Kore’den, önce Irak’ı devre dışı bıraktı, sonra Kuzey Kore’ye 
başkan Trump, benim masamda daha büyük düğme var dedi. Bir yandan da Kuzey Kore’nin 
Amerika’yı vurmak için atacağı bir atom başlıklı füzeyi havada imha etmek amacıyla Alaska’da 
300 kişilik 7/24 tetikte olan bir ekip, radarlarıyla ve yeterli sayıda Patriot füzeleriyle karşılama 
töreni için hazır durumda bekliyor. İran ise bir yandan uzunca süredir uygulanan ambargolara, 
ülke dışındaki banka hesaplarına el konmasına ve yapılan nükleer anlaşmaya rağmen, tanınan 
sınırların üzerinde uranyum zenginleştirmiş olması dolayısıyla atom bombası yapma yolunda 
geri adım atmamış görüntüsü vermektedir. Hatta bazı uzmanlar hali hazırda İran’ın atom 
bombası üretmiş olabileceğini ileri sürmektedir. Amerika bunu çok yakından izlemekte ve bir 
yandan İran’ı vurma planları yaparken bir yandan da savunma yönüyle ilgili planlar yapıyor. 
Örneğin, Romanya’ya Patriot füzeleri yerleştiriyor, ki bunun pek etkili olmayacağını görüyor. 
Amerika’nın asıl istediği, savunma füzelerini Gürcistan topraklarında kurmak, ki böylece İran’ın 
atacağı füzelere daha yakın bir noktada konuşlanarak Amerika’ya yönlendirilmiş İran füzelerini 
“boostphase” safhasında, yani füze çıkıştayken yakıtı bitmeden önce, hatta mümkünse İran 
hava sahasını terk etmeden vurmak. Zira vurulan füze atom başlıklıysa ve bomba patlarsa o 
sırada hangi ülkenin üzerinde seyrediyorsa radyoaktif kül yağmuru ve radyasyona maruz 
kalacaktır. Gürcistan seçeneği mümkün olmayınca yine yakın civarda yani Karadeniz’in 



 22 

doğusuna gemilerini gönderip, İran füzesini gemiden atacağı füzelerle havada vurmak planı 
devrede gibi gözüküyor. Savaş gemilerini boğazlardan geçirmek istemesinin sebebi bu olsa 
gerek. 
 
Bu arada, eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedi Nejat’ın ağzından bilinçli olarak sarfedilen ve hiçbir 
zaman geri alınmayan “İsrail’i haritadan sileceğiz” sözünün yutturulması için İsrail’in 
Amerika’ya yaptığı sürekli baskıyı da unutmamak gerekir. Zaten, İran’ın desteklediği Hizbullah 
örgütüyle mücadelesini, Suriye’de, Irak’ta ve Lübnan’da etkili bir biçimde sürdüren İsrail, 
körfez ülkeleriyle de yapmış olduğu anlaşmalarla hazırlıklarını tamamlamış ve her fırsat 
buldukça İran’ı tahrik etmekten çekinmemekte, Amerika’nın İran’a saldırmasını sağlamak 
üzere kışkırtıcı girişimlerini gittikçe arttırmaktadır. Dolayısıyla hedefte İran var ve Amerika da 
İsrail’le uyumlu olarak çevre düzenlemelerini yapmaya devam ediyor. “Home-Run” veya 
“Touch-Down” yapması da yakındır. 
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Yeni Finans Düzeni Hakkında Düşünceler 
Erol Demir-EPAM Danışma Kurulu Üyesi 
 

"Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir " (Heraklitos) 
 
Herfried Münkler “İmparatorluklar” isimli eserinde, her devlet hegemonya ve daha sonra 
imparatorluğa dönüşmek için, periferideki yani çevre ve taşradaki finansal faaliyetleri 
merkezde toplamak zorundadır der. 
 
