Kurtlar Sofrası

1

KURTLAR
SOFRASI

Ağustos 2002

www.ahmetsaltik.net

Kurtlar Sofrası

K u r t l a r S o f r a s ı..
İ ç i n d e k i l e r ……
İlkel’den İNSAN’a Varış
6
Taş Devri Yaşamı
Mezolitik Dönemi yaşamı
Yeleşik Düzen Neolitik
Elle Yapılan Tarım Dönemi
Neolitiğin Üç Kurumu: Din-Aile-Devlet
Makineleşme Dönemi
Sanayi Devrimi
Makineli Tarım
Tarımın Ticarileşmesi
Genetik, Yeni Bir Sömürü Alanıdır
7
Sömürge Peşine Düşüş
Küreselleşme (Köleleştirme, Uluslararası Sömürü)
Küreselleşme Adı Altında Kurulmak İstenen: “Tek Dünya Devleti”
Sömürücü ABD Değil, ABD’ye de Hakim Olan ELİT
ABD’nin Merkez Bankası Yoktur
ABD’nin, Merkez Bankası Görevini Gören Federal Rezerv
Paraya ve Petrole Sahip Elit Kimdir?
Siyon Liderleri Protokolleri (Planlarını anlattıkları kitap)
Elit’in Uluslararası Örgütleri: CFR, IMF, DB, DTÖ, BM, Bilderberg,
Trilateral, AB Elit’in Uluslararası Şirketleri
Elit’in Korkusu Ulus-Devletlerdir
Kazanan Hep Elit’tir
8
Yazı, Dil, Tarih ve Uygarlıklarıyla; Evrensel Uygarlıkların Kökenini
Oluşturan Ön Türkler /ON OKLAR
Tüm Ülkelerin İlgi Odağı Türkiye
Atatürk Bu Ülkeyi Bağımsızlıktan Ödün verilsin, Köleleştirilsin Diye Kurmadı
Elit’in Parayla Para Kazanması
Zenginler Daha Zengin, Fakirler Daha Fakir Oldular
Tarihte Bir Gezi
9
AYRI Adlar Altında Tanınan Örgütler, Aynı Yere, Elit’e Bağlıdır.
Getirileri Aynı Havuza Akar
Elit, Dünya Eliti’dir
ABD Yazılı Yerleri Elit Olarak Anlamak Gerek
İşte Kurtlar Sofrası
Siyon Tarikatı (1090)
Tapınak Tarikatı (Tampliye Şövalyeleri, 1118)
10
Vatikan
11
OPUS-DEI
Malta Şövalyeleri
12
www.ahmetsaltik.net

2

Kurtlar Sofrası
Dömenikenler Tarikatı
Fransiskan Tarikatı
Cizvitler Tarikatı
Masonluk (1723)
Operatif Masonluk
Spekülatif Masonluk
Masonluğa Giriş Töreni
Türkiye’de Masonluk
İlluminati (1776)
Bohemian Klübü (1830)
Kurukafa ve Kemikler Tarikatı (1833)
B’nai Brith (1843)
Yuvarlak Masa Örgütü (1877)
Wilson İlkeleri (1912)
Federal Rezerv (ABD’nin Elit’e ait Merkez Bankası, 1913)
1 Doların Şifresi: Her Yol Elit’e Çıkyor
Dış İlişkiler Konseyi (CFR, 1921)
Birleşmiş Milletler (1945)
Uluslararası Para Fonu (IMF, 1945)
Filipinle Hükümetinin İsyanı
Niyet Mektupları (Diyet Mektupları)
Ülkeler Nasıl Köleleştiriliyor?
Nasıl Kurtulacağız?
Özel Çekme Hakları (SDR)
Dünya Bankası (DB, 1945)
GATT (Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması, 1947)
Truman Doktrini (1947)
Marshall Planı (1948)
Batı Avrupa Birliği (BAB, 1948)
NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması, 1949)
NATO ve Götürüleri
Bilderberg (1954)
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET, 1957) sonra AT, sonra Avrupa Birliği
Eisenhower Doktrini (1957)
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD, 1960)
Trilateral Komisyon (Üçlü Komisyon, 1973)
Çok Taraflı Garanti Yatırım Kuruluşu (MİGA, 1985)
Yıldız savaşları (SDI: Stratejik Savunma Girişimi)
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK, 1990)
Avrupa Birliği (AB, 1992)
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA, 1992)
GATT, sonra Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ/WTO, 1994)
Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS, 1994)
Avrupa Enerji Şart (1985)
Çok Taraflı Yatırım Anlaşması (MAI)
Uluslararası Şirketler
1919-2002 Arası Türkiye ve Türkiye’ye Dayatılan Anlaşmaların İçyüzü
www.ahmetsaltik.net

3

13

14
15
16

17
18
19
21
22
23
24

25
26

27
28
29
30

31
32
33

34
35
36

Kurtlar Sofrası
Bir İncelemede “Özünü” Kavramak Önemlidir
İç ve Dış Politikayı Etkileyen Ögeler
Tarih ON OKLAR’da / Türkler’de Başlar
Evrensel Uygarlıkların Kökeni On Oklar / Türkler
Atatürk, Türk Ulusunun Kimliğini, Kökenini Bulması İçin Çok Çalışmıştır
Eksik ve Yanlış Resmi Tarih Değişmelidir
Türkler Dünya Tarihindeki Yerini Almalıdır
Türkiye’nin 1919-1923 Dönemi
Satılmış, Paylaşılmış, Yıkık Bir Ülke
“Ya Bağımsızlık, Ya Ölüm”
Yeni Bir Toplum, Yeni Devlet ve Sürekli Devrimler
1919-1923 Arası Önemli Olaylar
İngiltere’nin Kürt Politikası
Chester Projesi (1923)
Türkiye’nin 1923-1939 Dönemi ve Önemli Olaylar
Montrö Sözleşmesi (1936)
Sadabat Paktı (1937)
Hatay’ın Alınışı (1938)
Türkiye’nin 1939-1945 Dönemi
Atatürk’ün Yolundan Sapış Dönemi
Atatürk’ün Öngörüsü
2. Dünya Savaşı (1939-1945)
Yalta ve Postdam Konferansı (1945)
Ticari İmtiyaz Anlaşması (1939)
Üçlü İttifak (1939)
Türkiye’nin 1945-1960 Dönemi
Atatürk’ün Yolundan Sapış ve Hovardalık Sürüyor
İrticanın Kuramcısı ABD (1945)
Milletler Cemiyeti Görevini Birleşmiş Milletler’e Devrediyor (1945)
Bretton Woods Örgütleri: IMF, DB, GATT, DTÖ vb)
Yardım ve Yardım Anlaşmalarının Aslı, Ağır Şartlı Dayatmalardır
Türkiye-ABD Karşılıklı Yardım Anlaşması (23 Şubat 1945)
10 Milyar Dolarlık Kredi Anlaşması (27 Şubat 1946)
Türkiye ABD Arasındaki Ek Anlaşma (6 Aralık 1947)
Truman Doktrini (12 Mart 1947)
Amerika, Askeri Yardımları Niçin Yapıyormuş?
Askeri Yardım Anlaşması (12 Temmuz 1947)
Marshall Planı (2 Nisan 1948)
Max Thornburg Raporu ve İstekleri (1947)
Marshall Planının Olumsuz Etkileri
Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO, 4 Nisan 1949)
Türkiye’nin NATO’ya Alınma Nedeni
Yardımların Veriliş Nedenleri
Türkiye-ABD Eğitim Komisyonu Anlaşması (27 Aralık 1949)
Albay Haydar Tunçkanat’ın Söyledikleri
Türkiye-İsrail Ticaret ve Ödemeler Anlaşması (4 Temmuz 1950)
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu (18 Ocak 1954)
www.ahmetsaltik.net

4

37

38
39

40
40

41

42

43
44

45

46

47
48

Kurtlar Sofrası
Petrol Yasası (7 Mart 1954)
49
Ortaklık Güvenlik Anlaşması (10 Mart 1954)
50
NATO Kuvvetler Statüsü Sözleşmesi (SOFA, 20 Mart 1954)
Askeri Kolaylıklar Anlaşması (23 Haziran 1954)
Vergi Muafiyetleri Anlaşması (24 Haziran 1954)
Bağdat Paktı (24 Şubat 1955)
51
Elit Rockefeller’in ABD Başkanı Eisenhower’a Mektubu (1956)
Türkiye-ABD Tarım Ürünleri Anlaşması (12 Kasım 1956)
52
Londra Deklarasyonu (28 Temmuz 1958)
Türkiye-ABD İstimlak ve Müsadere Garantisi Yasası (Ocak 1959)
Türkiye-ABD Güvenlik İşbirliği Anlaşması (5 Mart 1959)
53
Jüpiterlerin Türkiye’ye Yerleştirilmesi (25 Ekim 1959)
Türkiye’nin 1960- 1980 Dönemi
U2 Olayı (1 Mayıs 1960)
54
ABD’nin, Zırai Maddeler Ticaretinin Geliştirilmesi Hakkında, 161 milyon dolarlık İkili
Anlaşma ile İlgili Olarak Notası (21 Şubat 1963)
Türkiye-AET Ankara Anlaşması (12 Eylül 1963)
Türkiye ABD Kredi Anlaşması (31 Mayıs 1968)
55
Ege Sorunu
Kıbrıs Sorunu
Türkiye’nin 1980 ve Sonrası Dönemi
56
Türkiye Ekonomisini Etkileyen 4 Kriz
Özelleştirme
57
ABD Türkiye’ye Neden Yakınlık Gösterdi?
58
Kürt Sorunu ve ABD
"ABD, Türkiye’de Toprak Bütünlüğünü Desteklemiyor, Aksine Köstekliyor
Çevik Kuvvet (Birleşik Devletler Merkezi Komutanlık)
59
Mutabakat Muhtırası (29 Kasım 1982)
59
Limni Sorunu
Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması (SEİA, 18 Aralık 1985)
Ortadoğu’da Su Sorunu
60
Boğazlar Sorunu
Körfez Savaşı
Körfez Savaşı Sonrası
Körfez Savaşında Türkiye’nin Kayıpları
61
Avrupa Birliği ve Türkiye (AB, 7 Şubat 1992)
Oyalamanın Serüveni
62
Türkiye AET’ye 1959’da üye olmak üzere başvurdu
Ankara Anlaşması (12 Eylül 1963)
63
Lüksemburg Zirvesi (Mart 1976)
64
Avrupa Tek Senedi (1 Temmuz 1987)
65
Dublin Zirvesi (28 Nisan 1990)
Matutes Paketi (6 Haziran 1990)
Maastricht Anlaşması (7 Şubat 1992), (AET –AT) Avrupa Birliği oldu
Lizbon Zirvesi (25-27 Haziran 1992), Edinburg Zirvesi (11-12 Aralık 1992)
Kopenhag Kriterleri (22 Haziran 1993)
Gümrük Birliği (6 Mart 1994’te imza. 13 Aralık 1995’te yürürlüğe girdi
66
www.ahmetsaltik.net