Mesela Roma İmparatorluğu döneminde her yol Roma’ya çıkıyordu, Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde de İstanbul’a, İngiltere zamanında da Londra’ya…vb. Son büyük savaştan sonra 
kurulan yeni dünya düzeninde de önce Avrupa da bir süre güç devam etse de Paris de kurulan 
Birleşmiş Milletler, bina inşaatının bitmesini müteakip 1952 yılında New York’a taşınmış ve güç 
merkezde toplanmıştır. Arazisini de ünlü ve zengin aile Rockefeller Ailesi hediye etmiştir. Her 
zengin gibi onlarda çok hayırseverdir. Böylece güç merkezde toplanmıştır. Çünkü o dönem 
kurulan yeni dünya düzeni onların imparatorluğuna hizmet etmeliydi. 
 

 
Resim1: New York’da East River (Doğu Nehri) kenarında bulunan BM Binası. (Kaynak: 
Wikipedia) 
 
24 Ekim 1945'te kurulmuş; dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik, 
toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Ana 
organlarından biri de Ekonomik ve Sosyal Konseydir.  
 
Temmuz 1944'te ABD'nin New Hampshire eyaletinin küçük bir beldesi olan Bretton Woods'da 
toplanan Birleşmiş Milletler “para ve finans” konferansında imzalanan "Uluslararası Para 
Anlaşması"nın bir diğer adıdır. II. Dünya Savaşı sonrasında kambiyo kurlarının dünya ticaretini 
geliştirici bir sisteme göre saptanması için yeni yöntemler aranmış ve bu çalışmalar sonucunda 
Bretton Woods Anlaşması ile uluslararası ödemelerde kullanılacak yeni bir sistem 
geliştirilmiştir.Uluslararası para sisteminin kurallarını belirleyen bu anlaşma, Dünya Bankası ve 
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Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kurulmasına karar vermiştir. Bu kurumlar, 1946'da, yeterli 
sayıda ülke anlaşmayı imzalayınca faaliyete geçmiştir. 

Bretton Woods anlaşmasıyla ortaya çıkan yeni uluslararası para sisteminin özellikleri şöyledir: 

-Anlaşmaya katılan ve parasını altına dönüştürülebilir yapmayı kabul eden her ülkenin 
parasının değeri dolara göre saptanmıştır.  

-Dolar-Altın ile dönüştürülebilirliğini koruyan tek ulusal para olarak kalmıştır. Anlaşma 
ile 1 ons altın = 35 dolar ya da 1 dolar 0,88867 gram altın olarak belirlenmiş ve ABD dış 
talep olduğunda doları bu parite'si üzerinden altına çevirmeyi kabul etmiştir. 

-Anlaşma, ancak çok özel ve düzeltilmesi olanaksız parasal dengesizliklerde herhangi bir 
ülkeye, parasının dolara karşısındaki değerini değiştirme olanağı tanımaktadır.  

-Bu tür düzeltmeler için öngörülmüş olan devalüasyon ve revalüasyon oranları en çok 
%10 dur.  

-Ancak söz konusu ekonominin yapısından doğan dengesizlikler nedeni ile ayarlama ile 
yapılacak değişiklik %10'u aşacaksa, bu takdirde IMF’nin izni gerekecektir. 

 
Yani baktığımızda fakir ülke ve topluluklara herhangi bir düzenleme gözükmüyor. Ha şunu da 
eklemişler “ekonomik ve sosyal” diye; önce sömürecekler daha sonra da bir kısmıyla bölge 
halkını sosyalleştirecekler. Son altmış yıllık dönemi incelediğimizde durum farklı olmadığını 
görmekteyiz. Ha bunların aksine hareket eden devlet ve toplumların başına neler geldiği 
hususuna girmeye gerek yok. Herkesçe bilinen gerçekler. 
 
Anlaşma maddelerine baktığımızda ise şu açıkça görülmektedir ki amaç büyük şirketlerin 
dünyanın dört bir yanında faaliyet göstermeleri ve vergi muafiyeti veya çok az vergi vermeleri. 
Böylece şirketin ait olduğu ülke de, başka ülkelerdeki bu faaliyetlerden faydalanmış 
olmaktadır. 
 
Bu süreci bir önceki imparatorluklar dönemlerine de benzetebiliriz. Mesela İngilizler 
şirketlerini korumaya donanmadan gemiler ve askerler gönderiyorlardı; Fransızlar ise “Lejyon” 
adını verdikleri kuvvetler gönderiyorlardı. Bunların benzerini bu dönemde de gördük. ABD 
Ordusunun veya Sovyetlerin girmedikleri bölgeler kalmadı.  
 
Kıtasında barışsever Kanada’nın şirketlerinin bile diğer nispeten fakir ülkelerde yaptıkları 
hafızalarımızdadır. Mesela Kanada Mahkemelerine kadar sirayet eden, Guatemala’nın fakir 
köylerini orada kökeni Avrupalılara dayanan hükümetlerden satın alarak yakan, insanlarına 
tecavüz eden şirket sayıları az değildir. Tam da BM’nin yukarıda belirtilen anlaşmalarda yazan 
maddelerine uymaktadır. Mesela bu olaylarda, BM’nin koca koca mahkemeleri ne 
yapmaktadır? 
 
BM bünyesinde kurulan Dünya Bankası ve IMF de aynı mantıkla hareket etmekte ve dünya 
düzenine hizmet etmektedirler. Dünya Bankası’nın alt kuruluşlarından bazıları şunlardır: 
 
-Uluslararası Kalkınma Birliği, 
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-Uluslararası Finans Kurumu, 
 
-Çok Taraflı Yatırımlar Garanti Kurumu, 
 
-Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi… 
 
Yukarda da belirtildiği üzere, köyü satılan veya tecavüze uğrayan insanlara hiçbir şey 
yapmazlar.(!) 
 
IMF yani Uluslararası Para Fonu ise "küresel para iş birliği, finansal istikrarı sağlamak, 
uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdam ve sürdürülebilir ekonomik 
büyümeyi teşvik, ve dünya çapında yoksulluğu azaltmayı teşvik etmek için çalışan” bir 
organizasyondur. Mesela bir kuruluş amacı hemen göze çarpar: “Millî para 
biriminin altın veya dolar olarak paritesini tespit ve fona tescil ettirmek”.  
 
Göreve gelen Diktatörlerin en kolay kredi alabildiği bir kurumdur. Ayrıca kredi verdiği ülkelere 
koştuğu şartların ekonomiden çok politika ile ilişkili olduğu görülür. Devletlerden bağımsız 
olarak ülke içindeki özel kuruluşlara da kredi verebilmektedirler. Böyle bir sistemle hedef 
ülkelerin sistemlerini içten içe yıkma fırsatına sahip olmaktadırlar. 
 
Küresel güçler bu yasal enstrümanları kullanırken, yasal olmayan çeşitli yöntemleri de 
kullandıklarına şahit olduk. Bunları alt alta sıralayacak olursak, 
 
-Petrol Krizleri,  
 
-Kara Borsacılık, 
 
-Kaçakçılık, 
 
-Uyuşturucu, 
 
-Döviz, 
 
-Altın, 
 
-Medya, 
 
-İnternet, 
 
-Coinler yani sanal veya dijital paralar. 
 
Hangi enstrüman olursa olsun kullanılma amacı aynıdır: “Finansal yapıyı kontrol etmek”. 
Mesela petrol krizleri sırasında günlük fiyat hareketleri ile küresel güçlerin nasıl haksız kazanç 
elde ettiklerini biliyoruz. Mesela kara borsa ile hem devletlerin vergilendirme sistemine zarar 
verilmiş hem de halkları soyulmuştur. Hedef ülkelerdeki işbirlikçileri vasıtasıyla da hükümetler 
düşürülmüş, doğal kaynaklar bu ülkelerin hizmetine sunulmuştur. 



 26 

Sonraki dönemlerde uyuşturucu ile büyük servetler elde edilmiş, toplum yapıları da 
bozulmuştur. Öyle dönemler görülmüştür ki, uyuşturucu baronları başkentlerini basıp 
bakanları öldürüp, meclisleri esir alacak seviyelere gelmiştir. Kolombiya gerçeği hala 
hafızalardadır. 
 