5

Kurtlar Sofrası

6

Madrit Zirvesi (16 Aralık 1995)
Amsterdam Zirvesi (16-17 Haziran), Lüksemburg Z. (12-13 Aralık 1997)
67
Cardiff Z. (15-16 Haziran), Viyana Z. (11-12 Aralık 1998)
Köln Zirvesi (3-4 Haziran 1999)
İlerleme Raporu (13 Ekim 1999)
Helsinki Zirvesi (10-11 Aralık 1999) Türkiye “aday” ülke oldu
Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB, 17 Temmuz 2000)
Genişletilmiş Siyasi Diyalog (4 Aralık 2000)
68
Nice Zirvesi (8-10 Aralık 2000)
Ulusal Program
Leaken Zirvesi (14-15 Aralık 2001) ...
69
AB; Kıbrıs, Ermeni Soy. İddiaları, Azınlıklar- Bölücülük, Ege Sorunu, Patrikhane,
Heybeliada Ruhban O, IMF programları konularında, Türkiye’den Ne İstiyor?
Kıbrıs, Ermeni Soykırımı İddiaları, Azınlık Sorunu-Bölücülük
70
Ege Sorunu, Patrikhane, Heybeliada Ruhban Okulunun Yeniden Faaliyete Geçirilmesi,
IMF Programlarının Uygulanması, Sonuç
71
AB Yolunda Neler Yapılacak? Adım Adım 2004
72
2000’de, 2001’de, 2002’de Yapılacaklar
73
2003’te, 2004’te Yapılacaklar
74
Bu İşte Bir Terslik var Avrupa Birliği’ne Hayır
Türkler Aynı Zamanda Avrupalıdırlar
75
Araştırmacı Kazım Mirşan ve Haluk Tarcan
Büyük Araştırmacı Yüceler Yücesi ATATÜRK Atatürk’ün Bir Şiiri
Gümrük Birliği (13 Aralık 1995)
Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (AGSK, AB Ordusu)
AB İlişkilerinde Anayasa İhlali ve Yetki Aşımı
76
Türkiye-İsrail Serbest Bölge Anlaşması (14 Mart 1996)
77
Türkiye-AB Tarım Anlaşması (9 Ocak 1998)
Güneydoğu Avrupa (Balkan) İstikrar Anlaşması (30 Temmuz 1999)
Uluslararası Tahkim
Türkiye-ABD Tic. ve Yat. İlişki. Geliştirilmesi Anlaşması (7 Aralık 1999)
78
Nitelikli Sanayi Bölgesi
79
Çare ve Çözüm
79-80

Dipnotlar ve Kaynakça

81-85

BİZ SÖMÜRGE OLMAYIZ,
BİZ KÖLELEŞMEYİZ ...
TAM BAĞIMSIZLIK, ÖZGÜRLÜK BİZİM KARAKTERİMİZDİR ...

Aydınlık günler dileğiyle “Günaydın İnsanlık”..
 Bu kapsamlı dosyanın üretilmesinde ve paylaşımında
paha biçilmez emekleri olan tüm “DOST” lara,
sözcüklere sığmayan gönülden şükranla..