Bir sonraki dönemde de döviz ve belli oranda altın gibi değerli madenlerle finans sistemi 
kontrol edilmiştir. İnsanların devletin bankalarını bırakıp yüksek faiz karşılığı döviz ve altınlarını 
bankerlere yatırdıkları dönemleri hep birlikte yaşadık. Her biri aslında birer saadet zinciri 
mantığı ile hareket etmekteydiler. Mağdur hep ülkelerin halkları olurken, her bir olayda halkla 
devletin arası açılarak bir tuşla iki kuş vurulmuş oluyordu. 
 
Bu yaşananlarla paralel olarak medya devreye giriyordu ve gerek finansal enstrümanlar için 
bir algı gerekse askeri güç kullanımı için ortam yaratılıyordu. Medya ve son dönemde ortaya 
çıkan sosyal medya ile ülkeler savaşa sokuluyor, savaş gerekçeleri için algı yaratılıyordu. 
Olmayan kimyasal silahların görüntüleri yayınlanıyor, ülke işgal ediliyor, milyonlar ölüyor ve 
gerek bölge gerekse küresel anlamda organize terör örgütleri ortaya çıkıyordu. Yıllar sonra 
İngiltere Eski Başbakanı Tony Blair katılmış olduğu bir TV programında “kimyasal silah yoktu 
ama Irak’a girmemiz lazımdı çünkü Irak’ta terör örgütleri vardı” açıklamasını yaptı. Sonuç 
demokrasinin hakim olduğu ve sıfır sorunlu bir Irak.(!) 
 
Medya ve sosyal medya araçları kullanılarak, son dönemde kullanılan enstrüman da dijital 
paralar. Hiçbir karşılığı olmayan demek yanlış bir ifade olur çünkü insanlar satın aldıktan sonra 
karşılığı vardır. Kullanım amaçları açısından değerlendirildiğinde ise kendilerine “Yeni 
Küreselciler” adını veren ve dünya zenginler listesinde yer alan kişilerinde desteklediği bu 
organizasyonla halkların zenginlikleri ellerinden alınırken, devletlerin temel niteliklerine de 
saldırılmaktadır.  
Bu sistemi dünyaya anlatırken bir yenilikmiş gibi anlatılmakta ancak geçmiş dönemlerde 
yaşadığımız olaylardan hiçbir farkı olmadığını görmekteyiz. Yine banker tarzı yapılanmalar 
olmakta, hiçbir kayıt olmadan insanlar varlıklarını bu kişi veya sistemlere yatırmaktadırlar. Ne 
hikmetse mağduriyetler baş gösterince de devlet suçlanmaktadır. Sanki devlet organları bu 
kişilere kayıtsız para yatırın diye tavsiyede bulunuyor ancak işte bir taşla iki kuş vurma tam 
burada devreye girmektedir. Halk devlete düşman olmaktadır.  
 
Bu dijital paralara başka bir açıdan bakacak olursak,  

“İs adamısın ve uluslararası piyasalarda iş yapıyorsun. ABD, Seyşeller, Sırbistan, 
Sierra Leone, İran, Singapur, Slovakya, Çin, Rusya gibi ülkelerdeki şirketler ile ticari 
ilişki içindesin. Para alış verişi yapmak için SWIFT gibi bankalar arası sistemleri 
kullanacaksın. En iyi banka ile göndersen, gönderme parası, karşı banka da karşı 
şirketten alacağı bir hizmet bedeli olacak şüphesiz. Bankalar yüzde 2 alsa toplam 
yüzde 4 para da azalma olacak. Bankaya giren para kayda girecek ve iki taraflı bir 
vergiye tabi tutulacak. Devletler en iyi yüzde 10 vergi alsa dahi ortadaki 100 birim 
para 76 birime düşecek. Diğer giderler de düşüldüğü zaman 70 birime kadar 
düşecektir. Ki bazı ülkelerin yüzde 40’ın üzerinde vergi aldığını biliyoruz. İşte bu 
giderleri sıfırlamak isteyen şirketler ya kendileri ya da ülkedeki dijital para şirketleri 
vasıtasıyla COIN denen dijital paralar üzerinden para transferini yaptıkları 
değerlendirilmektedir. Yani ha sınırdan sırtta veya at üstünde kaçakçılık yapmışsın 
ha bu yöntemle dijital olarak yapmışsın. Fark var mı? Tabi bu sırada üzerinde 
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ambargo olan ülkelere de rahatlıkla transfer yapılabildiği değerlendirilmektedir. 
Bu sistem şüphesiz en fazla terör örgütlerinin kullandığı bir alan olarak 
değerlendirilmektedir.” 