www.ahmetsaltik.net

Kurtlar Sofrası

7

KURTLAR SOFRASI
İlkel’den İNSAN’a varış; insanın Kendin’den Kendine’dir, bir hayli emek, sabır, akıl, bilim,
vicdan ve gönül ister.
Taş Devri (Paleolitik) dediğimiz dönemde, mağaralarda birarada yaşayan, ilkel-eşitlikçidurağan bir birlikleri olan, ilkel sürü diyebileceğimiz insanlar; daha çok kadınların uğraştığı
Toplayıcılık, erkeklerin uğraştığı Avcılık ve Balıkçılık yaparak; Asalak ekonomileri, ortak çalışma,
ortak paylaşma ve işbirliği ile yaşamlarını sürdürmeye çalışmışlardır. Ateşi bulmuşlar, taştan aletler
yapmışlardır. Korku ve umuta dayalı, düzensiz, raslantısal, sınıflandırıcı, düşçü, taklitçi ve
sihirsel kültüre bağlı bir yaşamları vardır. Sonraları Devşiricilik denilen, yabani tahıl toplayıcılığı ile
Ambarlama ve Biriktirme yöntemlerini kullandıkları, dinsel düşünüşün yavaş yavaş başladığı, bir
tarıma ve üretime geçiş dönemi yaşamışlardır (-12.000, Mezolitik). Daha sonra da insanlar, coğrafi
olayların, iklim şartlarının zorlaması ve nufus artımı nedeniyle, sığınaklarını, mağaralarını bırakmışlar,
ekolojik olarak zengin topraklara, vadilere ve daha çok su kenarlarına yerleşmişlerdir. Avcı ve
toplayıcı topluluklar, biriktirdikleri malları taşıyamayacakları için yerleşik düzene geçmişler, korunmak
için hendekler, surlar yapmışlar, bitkileri ve hayvanları evcilleştirmeye başlamışlardır. Balta, kazma,
kürek, çapa, saban, döven, orak, pulluk ve tırpanla yani elle yapılan tarım‘la üretime geçmiş ve
toplumsal yaşamı başlatmışlardır (-10.000, Neolitik). Tekerlekli taşıma araçları, yelkenliler yapmışlar,
yünleri eğirip, kumaş dokumuşlar, sazdan hasır ve sepetler örmüşler, kolyeler yapmışlar, topraktan
kaplar yapıp seramiklemişler ve yemeklerini pişirmeye başlamışlardır. Toplayıcılık ve avcılıktan tarım
ve hayvancılığa geçiş, zamanla yiyecek depolamayı da (artı ürün) olanaklı kılmıştır. Biriktirilen
yiyecek fazlası; artık tarımla uğraşmayan, araç gereç yapımıyla uğraşan, bir kısım uzman
zanaatçıların da ortaya çıkmasını sağlamıştır. Tarımsal ürün fazlalığı, ekonomideki ve teknolojideki
gelişmelerin temel kaynaklarından biridir. Ekim, dikim, hasat, zanaatçılık, uzmanlaşma derken, köyler
kurulmuş, tarım ürünlerinin pazarlanması, değiş tokuş edilmesi ile ticaret diyebileceğimiz alış-veriş
başlamıştır. Köylerin zenginleşmesi ve gelişmesi ile kentler kurulmuş ve daha sonra Devletler
ortaya çıkmıştır. Neolitiğin geliştirdiği üç kurum; Din (Korku, umut, yalvarma, yakarma, tapma,
tapınma, başeğmeye ödül, başkaldırmaya ceza, ruh, öte dünya, tanrı, melek, şeytan, cin vb), Aile ve
Devlet’tir. Artı ürün, toprak ve verimli yerleri ele geçirerek hüküm sürme uğruna, çekişmeler, kavgalar
çoğalmış, istilalar başlamıştır. Ekonomik, siyasi çıkar çatışmalarıyla sınıf kavgaları ve ülkeler arasında
sömürü ilişkileri hızlanmıştır.
Makineleşme: 1840-1850 yılları Modern tarımın doğuş yıllarıdır. Tarıma ve zanaatlara dayalı
bir ekonomiden, ulaşım ve iletişim alanlarındaki yeniliklerin de etkisiyle, sanayinin ve makine
üretiminin egemen olduğu bir sürece geçiştir. Hammaddeleri işlenmiş hale sokup, değerlendirmeye
yarayan, işlem ve araçların tümü anlamına gelen Sanayinin ürettiği her çeşit aracın tarıma girmesiyle
tarım kapitalistleşmiş ve sanayileşmiştir. Toprağı güçlendirme, besleyiciliğini arttırma, üretimi
çoğaltma yolunda; önceleri hayvanlardan elde edilen, sonraları ise yapay olarak üretilen gübrenin
(kimyacı Leibig, 1840) toprağa ilavesiyle tarım üretimi de artmıştır. Ancak, yapay gübre, ürünün
yanında tarım zararlılarını (zararlı otlar, bitkileri yiyen hayvanlar ve mikroorganizmalar) da üretince,
kimya sanayii devreye girmiştir. Geliştirilen gübreler, ilaçlar, sulama sistemleri, makineler ve verimi
yüksek ürün çeşitleri sayesinde verimlilik büyük ölçüde arttırılmıştır. 19. yüzyıl sanayi devrimi ile
Makineli tarım, ailesel çiftçiliğin yani el tarımının yerini alınca; insan gücü gereksinimi azalmış,
kırsal bölgelerden kentlere göç başlamıştır. Makineleşmeyle birlikte, verim artmış, tarım ticarileşmiş,
alışveriş nakite dönmüş, ticari ortam (piyasa) genişlemiştir. Makineleşmeden önce, kırsalda üretilenin
çoğu, kırsaldaki Pazar ve panayırlarda tüketiliyordu. Makineleşme sonucu, üretim artıp, tarımda
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çalışan nufus azalınca, üretilen mallar, üretilen yerlerin çok uzaklarında tüketilmeye başlandı, deniz
aşırı ülkeler önem kazandı. Tarım alanlarının yakınlarındaki firmalar, büyük işletmeler; çiftçilerin
mallarını mümkün olan en düşük fiyatlarla kapatmaya ve ellerindeki malları en yüksek düzeyde
değerlendirmeye ve tüketicileri, elden geldiğince çok alışverişe yöneltmek için; marka, yenilik ve
reklam gibi pazarlama tekniklerini aşırı ölçüde kullanmaya yönelmişlerdir.
1920’lerden sonra, yeni bitki ve hayvan türlerinin geliştirilmesinde kullanılan genetik, yeni bir
sömürü alanıdır. Sömürü düzeniyle sermayelerini arttırıp devleşen, üretimi ve pazarları uluslararası
düzeyde ele geçirenler, yani Elitler, gelişen sanayilerine topraklarının yetmediği teziyle, elverişli,
verimli sömürge peşine düşmüşlerdir. Ekonomik sömürgeleştirme ve yayılma siyaseti, değişik şekiller
altında ve maddi gelişme düzeyinde, uygun tarım toplumlarını bağımlı kılmış, başka yerlere sürmüş
ve bazen de yok etmiştir.
Ülkelere (özellikle azgelişmiş ülkelere) “yeni” ve “çağdaş” bir gelişme gibi gösterilen
Küreselleşme yeni bir olgu değildir. Küreselleşme adı altında Uluslararası sömürü; daha önceleri de,
Emperyalizm, mandacılık ve sömürgecilik olarak karşımıza çıkmıştır, gelişen teknolojiden de
yararlanarak sürdürülmektedir. Bir devletin ya da bir “Güç”ün, başka bir devlet, devletler topluluğu ve
de insanlık üzerinde siyasal, ekonomik, askeri ve kültürel baskı kurması yani onu köleleştirmesidir.
Küreselleşme adı altında kurulmak istenen, “Yeni Dünya Düzeni”, “Globalleşme” ya da asıl adıyla
“Tek Dünya Devleti” aslında tam bir düzensizliktir ve bir yoksullaştırma, sömürme ve köleleştirme
programıdır. Serbest Ticaret ve Küreselleşme kılıfıyla, Dünyayı ele geçirmeyi amaçlayan Elit;
ikiyüz yıllık bir süreç içinde, özellikle Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’ndan sonra, tüm ulusları
borçlandırarak, iflas ettirerek, ulusal kaynaklarına el koyarak, köleleştirme planını uygulamış, ulusları
birer sömürge haline getirmek üzere son darbeyi vurmaya hazırlanmaktadır. Bugün Uluslararası
Elit’in gerçek kimliği bilinmediğinden ya da az kişi tarafından bilindiğinden, sömürücü olarak
ABD görülmektedir. Elit, ABD’ye de hakimdir. ABD, Elit’in örgütlediği ve denetlediği bir sözde
hükümettir. Aslında ABD; yoksulu, işsizi, uyuşturucu bağımlısı, düşük okuma oranı ve borçlarıyla,
diğer ülkelerden farklı değildir. Merkez Bankası bile yoktur. Merkez Bankası olarak, para politikalarına
yön veren kuruluş; birkaç Elit bankerin oluşturduğu özel bir kuruluş olan Federal Rezerv’dir. O zaman
Elit dediğimiz kimdir? Elit; Paraya ve petrole, dolayısıyla Güç’e sahip, bir devlete ya da bir ırka bağlı
olmayan, “seçilmiş, üstün, görevlendirilmiş, allahoğlu” olduklarına inanan; ulusları soymayı,
onların sütlerini emmeyi, uluslara borç vermeyi ama kendilerinin asla borç almamaları gerektiğini,
tüm dünyanın kendilerine vaad edildiğini, kutsal saydıkları kitaplarındaki (Tevrat) bir “ilahi emir”
olarak kabul eden ve bu zihniyetle de ulusları köleleştirerek “Tek Dünya Krallığı”nı kurmak isteyen
çok zengin bir gruptur. Bir ırktan söz edilemez, bu bir zihniyet sorunudur. Eğer ırktan söz edebilseydik
bu Hazar Türkleri olurdu. Çünkü, bu grubun neredeyse % 90’ını oluşturan ve bugün hakimiyeti
ellerinde tutan kesimin (Eşkenazilerin) temelinde 650 yılından 1016 yılına kadar büyük bir
imparatorluk olan Hazar Türkleri yatmaktadır.1 Bu zihniyet, dünyayı ele geçirme, köleleştirme
planlarını, anayasaları gibi olan Protokollerinde açıklamışlardır. “Siyon Liderlerinin Protokolleri”
adını taşıyan kitaplarında; Elit’in daha önce ne yaptığı, şimdi ne yapmakta olduğu ve daha da neler
yapmayı planladığı açık olarak görülebilir. Kitap okunduğunda görülecektir ki, ulusların köleleştirilmesi
dahil, yazdıklarının pek çoğu yaşama geçirilmiştir. Özetle; Elit denilen, bir anlayıştır, bir
düşünüştür. Kendini seçilmiş ve özel gören insanların, hükmetme ve köleleştirme
vicdansızlığıdır .
Elit, Ulusları köleleştirme (Küreselleşme) ve Tek Dünya Devleti kurma emellerini; CFR
(Yabancı İlişkiler Konseyi), BM (Birleşmiş Milletler), IMF (Uluslararası Para Fonu), DB (Dünya
Bankası), Bilderberg, Trilateral (Üçlü Komisyon), WTO (Dünya Ticaret Örgütü), AB (Avrupa Birliği)
vb “uluslararası örgütleri”; sayıları birkaç yüzü bulan “uluslararası şirketleri”; eğitilmiş “yerli
işbirlikçileri”; “Özel Yasaları, Özel Yasa Koyucuları ve Özel Uygulamaları” ile gerçekleştirir.
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Bunu, “çağ atlama, çağdaşlık, bilinç değişimi, Uluslararası, Avrupalılaşma vb” kavramların
arkasına saklanarak; “dostluk ve yardım” anlaşmaları adı altında, ülkelere girip, gözleyip, denetleyip,
akılları bağlayarak, felç ederek, ülkeleri borçlandırarak ve ülkeleri bağımlı hale sokuncaya,
parçalayıncaya, köleleştirinceye kadar da çalışarak yapar. Elit, için en büyük tehlike; ulus-devletler ve
ulusal bağımsızlık eğilimi ve bunu korumak için yapılan eylemlerdir. Elit, kendine karşı olan düşünce
ve eylemi sevmez. Elit’e hizmet edenler; işlerine yaradığı, düşüncelerine hizmet ettikleri sürece, iş
yaşamında, devlet kadrolarında ve politik yaşamda yüksek ücretlerle yükselirler. Protokollerde,
parolalarının “Para (Petrol, altın), kuvvet, yapmacık, çıkar, rüşvet, düzenbazlık ve hıyanet”
olduğunu söyleyen Elit; bunları yapabilmek için başta, medya, borsa, banka, sanayi, eğitim,
ekonomi olmak üzere her yolu ve sektörü kullanmaktadır. Karşıt gibi görünen; sağ-sol, komünistfaşist, cumhuriyetçi-demokrat vb. klişeler hep kılıftır. Kazanan hep Elit’tir.
Türkler; binlerce yıllık yazı, dil, tarih ve uygarlıklarıyla, diğer uygarlıkların kökenini
oluşturmuştur. 16 bin yıllık geçmişlerinde; “Tamga’ları birleştirerek Yazıyı bulmuşlar; yazı okulları
açmışlar; kağıtı bulmuşlar; resim ve heykel ustalığının ilk örneklerini vermişler; fizik, astrofizik
biliminin öncüsü olmuşlar; Anayasa, hukuk ve demokrasi kavramlarını işlemişler; kadın-erkek
eşitliğini tatbik etmişler; tarihteki ilk devletleri gerçekleştirmişlerdir (On Uyul, -10.000/-1517 Bir
Oy Bil, -1517/-879 AT Oy Bil, -879/+580 TÜRÜK Bil). Bunları da gittikleri yerlere taşımışlar ve
oraların halkları ile kaynaşmışlardır.2
Türkiye, stratejik konumu, zengin yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, genç nufusu ve ilerici Atatürk
ilke ve devrimleriyle, akıl, bilim, vicdan ve gönül eşliğindeki çizgisiyle, her zaman bütün ülkelerin
ilgisini çekmiştir. Gözlerini üstümüzden ayırmamışlar ve hep açık vereceğimiz zamanı kollamışlardır.
Küreselleşmeyi savunanlar 1939’a kadar Türkiye’ye dokunamadılar. Atatürk’ün şekil olarak
ölümünden sonra, Türkiye üzerindeki oyunlarını sürdürdüler ve önemli başarılar elde ettiler.
Bu başarılarını, BM, CFR, IMF, DB, Bilderberg, Trilateral, DTÖ (WTO), NATO, AB vb örgütleri, dev
şirketleri, yardım adı altında yaptıkları tek yanlı anlaşmalar, kredi sözleşmeleri, gümrük birliği, Tahkim
anlaşmaları, yardım adıyla verdikleri yüksek faizli borçlar, içten ve dıştan kaşınılan etnik ve dinsel
ayırımlar ile sürdürdüler ve içteki çapsız yöneticilerin de gayretleri ile de oyunlarını sürdürmektedirler.
Oysa Yüceler Yücesi Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devleti’ni bugünlere gelinsin, bağımsızlıktan
ödün verilsin diye yaratmamıştır; Ulusuna bu ülkeyi, köleleştirilsin diye değil, yaptıkları ve yapmak
istedikleri tamamlansın, daha da ileriye taşınsın diye bırakmıştır. Atatürk şöyle söylemektedir :



Amerika, Avrupa ve bütün Batı dünyası bilmelidir ki; Türkiye halkı her uygar
ve yetenekli ulus gibi, kayıtsız şartsız özgür ve bağımsız yaşamaya kesin
karar vermiştir. Bu yasal kararı bozmaya yönelik her kuvvet,
Türkiye’nin sonsuza dek düşmanı kalır.”3

Elit köleleştirici bağlantılarını, hep kendi lehinde tek yanlı, kendi istekleri doğrultusunda
kullanmıştır. Tüm az gelişmiş ülkeler de bu badireden pay almışlardır. John M. Keynes’in deyimiyle
“Kumarhane Ekonomisi” yani “Parayla para kazanmak” başlıca amaçları olmuştur. Sonuç olarak;
üretimsizlikten kaynaklanan yokluk, açlık, işsizlik, alım gücündeki yetersizlik, ücretlerdeki düşüş ve
sürekli yaşanan krizlerle ülkeler fakirleşmişlerdir. Dünyanın her yerinde zenginler daha zengin, fakirler
daha fakir olmuş ve zenginle fakir arasındaki uçurum giderek derinleşmiş ve derinleşmektedir de.
Dünya Bankası Avrupa Başkan Yardımcısı Jean François Richard, Ulusal Kalite Kongresi’nde şöyle
söylemektedir (04.11.1999) : “Gelecek 20 yılda yeni dünya ekonomisinde, zenginler daha zengin,
fakirler daha fakir olacaktır”. 4
Özellikle, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra birçok azgelişmiş ülke; dış yardım programları, özel
yatırımlar, tarım ve ticaret anlaşmaları, şartlı krediler, çeşitli borç ilişkileri ve özelleştirme dayatmaları
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ile ödeyemeyeceği derecede borç yükü altına ve borç verenin denetimi altına sokulmuştur. Alınan
borç, borçla ödendiğinden, bu kısır döngü azgelişmiş ülkeleri gittikçe kötüye götürmekte ve
bağımsızlıklarını tehlikeye sokmaktadır. Fransız hukukçu Carre de Malberg, Devletler Kuramı adlı
eserinde: “Yabancı bir devlete karşı herhangi bir bağımlılığı olan devletin, içeride de egemen
olacak gücü kalmaz” demektedir.5
Şimdi, tarihte bir gezi yaparak, Elit’in tek emeli olan; Tek Dünya Devleti’ni kurmak üzere
kurduğu Askeri, siyasal, parasal ve ekonomik düzenin araçları olan uluslararası örgütlenmeleri’ni,
uluslararası şirketleri’ni gözlemleyelim. Elit’in tanınmasını zorlaştıran ve insanların aklını karıştıran
şey; gizlilikleri ve “ayrı adlar” altında dünyanın her yanına dağılan örgütlerinin, aslında aynı yere yani
Elit’e bağlı olması, Elit’e hizmet etmesidir. Oysaki hepsinin getirileri hep aynı havuza akmaktadır. Elit,
Amerikada’dır, Avrupada’dır, İngiltere’dedir, Rusya Federasyonu’ndadır, Vatikan’dadır, Japonya’dadır,
her yerdedir. Yani Elit, Dünya Eliti’dir. Gücü ve zenginliğiyle girdiği her ülkenin, ilk ve son sözünü
söyleyenidir. ABD olarak yazılan yerleri de aslında Elit olarak okumak ve anlamak gerekir.6
Çünkü Elit’in güdümündeki ABD’nin kendi başına bir karar alması olanaksızdır. Şunu da hiç
unutmamak gerekir ki, Elit’le yapılan anlaşmaların yani dayatmaların tümü, Elit’in istekleri
doğrultusunda, ulus-devletlerin aleyhinde, tek yanlı ve ulusları bölme, parçalama ve köleleştirmek
üzeredir. Bu politikalardan kendini kurtarmış tek ülke bile yoktur.
Walter Barney, Propaganda adlı kitabında, zihinlerin nasıl kuşatıldığını şöyle anlatıyor :
“Toplumun görünmeyen mekanizmasını işleten kişiler, ülkemizin gerçek yönetici gücünü
meydana getiren görünmeyen hükümeti oluşturuyorlar. Adını hiç duymadığımız kişiler
tarafından zihinlerimize şekil verildi, zevklerimiz biçimlendirildi, fikirlerimize etki edildi.” 7
Texe Marrs, Elit’i, her tarafa yayılan kaygan, mide bulandırıcı bir örümcek ağına benzetiyor
ve şöyle diyor: “İç çember, sahip olduğu büyük gücü kaos yaratarak, anlaşmazlıklara,
kan dökülmesine ve katliama sebep olarak koruyor. Haber alma teşkilatlarını, milli güvenlik
kurumlarını ve dünyanın süper güçlerine ait silahlı kuvvetleri kontrol ediyor... Kanıtlar
gösteriyor ki, iç çember ve etrafındaki delegeler ile yardımcılar, hükümetlerin en üst
düzeylerini kendi istedikleri gibi düzenleyerek, devamlı olarak geri planda çalışıyorlar.
Hisse senedi, hazine bonosu, döviz, değerli maden, tarım ya da ticaret piyasalarını kullanarak
servet transferi yapıyor, seçtikleri kişileri destekliyor ve büyük, çok uluslu şirketleri bir çatı
altında topluyorlar...” 8
İşte Kurtlar Sofrası...

Siyon Tarikatı (1090) : Siyon Birliği örgütü 1090 yılında, ilk Haçlı Seferinin öncülerinden biri
olan ve Kudüs'ü alan Godfroi de Bouillon tarafından kuruldu. Örgüt girişimlerinin ardındaki gizli
örgütün Siyon Birliği olduğu söylenmektedir. Kudüs'deki Siyon Tepesi’ne 1099 yılında, Godfroi de
Bouillon'un emirleri ile alel acele, surları ve kaleleri ile sağlam bir manastır inşa edilmiştir. Bu
manastırın adı "Notre Dame de Siyon"dur (Siyon'lu Hanımımız). (Göğsünü gere gere, “Ben Dame
de Siyon” mezunuyum diye ortada gezinenler, acaba nereye hizmet eden bir okulda okuduklarının
farkında mıdırlar? Ama, gerçeği öğrendiklerinde, çok üzülecekleri yerlere, farkında olmadan hizmet
eden, o kadar çok insanımız var ki).
Siyon Tarikatı'nın adı ilk kez resmi ferman ve belgelerde 19 Temmuz 1116 tarihinde yer aldı.
1152 yılından kalan ve Fransa Kralı VII. Louis'nin mührünü taşıyan bir başka ferman da, Siyon
Tarikatı'na Avrupa'daki ilk büyük merkezlerini (Orleans merkezi) bağışlandığını açıklıyordu. Papa III.
Alexandre'ın mührünü taşıyan, 1178 tarihli bir belge ise, Siyon Tarikatı'nın yalnızca Kutsal
Topraklar'da değil, Fransa, İspanya ve İtalya'da (Sicilya, Napoli, Calabria ve Lombardia) da toprak
sahibi olduğunu doğrulamaktaydı.
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Bütün entrikalar ve din savaşları, ayaklanmalar ya da komplolar, hep aynı ailelerin ve
nesillerinin, ya da onların yerine konan kopyalarının, tek bir amaç uğrunda (Tek Dünya Krallığı);
istikrarlı ve planlı çalışmalarıdır.9