 
Yukarıdaki bakış açısı göstermektedir ki bir taşla vurulan kuş sayısı belli değildir. Hali hazırda 
değişime ve gelişime kapalı olarak bu sistemler ya da meydana gelen problem sahaların 
yönetilemeyeceği kesindir. Bu süreci yönetmek için şu yolların kullanılabileceği 
değerlendirilmektedir: 
 
-Burada devletin sahip olduğu kurumlar vasıtası ile denetim sistem kurulmalı ve geniş yetkiler 
verilmeli, 
 
-Medya ve sosyal medya destekli eğitimler verilmeli, tanınan simalar ve halktan birileri yer 
almalı, 
 
-Devlet bankaları başta olmak üzere kendi dijital paralarını Merkez Bankası denetiminde 
çıkarmalı ve böylece “kedi, köpek, karga” gibi isimlerle piyasaya çıkabilecek karşılıksız yapıların 
önü kesilmiş olacaktır, 
 
-Uluslararası dijital paraların işlem yeri devlet bankaları veya devletin izin verdiği özel bankalar 
olmalı, diğer kuruluşlar kapatılmalı ve hesap hareketlerinin kayıtları incelenmelidir; böylece 
kayıtsız transferin önüne geçilmiş olacaktır, 
 
-İnternet üzeri yabancı şirketlerden dijital para alış verişi yasaklanmalı ve denetim altına 
alınması gerektiği değerlendirilmektedir. 

 
Değişim ve gelişimin önüne geçilemeyeceği, akan bir suyun sele dönüşmeden, yanan bir ateşin 
yangına dönüşmeden, yuvarlanan bir kar tanesinin çığa dönüşmeden önlenmesi gerektiği 
değerlendirilmektedir. Halkın mağdur edilmesinin önüne geçilmelidir. Bu konulardaki 
suçluların mutlaka yakalanarak ülkede hesap veren durumuna getirilmesi gerektiği 
değerlendirilmelidir.  
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/24743 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/24750 
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Kitap Tavsiyesi 
 

 

 
 

Homo Sapiens Nasıl Doğanın En Paradoksal Canlısı Oldu? 

Kültürümüzün, Cinsiyetimizin, Savaşımızın ve Evrimimizin Kısa Bir Tarihi 

İnsanların özel hayvanlar olduğu fikri kim olduğumuzun temelini oluşturmaktadır; öte yandan biraz 
daha derine indiğimizde, “Bizleri evrimsel kuzenlerimizden daha üst basamaklara çıkaran hangi 
yeteneklerimiz ve hareketlerimiz?” sorusuyla karşılaşmaktayız. 
 
Bugüne Dek Yaşamış Herkesin Kısa Bir Tarihi kitabının yazarı olarak da tanıdığımız Adam Rutherford, 
bu çalışmasında bizlere bugün olduğu şekliyle insan türünün nasıl eşsiz bir konuma geldiğini, 
hayvanlar âleminde heyecanlı ve bir o kadar şaşırtıcı bilgilerle dolu bir yolculuğa çıkarak anlatıyor. 
 
Güncel bilimsel araştırmaların ışığında ortalama bir maymunken; davranışsal modernitenin evrimiyle 
sanat, müzik, bilim ve mühendislik alanlarında eserler ortaya koyabilecek kadar zeki olmamızı 
sağlayan evrimsel gelişmenin tarihi, İnsanoğlunun Kitabı: Biz Oluşumuzun Hikâyesi’nde sizleri 
bekliyor.  

“Bu nefis ve büyüleyici kitap, kendinize ve tabiattaki yerinize dair bakış açınızı değiştirecek.” 
Ed Yong 

“Ana hatları ustaca çizilmiş, özlü anlatımının yanı sıra etkileyici gözlemler ve anekdotlarla dolu bir 
kitap.” 
Robin McKie 

 