Tapınak Tarikatı (Tampliye Şövalyeleri : Süleyman Tapınağı Şövalyeleri 1118) :
Tampliye Şövalyelerinin ardında, onları askeri ve idari şubesi olarak kurmuş bulunan bir gizli örgüt
mevcuttu. Çeşitli isimler altında varlığını günümüze dek sürdüren bu örgütün en çok tanınan adı
"Siyon Birliği/Tarikatı"dır (Prieuré de Siyon). Prieuré sözü, dinsel birlik ya da topluluk anlamına
gelmektedir. 1.Haçlı seferi ile Kudüs‘ü ele geçiren Haçlılar, Haçlı Krallığını kurmuşlardı. Tapınak
Şövalyeleri, işte bu krallık döneminde ortaya çıktılar. Bunlara “İsa’nın Yoksul Şövalyeleri” de denir.
Bu tarikat, 1118’de, Fransız şövalyesi Hugues de Payns ve 9 arkadaşı tarafından kuruldu.
Haçlı Kralı II. Boudouin, onları Kudüs’teki Süleyman Tapınağının olduğu yere yerleştirdi. Bu
şövalyeler kısa sürede sayı ve güç yönünden geliştiler ve koruyucusu oldukları tapınaktan dolayı
Tapınak Şövalyeleri ya da Süleyman Tapınağı Şövalyeleri olarak anılmaya başlandılar. Liderlerine
(Mason geleneğinde olduğu gibi) “Üstad”, en büyüklerine de “Büyük Üstad” diyorlardı.
Tapınakçılar, Mason’luğun da çekirdeğini oluşturmuşlardır. Masonlar, Tapınakçılardan elde ettikleri
gizli bilgilerin çoğunu kullanmışlardır. Bu bilgiler KABALA öğretisine dayanmaktadır. Tapınakçılar,
gittikçe büyüyerek bir örgüt haline geldiler. Yalnızca Kudüs’te değil, Avrupa’da da, özellikle de
Fransa’da çok sayıda tapınakçı oluştu. Bu arada Tapınakçılar, ticari faaliyetlere ve şirketleşmeye
de başladılar. Avrupadan Filistin’e gitmek için yola çıkan hacıların değerli eşyalarını, Avrupa’da
devralıp, karşılığında çekler veriyorlardı. Filistin’e ulaşan yolcular bu çekleri tapınakçılar yoluyla
paraya çeviriyorlar ve tapınakçılara da yüklü bir komisyon ödüyorlardı. Nitekim Tapınakçılar,
bağışlardan, işgallerden, parasal işlemlerden elde ettikleri yüzdelerle, çok büyük bir şirket haline
geldiler.
Michael Baiget ve Richard Leigh‘in birlikte yazdıkları “Tapınak ve Loca” (The Temple and
The Lodge) adlı kitapta; “Modern bankacılığın kökeninin Tapınakçılar’a dayandığı ve bu örgütün
Avrupa’daki servetin önemli bir bölümünü ellerinde bulundurdukları, Fransız ve İngiliz
krallarına bile, faizle borç verdikleri” anlatılmakta ve şöyle denmektedir: “Hiçbir Ortaçağ kurumu
kapitalizmin yükselişine, Tapınakçılar kadar katkıda bulunmamıştır.” 10
Tapınakçılar birbirlerini tanıyabilmek için; gizli işaret, parola ve semboller kullandılar.
Bunların hâla yaygın olarak Masonlar ve Sabetayistler tarafından kullanıldığı kabul edilmektedir.11
Diğer bir ilginç özellikleri de; “Tören” ve “Ayin”leriydi. Uzun süren ve çok gizli olan bu törenleri;
tarikata üye olmayanlar hiç bilemediler. Ancak, zamanla dışarıya sızan bilgiler; Tapınakçılar’ın
Hristiyanlıktan saptıkları yönündeydi. Gizli ayinlerinden ve sapkınlıklarından dolayı, 1307’de Fransa
Kralı ve Papa V. Clement’in emriyle, Paris’teki Tapınakçıların tümü tutuklanıp, sorgulandılar.
"Tapınakçılar'ın çoğu, İsa'ya inanmadıklarını onu 'sahte peygamber' olarak gördüklerini“ itiraf
ettiler.12 Tapınakçılar, Şeytan’a taptıklarını, gizli törenlerinde haç’a tükürdüklerini, kara büyü ve
sihirle uğraştıklarını da itiraf ettiler.13 Tapınakçılar Tarikatı, yıllarca süren sorgu ve mahkemelerin
sonucunda, Papa 5. Clement tarafından, tüm Avrupa’da tamamen yasaklandı ve tüm Tapınakçıların
tutuklanması istendi. Bunun üzerine Tapınakçılar, Avrupa'nın farklı bölgelerinde kendilerine güvenli
yerler bulup, varlıklarını yer altında gizli toplantılarla sürdürdüler ve fiilen hiç yok olmadılar.
Tapınakçılar varlıklarını, devamları olan Masonluk, İlluminati (Aydınlanmacılar) ve Gül-Haç (RoseCroix) vb. gibi örgütlerle sürdürmüşlerdir. Malta Şövalyeleri de Tapınakçıların günümüzdeki
temsilcilerindendir.14
Vatikan : Siyaset bilimci yazar Texe Marrs, Vatikan için şöyle söylüyor: “Vatikan’ın Elit
(İlluminati) ile yakın işbirliği içinde ve İç Çember’in tamamlayıcı bir unsuru olduğunu
söyleyebilirim. Papa’nın da kendisine ait küresel çapta geniş bir haber alma, siyaset ve finans
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organizasyonu var.”15 Araştırmacı yazar; Aytunç Altındal da: “Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri iç
içe kuruluşlardır.” diyor.16
1267 yılına kadar papalar, Vatikan’da değil, Lateran diye bilinen yerleşim alanında, 14.
yüzyılda da, Fransa’nın Avignon şehrinde oturmuşlardır. Papaların Vatikan’a geçişleri 1377
yılındadır. “Lateran Kilise Kararları” Vatikan Kararları’na öncelik sağlamıştır. Vatikan, son hukuki
şeklini, faşist diktatör Mussolini ile, Vatikan’ın Dış İşleri Bakanı Kardinal Gaspari arasında, 26 Ekim
1926’da imzalanan “Concordat” (Mukavele) ile almıştır. İtalya’da “devlet içinde devlet” olan, kutsal
sayılan ve dünyanın en küçük (80 dönüm) fakat en zengin devletlerinden biri olan Vatikan,
“Tanrı-Kenti Devleti” statüsündedir. Siyasi, ekonomik, diplomatik, askeri kararları ve kuruluşlarla
olan bağlarıyla (BM, UNESCO, AB, NSA, OAS, CIA, MOSSAD, KGB vb) uluslararası bir örgüt
niteliğindedir. Tarihin çeşitli dönemlerinde papaların, gizli tarikat ve örgütlerle, açık ya da gizli ilişkileri
olmuştur. Belgelere geçmiş ilişkileri içinde; Siyon Tarikatı, Gül ve Haç Tarikatı, Tapınak Tarikatı
(Tapınak Şövalyeleri) vb. örgütler vardır. Günümüzde de Vatikan’da bu tür örgütlerin üyeleri vardır.
Mason kardinaller ve papazlar vardır.17 Gündüz nufusu 3599’a yükselen Vatikan’ın gece yerleşik
nufusu 600 kişidir. Vatikan, İtalya devletinin tüm haklarından yararlanabilen, fakat kendi bayrağına ve
egemenliğine sahip, kendi pasaportu, devlet kuruluşları ve bürokratları olan ayrı bir devlettir. 200’den
çok gazete ve dergisi, 154 radyo istasyonu ya da emisyonu, 49 TV kanalı ya da kablolu yayını vardır.
Tüm şehirlerdeki katoliklerden kesilen Kilise vergisi; aidatlar, bağışlar, şirket gelirleri; hisse
senetleri, tahvil, bono gelirleri; bankacılık ve faiz gelirleri; hediyelik eşya gelirleri; reklam
gelirleri başlıca gelir kaynaklarındandır. Vatikan, dünyanın önde gelen birçok şirketinde
hissedardır. Birçok bankanın ortağıdır. Çeşitli ülkelerde sayısız gayrımenkulü vardır. Giyim ve
turizm sektörlerinde, ayakkabı, yiyecek, enerji ve inşaat sektörlerinde kârlı yatırımları ve ortaklıkları
vardır. Avrupa Birliği içinde, Vatikan’a bağlı çalışan “Katolik Tekstil Sanayicileri Birliği”,
onun çıkarlarının yöneticisi durumundadır. Güçlü bir haberalma ağı olan Vatikan’ın serveti de
bilinememektedir. Vatikan’ı, geleneksel giysileri içindeki İsviçreli katolik askerler korumaktadır.
Vatikan’ın en önemli ve güçlü kurumu, Vatikan’ın beyni olan “Curia”dır. Devlet olarak Vatikan
buradan yönetilir. Vatikan, inanılması güç sırları, gizli geçitleri, şifreleri ve yeraltı yollarıyla, dünyanın
en “esrarengiz” devletidir. Öğretiye göre; “Vatikan’da öğrenilen sırlar açıklanmaz, açıklayanların
ve nesiller boyunca ailelerinin canları ve malları güvenlikte olmaz”18 . Vatikan’ın ve papalığın
tarihi sayısız cinayet, entrika ve skandallarla doludur. Vatikan, kirli işlerinde taşeron kullanan bir
devlettir. Pis işleri temizlemek mafya‘nın görevidir.19
Papa’nın üç ayrı resmi sıfatı vardır: 1- Süprem Pontiff : Roma İmparatorluğundan kalmadır.
Ruhani önder anlamındadır. 2- Roma Başpiskoposu. 3- Holly Father (Kutsal Peder), kiliseyle evli
oluş anlamına da gelir. Hristiyan olmayan devlet ve siyaset adamları için sıfatı ise, His Holiness‘tir
(Your Holiness). Kardinal Büyükelçilere “Ekselans”, diğer kardinallere de “Monsenyör” denilir.
Papalık seçiminde iç dengeler ve uluslararası siyaset önemli yer tutar. İnançlarına göre papayı
“kutsal ruh” seçiyor sayıyorlarsa da, gerçekte CIA, Mossad, NSA (Ulusal Güvenlik Örgütü), KGB vb.
örgütler devrededir. 900 milyon insan için seçilecek papanın seçimi, “Sistine Chapel” denilen küçük
kilisede, 100 kadar yaşlı, dış dünyayla ilişkileri kesilmiş kardinallerin oylarıyla yapılır. Seçimin bitmesi,
kilisenin bacasından tüttürülen beyaz dumanla açıklanır. Hristiyanlıkta, papanın elindeki en güçlü silah
”Aforoz”dur. Aforoz edilen, Hristiyanlıktan atılır; adını, evliliğini yitirir.
Sürekli bir mücadele yaşanan Vatikan’da, başlıca akımlar şunlardır :
OPUS DEI (Tanrının Eli / işleri) adlı bu gizli örgüt, Katolik kilisesindeki, Mason locaları olarak
tanımlanır. 2 Ekim 1928’de Madrid’de, papaz Escriva de Balaquery Albas tarafından kurulmuştur.
Amacı; papaya Vatikan dışında destek olacak, iş ve meslek sahipleri olan Elit kadroyu oluşturmaktı.
Bu, “hoşgörü” ve “diyolog” ile de süslenerek, çeşitli ülkelerde, seminerler, konferanslar, toplantılar
düzenlenmiş ve çabuk yükselme hırslı, etik değerlere önem vermeyen, aydın geçinenlerle
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“dayanışma” grupları oluşturulmuştur. Turizm, inşaat ve eğitim sisteminden de faydalanarak büyük
bir servet edinen OPUS DEI’nin halen dünyada 428 üniversitesi ve sayısız okulu vardır ve artık
“uluslararası” bir güç haline gelmiştir. Avusturya arşidükü ve Avrupanın gizli kralı denilen, Elit Otto
von Habsburg ve Kral Juan Carlos da, aynı zamanda OPUS DEI üyesidir.20
Malta Şövalyeleri: Tapınakçıların geleneğinden gelen, Rodos’ta kurulan, Ada Osmanlının
eline geçince Malta’ya sürülen (1520’lerde), Türklere karşı olan bu örgüt, Avrupa’nın “polisliği”
görevini yapmıştır. Bolşevik İhtilali sırasında devreye giren zengin ve güçlü Elit Amerikalılar ile Malta
Şövalyeleri, Katolik ve Ortodoks tarikatlar olarak bölünmüşlerdir. Bir kısmı da “Ekümenik” (Dinler Arası
Diyalog) tarikatlar haline gelmişlerdir. Bunların en ünlüsü olan SMOM (Rodos, Malta, ve Kudüs St.
John Şövalyeleri Askeri ve Egemen Tarikatı), halen dünya da kabul edilen ve Malta Devleti nezdinde
bir büyükelçi tarafından temsil edilen, başta Vatikan olmak üzere 45 ülkede Büyükelçi düzeyinde
temsilci bulundurabilme hakkını kazanmış, “devlet içinde devlet” statüsüne kavuşmuş, kendi
bayrağı, pulu, pasaportu, imtiyazları ve özel vergi sistemi olan bir “tarikat devleti”dir. Aynı zamanda
UNESCO‘da, AB‘de, FAO‘da, WHO‘da (Dünya Ticaret Örgütü) vb. daimi delegasyonlar
bulundurmaktadır.
Dominikenler Tarikatı : 1215’te Aziz Domingo de Guzman’ın kurduğu, “Önce kilise” diyen,
gaddar ve dogmatik olmakla tanınan gezici bir tarikattır. “Avrupa’nın genişlemesi’nin ilk ve en
yorulmaz misyonerleridir.
Fransiskan Tarikatı : 13. yüzyıl başlarında, Aziz Francesko‘nun kurduğu, “Önce Roma’daki
kilise değil, Hristiyanlık gelir” diyen keşişler topluluğudur.
Cizvitler Tarikatı : 1520 yılında, Ignatus Loyola tarafından kurulan Cizvitler, en hızlı ve
acımasız misyoner örgütüdür. Onlar için, papalık makamının korunması ve savunması öncelik taşır.
Cizvitler kendilerini “Tanrının askerleri” olarak görürler. Cizvitler Avrupa Parlamentosu’nda çok etkili
bir gruba sahiptirler. Türkiyede ilk misyoner okulu olan ve halen de faaliyetlerini sürdüren,
Karaköy’deki Saint-Benoit Lisesi (18 Kasım 1583) Cizvitler tarafından açılmıştır. Papaları yücelten
OPUS DEI ile papalık makamını yücelten Cizvitler kavgalıdır.
Vatikan ve Papalar Türklere karşı hiç te dostane ilişkiler içinde değillerdir. Türk dostu olarak
tanıtılmak istenen, Gül ve Haç üyesi, eski papa 23. John (Angelo Rancalli), Türkiye’de bulunduğu
yıllarda (1935-45), Türklere değil, Yahudilere ve azınlıklara yakındı. En yakın dostu olan Celal Bayar’ı
idamdan da kurtardığı bilinmektedir. Vatikan, Resmi yayın organları olan “The Catholic World
Report” dergisinde 1995’ten beri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ağır saldırılarda bulunmaktadır.
13 Kasım 2000’de papa 2. John Paul, yaptığı açıklamada, 20. yüzyılda yaşanmış olan tüm
soykırımların sorumlusu olarak Türkleri göstermiş ve lanetlemiştir. Hoşgörü, Dinler Arası Diyalog ve
İbrahimi Dinlerin Birliği adı altında, örgütsel faaliyetlerini sürdürmektedirler. Vatikan, Fener Patriğini
“Ortodoks Ekümenik Patrik” olarak kabul ve beyan etmektedir. İstanbul’da 144 dönümlük bir alan
kaplayan Fener Patrikhanesi de “Devlet içinde devlet” olmak istemektedir. Terörist PKK’ya,
Terörist Kürtçülere maddi ve siyasi destek sağlamak için her türlü diplomatik girişimde bulunabilmekte
ve her türlü bölücülük akımını desteklemektedir. Abdullah Öcalan’ı da, korumuşlar, desteklemişler
ve kullanmışlardır.21 Batı ve Avrupa Birliği de başımıza yeni bir çorap örmekle meşguldür.
Bizansın Paleolog ve Kantakuzen hanedanlarının bir temsilcisi (o da bir Tapınak Şövalyesidir),
kendisini “Bizans Tahtının son ve yasal varisi” yani “son imparator” ilan etmiş ve başta ABD, Fransa,
İtalya, Rusya olmak üzere, birçok ülkede, mahkemeden “Bizans İmparatoru” olduğu hakkında
berat almıştır.22

Masonluk (Farmasonluk, Franmasonluk/Özgür Masonluk 1723: Masonluk; üyelerinin
(Biraderler, Kardeşler) birbirlerini işaret ya da sembollerinden tanıdıkları ve sırlarını saklı tutmaya
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yemin ettikleri, çıkar birlikteliği ve ayrıcalık yaratma üzerine kurulmuş evrensel bir örgüttür.
Alçakgönüllük, hoşgörü (tolerans) ve özveri perdesi arkasında; Yardımlaşma, dayanışma kurumu
görüntüsü altında; büyük bir çaba ile, Elit’in Dünya Hakimiyeti programı için çalışmaktadırlar:
“Dünyadaki her memlekette ‘serbest mason locaları’ kuracağız ve çoğaltacağız. Onlara kamu
faaliyetlerinde şöhretli olan ve olabilecek herkesi çekeceğiz. Çünkü biz başlıca ‘haber alma
büromuzu’ ve tesir vasıtalarımızı bu localarda bulacağız. Bütün bu locaları yalnız bizce bilinen
başka kimse tarafından kat’i surette bilinmeyen, ‘Siyon liderlerimizden müteşekkil’ bir ‘merkezi
idare altında toplayacağız. Bu locaların kendilerinin mümessilleri bulunacak...” 23 Masonlarda
ritüeller, şekil, sayı ve renk olarak sembollerin tümü Tevrat’tan ve Yahudi mistisizmi olan Kabala’dan
(gelenek) alınmadır. Bir masona, mabedin ölçüleri sorulduğunda alınan yanıt: “Boyu; batıdan
doğuya, eni; kuzeyden güneye” olur. Tevrat’ta da Yehova’nın İbrahim’e yani Abraham’a, vaad
edilen toprakları tarifi aynıdır: “Rab dedi: Şimdi gözlerini kaldır ve bulunduğun yerden ‘kuzeye
ve güneye ve doğuya ve batıya bak’; çünkü görmekte olduğun bütün memleketleri sana ve
ebediyen senin zürriyetine vereceğim.” 24
Bir grup mason bir loca, bir grup loca da bir obediyans oluşturur. Locaların adları, Kabala
ilkelerine göre seçilir. Masonluk, Operatif Masonluk ve Spekülatif Masonluk olarak ikiye ayrılır:
Operatif Masonluk: Ortaçağdaki, serbest yapı işçilerinin (serbest taş işçileri) kurduğu mesleki
örgütlenmedir. Yapı işinin çeşitli kollarında çalışanların mesleki örgütlenmesiyle localar halinde beliren
operatif masonluk üyelerine, istedikleri gibi, istedikleri yerde çalışma olanakları ve ayrıcalıklar
tanınıyordu. Masonlar, Kudüs’te Süleyman Mabedini inşa eden Hiram Usta’ya “babamız”
demektedirler. Hiram’ın annesinden dolayı masonlara, dul kadının çocukları da denir. Çalıştırdığı
işçilerde kullandığı kademe sistemi (çırak-kalfa-usta), günümüz mason localarına da taşınmış,
zamanla dereceler eklenerek 33 dereceye çıkmıştır. Hiram Usta‘nın, meslek sırrını almak için, çırak
ve kalfalarınca, gönye, cetvel ve pergellerle öldürülmesi, birçok anlamda sembolize edilmiş, masonik
sır anlayışı ve ritüel sistemi bu olay üzerine şekillendirilmiştir. “Sır”ın ancak dereceler yükselince
öğrenileceği fikri işlenmiştir. Süleyman Mabedinin girişinde bulunan Jakin ve Boaz sütunlarını
sembolize eden J ve B harfleri, üçgen içinde göz, altı köşeli yıldız (Davut Yıldızı), sfenks, yılan,
kartal, taç, 12 sayısı, 7 kollu şamdan, tokmak, çekiç, pergel, gönye, ışık saçan kılıç, beyaz güvercin,
siyah fötr şapka, tuz ve ekmek vb. semboller Tevrat ve Yahudi Mistisizmi olan Kabala kaynaklıdır. 1
dolarlık banknotun üstünde de, sembollerin ve simgelerin pek çoğu bulunmaktadır. Mason olan Mithat
Paşa’nın yaptırdığı Karaköydeki Ziraat Bankası binasında, Hiram Usta Heykeli, Dul Kadın Heykeli ve
daha pek çok sembol ve simge de hâlâ durmaktadır. Masonların en eski anayasasının (York
Anayasası) 926 yılında Kral Athelstan’ın üvey oğlu Edvin York tarafından İngiltere’de yazıldığı
söylenmektedir.
Spekülatif Masonluk, mimarinin yaygınlaşıp, üniversitelerde bilimsel olarak öğretilmesiyle,
önemini yitiren Operatif Masonluğun yerine (görünüşte) açık bir dernek olarak İngiltere’de 1717
yılında kurulmuş ve oradan dünyaya yayılmıştır. Bu, dünyadaki İlk büyük Mason teşkilatlanmasıdır.
Dört büyük loca birleşerek İngiliz Büyük Locası adını almıştır. 25 Modern Masonluğun temel yasası
da, 1723’de Anderson adlı bir papaz tarafından kaleme alınmış olan, aslı ingilizce 91 sayfalık bir
kitapçıktır. Bu kitap içerik olarak; Tarihsel Bölüm, Yükümlülükler, Genel Tüzükler ve Şarkılar
bölümünden oluşur. İslamda; Ahilik, Loncalar, Melamilik ve Bektaşilik gibi topluluklar, masonluk ile
paralellikler oluşturmaktadır. Anderson Yasası’nın, Tanrı ve Din Konuları” başlığını taşıyan 1.
maddesinde; “... Bütün insanların birlikte benimseyecekleri bir dine uymayı telkin etmenin...” 26,
diyerek gösterdiği hedef, Elit’in hakimiyetindeki “Tek Dünya Devleti”dir. Yahudi liderler, başka
ülkelerin insanlarından yararlanmayı, onları masonlaştırarak, kendi emelleri için kullanmayı amaç
edinmişlerdir. Yahudiler her tarafta Masonluğun gelişmesine hizmet etmişler ve localarda en önemli
dereceleri almışlardır. Farmasonluk denilen kökü dışarda, dizgini Elit’in elindeki örgüt, harfi harfine
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Yahudiliktir. Yahudiler Mason teşkilatını bir maske gibi kullanmaktadırlar. Masonluk, Yahudilerin
siyasi, toplumsal, kültürel davalarının oluşumunda büyük aracı olmuştur. Her kuruluş içinde, gerektiği
zaman kullanılmak üzere, kendi adamlarını bulunduran Masonlar, siyasi ve sosyal her değişikliğe de
çabuk uyum sağlayabilecek, anarşilerden en iyi yararlanacak şekilde kendilerini hazırlamışlardır.
Türkiyedeki bütün ekonomik kaynakları kontrol edenler, siyasette başa oynayanlar, büyük bankaların
en önemli köşelerinde oturanlar da onlardır.27
Masonluğa Giriş Töreni: Masonluğa girebilmek için; güzellik (Hüsn’ü cemal), bilim (İlm’ü
kemal) ve servet (servet’ü mal) gereklidir. Masonluğa, vücutça eksikliği ve sakatlığı olmayan, zengin
ya da mesleğinde istikbal vaadeden, sır saklamasını bilen, güvenilir olan, ilerde geleceği olan erkekler
(yeni tarihlerde, bir loca 3. dereceye kadar kadınları da almaya başladı), en az iki Mason’un teklifiyle
masonluğa aday olurlar. Masonluğa alınmasına karar verilen harici, tekris günü (Erişme töreni), bir
rehber masonun eşliğinde derneğe getirilir, bekleme odasındaki, kendini törene hazırlayacak olan
“Korkunç Kardeş”e emanet edilir. Korkunç Kardeş’in kılığı ürküntü vericidir. Başında, yalnız gözlerini
açıkta bırakan kara bir kukuleta, sırtında topuklarına kadar inen kara bir cüppe ve elinde yalın bir kılıç
vardır (şeytan tarif ediliyor/Lüsifer). Korkunç Kardeş, hariciyi gözlerini bağlayarak düşünme odasına
götürür ve göz bağını çözer. Düşünme odasında; bir mumun aydınlattığı, siyah bezle örtülü küçücük
bir masa ve masanın üstünde kurukafa, kum saati, bir dilim kuru ekmek, bir kap içinde biraz tuz, bir
bardak su ve bir ayna vardır. Masa üzerinde, camlı bir çerçeve içinde şu yazı göze çarpar: “Ben ...... ,
önceden vermiş olduğum istek belgemde yazdığım gibi, bilerek, isteyerek ve hiçbir etki altında
kalmadan mason olmayı istediğimi bildiririm... Türk masonluğunun ve beni içine alacak
locanın yöntem ve kararlarına iyi niyetle uyacağım. Şu andan başlayarak burada işitip
göreceklerimi başkalarına söylemeyeceğime şerefim üzerine söz veriyorum.” Korkunç Kardeş,
masonluğa yeni katılan kişiye bu andı okumasını bildirir ve imzalaması için, Masonların
“Vasiyetneme” dedikleri; ‘İnsanın yurduna, kendisine ve tüm insanlara karşı görevinin ne olduğu’
sorulan, üçgen biçiminde bir kağıt verir, düşünmesi için adayı yalnız bırakır. Biraz sonra döner, adayın
yanındaki para, saat, yüzük, anahtar vb. madensel eşyayı alıp bir torbaya koyar; imzalanan “vasiyet
belgesini” kılıcının ucuna geçirip gider. Sonra tekrar odaya dönerek adaya, tören hakkında bilgi verir.
Tekrar gözleri bağlanan aday; ceketi çıkarılmış, boyunbağı alınmış, kolları sıvanmış, sağ
ayağına terlik giydirilmiş, pantolonunun sağ paçası diz kapağına kadar sıvanmış bir durumda
törenin yapılacağı locanın kapısının önüne getirilir. Boynuna geçirildikten sonra, omuzlarından ve
koltuk altlarından çapraz dolaştırılan bir iple çekilerek, iki rehberin yardımıyla, locada dolaştırılır.28
(iple çekilmek aşağılayıcı bulunduğu için olsa gerek şimdilerde, daha az aşağılayıcı olan; boynundaki
iple, yere diz çöktürülmüş durumda iken, kollarına giren iki mason tarafından, locada dolaştırılmakta
imiş). Tekrar locanın kapısına geldiğinde; gözbağı çözülen adayın gözlerine çok parlak bir ışık tutulur.
Böylece masonluğa adım atan adaylar; “Ham taş” durumundan, Masonik bilgiyi sembolize eden
ışık’a kavuşturularak yeni bir kişilik kazanacaklarına, derecelerini geçerek Üstat, Üstadı Muhterem
ve Kainatın Ulu Mimarı olacaklarına inandırılırlar. Masonlar, “Kainatın Ulu Mimarı”nı şöyle tarif
ediyorlar; “Mabedimizi ve kendimizi tetkik edersek, ‘Kainatın Ulu Mimarı’na gideriz ve görürüz ki
kainatın ulu mimarı içimizdedir.” 29 Masonlukta, olayları “allegori ve sembolle anlatma”
alışkanlığı vardır. Masonlar bir dereceden diğerine geçebilmek için belirli sınavlardan geçerler.
Her derecenin, ritüelleri, özel kılıkları ve özel ünvanları vardır. Üst dereceli bir mason, alt
derecedekilerin sırlarını bilirken, alt dereceli bir mason, üst derecedekilerin sırlarını bilmez.
Masonlar, Mason olmayanlara “hariciler” derler.
Türkiye’de masonluk, üç dönemde incelenebilir

:

1- II. Meşrutiyet’ten önceki dönem :
Mustafa Reşit Paşa, Mithat Paşa, Ziya Paşa, Namık Kemal, Ali Suavi, 5. Murat vb masondular.
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Zaten, Osmanlı Devletinde; rejim değişikliklerini, isyan ve ihtilalleri organize eden kuruluşlar mason
localarıydı. Beyinler de Yahudiler ve Sabetayistlerdi. Yahudilerin Osmanlı Devletinde özel bir yeri
vardı. Hatta Türklerden daha fazla imtiyazları vardı. Devletin bütün ticari işleri ellerindeydi.30
2- 1909-1935 Dönemi : Mısırlı Prens Aziz Hasan Paşa ve hükmündeki Osmanlı Sadrazamı
Talat Paşa ve Sır Katibi David Kohen, Manuel Karasu, Cemal Paşa, Süleyman Paşa, Rıza Tevfik,
Hüseyin Cahit Yalçın vb. masondular. Atatürk, mason olan İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’ya verdiği
talimatla, 8 Ekim 1935’Te, kökleri dışarıda, dışarıya bağımlı olan, mason localarını kapattırmış
ve mallarının Halkevlerine devredilmesini istemiştir.
3- 1948 sonrası : Ne yazık ki, 1948’de İsmet İnönü’nün de izniyle, mason locaları yeniden
çalışmaya geçmiştir. 1965 yılında Demirel’e, mason olduğu halde, “Mason değildir” belgesinin
verilmesi üzerine, “Masonluk politikaya bulaştırılmamalıydı” savıyla, belgeyi vermeyi içlerine sindiren
rmasonlar Aşağıdakiler ve sindiremeyenler Yukarıdakiler olarak ikiye bölünmüşlerdir. Bölünmüşler
sözü de pek doğru değildir. Çünkü, onlara göre, “Masonluk bölünme kabul etmez, değişik saflarda
çalışan Mason teşekkülleri asla birbirinin karşıtı değildir.” 31 Aşağıdakiler, Nuri Ziya Sokak’ta
faaliyettedirler. Türkiye Büyük Locası olarak anılırlar.
Tutucu olarak tanınırlar. İlk başta Yüksek Şura’dan yoksun kalmışlardır. Sonra Yukarıdakilerden geri
dönen 10 Yüksek dereceli (33 dereceli) mason, “Yüksek Felsefi Dereceleri” içeren atelyeleri, yani
Süprem Konseyi oluşturmuş, kurumun adını da “Türkiye Kültür ve Fikir Derneği” koymuşlardır.
Aşağıdakiler, Türkiye Büyük Locası olarak, İngiltere tarafından resmen tanındıktan sonra (1970)
adlarını Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası olarak değiştirmişlerdir
(masonluğun dışarıya bağımlılığı da böylece tescillidir). Yukarıdakiler, Tepebaşı 111’de
faaliyettedirler. Fransız obediyansına bağlıdırlar. Özgür Masonlar Büyük Locası Olarak da
tanınırlar. Sözümona reformisttirler. Eski Büyük Üstatları Orhan Hançerlioğlu’nun da etkisiyle, ateist
eğilimli bir felsefe grubu durumundadırlar. Yüksek Şura’ya sahip olduklarından dolayı Aşağıdakiler
yani Büyük Loca, Yukarıdakileri tanımamaktadır. Masonluk, tüm dünya siyasetinde vardır. Kralların,
Padişahların, Başkanların, Başbakanların, etkin politikacıların, Paşaların, bazı General ve subayların,
Üst düzey yöneticilerin vb. pek çoğu masondurlar. Çağ başlatan ihtilaller masonluğun eseridir
(Fransa, Çin, Rus ihtilalleri). Masonların çoğu neye ve hangi davaya alet olduklarının bilincinde
değillerdir. Lions ve Rotary gibi kulüpler, Masonluğun alt birimleri olarak hizmet ederler. Amaçları,
hizmet ve dayanışma gibi gözükse de, asıl amaç Elit’e hizmettir.32 Aslında masonluk, İsrail Devleti’nin
kurulması, Yahudilerin kurtarılmasıyla misyonunu tamamlamış durumundadır. Zira, 15.derecenin
ritüeli Siyonun esir kızını kurtarmaktır. Öyleyse acaba hâlâ faaliyetlerini neden sürdürmektedirler?...

İllüminati (01.05.1776)

:

İlluminati, süper zengin Elit’lerin yönettiği bir dünya komplosudur. İlluminati, “Aydınlanmışlar”
anlamındadır. Adını ve üyelerini sır gibi saklayan, özel eğitim, tören ve alt kültürlerden gelenlerden
oluşan gizli bir kardeşlik örgütüdür. Amaçları; dünyayı yönetmektir. Elit’in Biraderlik Müessesesinin
bulduğu vitrin adam, Cizvit profesör Adam Weishaupt tarafından Almanya’da (Bavyera) kurulmuştur.
İlluminati’nin üst yönetimi, yürütme, yasama ve adli işler olarak gruplanabilir. Yürütme; 13’ler
konseyi ile Yeni Dünya Düzeni’ni idare etmektedir. Yasama; 13’ler konseyinin altında, 300’ler
Yasama Komitesi bulunur. Bu komite, önde gelen İlluminati ailelerinin kanından gelenlerden ve
anahtar mevkilerdeki güçlü kişilerden oluşur. Zincirleme bir yönetim ağı söz konusudur. Üst
kademedeki İlluminati Adli idaresini ise, “satanik” Sanhedrin teşkil etmektedir. İlluminati, 13 aileyi
ön plana çıkartarak yüceltme kararı almıştır: Çünkü bu sayı İsrail’in birliğini temsil etmektedir. (Yakup
ve 12 oğlu). Rotshchild, Rockefeller, Astor, Bundy, Collins, Dupont, Freeman, Kennedy, Li,
Onassis, Russel, Merovingian, Van Duyn, Krupp ve Reynolds vb. 33 İlluminati, küresel
imparatorluklarında, anahtar rol verecekleri adayları, yetenekli genç adamları, eğitmek, disipline
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sokmak ve “aydınlatmak” için, erken yaşlarında seçiyor ve yetiştiriyor. Bu hususta Weishaupt şöyle
söylüyor: “İnsanları olduğu gibi kullanamam. Önce onları şekillendirmeliyim... Genç insanlara
iyi bak, eğer onlardan birinden hoşnut kalırsan, onu himayene al... Genç ve gerçekten
yetenekli insanları ara... Bize lazım olan insanlar çekici, girişken, düzenbaz ve becerikli
olmalılar... Ve eğer mümkünse güzel görünüşlü olmalılar... Amaca ulaşılacaksa, bunun hangi
maske altında gerçekleştiği önemli değildir. Maske her zaman gereklidir. Gizli kalmak bizim
gücümüze bağlı. Bu yüzden her zaman kendimizi başka bir cemiyetin adı altında gizlemeliyiz.
Tüm dikkati üstüne çeken Farmasonluk locaları, yüksek hedefimiz için en uygun yerler...
Gizlenen bir cemiyete karşı çıkılamaz. İhanet edildiğinde veya soruşturma açıldığında, yüksek
mevkidekilere ulaşılamaz...” 34 Dedikleri gibi, insanların çoğu Elit’i tanımıyor ve söylendiğinde;
komplo teorisi diyorlar. Kurukafa ve Kemikler Örgütü’nün de (SBS=Skulls and
Bones), İlluminati’nin ABD’deki devamı olduğu bilinmektedir.

Bohemian Klubü (BG=Bohemian Grove 1830): Bu örgüt de, gizli amaçlar ve yöntemler
için 1880’lerde Californiya’da kurulmuş bir örgüttür. Üyeleri, törenleri ve ne yaptıkları çok gizli
tutulmaktadır. Her şehirde tapınakları vardır. Sembolleri Baykuş‘tur. P. H. Kissinger ve R. Reagen
da üyeleri arasındadır. SBS (Kurukafa ve Kemikler Tarikatı), Pilgrem Society, Rotary Club vb.
masonik cemiyetlerle içiçedirler. Bohemian Klubü, Kurukafa ve Kemikler Tarikatı ile birlikte Yeni
Dünya Düzeni’nin ideologudur. Bu kişilerin çoğu, CFR, Trilateral, Bilderberg’te de yer alırlar.35

Kurukafa ve Kemikler Tarikatı (SBS=Skulls and Bones Society 1833): Bu örgütün
adamlarına “bilge adamlar” deniliyor. Bu organizasyon da diğerleri gibi gelecekteki “yetenekleri”
seçmek ve kendi davaları için çalıştırmak üzere kurulmuştur. Her türlü siyaset ve karar alma
mekanizmasının içine girmiş durumdadırlar. Whitney’ler, Lord’lar, Bundy’ler, Astor’lar, Baba ve oğul
Bush’ların üyesi olduğu bu örgüt, merkezi Connecticut Yale Üniversitesinde olan çok gizli bir
örgüttür. Bu gizli örgüte ancak, önerilerek girilir. İnisiasyon Töreni masonlarınkine çok benzer ve
gizlidir, dışarıya bilgi sızdırılamaz. Bu törenlerde denekler çırılçıplak soyunup bir tabuta girerler,
tabuttan çıktıklarında yeniden doğmuş sayılırlar. Birbirlerini özel tanıma yöntemleri vardır. Kurukafa ve
Kemikler Tarikatı, toplumdaki hemen her yapıya girmiştir; Beyaz Saray, Yüce Divan, Medya, iş ve
endüstri, Federal Banka Sistemi, Kanun yapıcı kurullar, mahkemeler vb. SBS üyeleri ABD’de en kilit
noktalara gelmişlerdir ve özellikle belirli ailelerden seçilen kişiler bu örgüte alınırlar. Buraya girebilmek
için WASP (Beyaz, Anglo Sakson ve Protestan) olmak gerektir. Her iki Dünya Savaşında da bu tarikat
çok önemli roller oynamıştır.36

B’nai B’rith (1843): B’nai B’rith; İbranicede “Ahit’in Çocukları” anlamına gelen, sadece
Yahudilerin üye olabildiği dünyanın en etkili siyonist teşkilatıdır. B’nai B’rith 1938’de, dört önemli
Yahudi organizasyonunun taktiklerini, savunma planlarını hazırlayan Genel Yahudi Kurultayını
oluşturdu. 1843’te 12 Alman Yahudisi tarafından New York’ta resmileştirilen bu örgütün temel amacı,
tüm ülkelerde siyonizmin menfaatlerini sağlamaktır. B’nai B’rith üyeleri, sadece kendilerinin girebildiği,
“loca” adını verdikleri yerlerde toplanırlar. Aynı masonlarda olduğu gibi, önemli kararlar, loca
başkanlarının bir araya geldiği ‘Süprem Konsey’ toplantılarında alınır. B’nai B’rith, masonluk ve
Bilderberg Grup gibi siyonist teşkilatların beynidir. Tüm Yahudi organizasyonları B’nai B’rithe bağlıdır
ve örgüt bunlarla işbirliği içinde dünya siyaseti ve ekonomisini yönlendiren kritik kararlar alır. Tüm
ülkelerde kolu olan B’nai B’rith, her siyonist örgüt gibi onu, sevimli gösterecek, faaliyetlerine paravan
teşkil edecek hizmet ve yardım çalışmaları da yapar. Türkiyede ki B’nai B’rith teşkilatının adı
”Fakirleri Koruma Derneği”dir.37
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Yuvarlak Masa Örgütü 1877 : Yuvarlak Masa Örgütü; John D. Rockefeller, John P.
Morgan, Andrew Carnegie, Mayer A. Rothschild ve Cecil Rhodes beşlisi tarafından, Tek Dünya
Devleti’nin kurulması için 1877’de Londra’da (Illuminati’nin faal merkezi) kurulmuştur. Bu 5 adamın
akıl hocaları da John Ruskin‘dir.38
Illuminati ağı içerisinde bulunan Yuvarlak Masa örgütü; Bilderberg Grubu, Kraliyet
Uluslararası İlişkiler Kuruluşu, Dış İlişkiler Konseyi (CFR), Üçlü Komisyon (Trilateral), ve
Roma Klübü isimli organizasyonlardan oluşmaktadır. Bu organizasyonlar, Elit’in Tek Dünya Devleti
Planı’nın gündelik politik, ekonomik, iş dünyası, ordu (özellikle NATO), eğitim ve diğer tüm alanlardaki
beyin yıkamalarında anahtar rolü oynamaktadır.

Yuvarlak Masa Örgütünün resmi lideri, Güney Afrika’yı acımasızca idare etmiş olan ve bu
toprakları, siyah insanları birbirlerine düşürüp, yok ederek elinden alan, Elit Cecil Rhodes idi.
(Afrika’da sürmekte olan çatışmalarla bu durum hâlâ sürmektedir). Rhodes, “Yuvarlak Masa’nın
amacının, Elit tarafından kontrol edilen bir Dünya Hükümeti kurmak olduğunu” söylemiştir.
1902’de öldüğünde, parasının bir kısmını, kendi vasiyeti üzerine, “Rhodes Bursları” parasal
kaynağını oluşturmaya bırakmıştı, diğer büyük bir kısmını da, Tek Dünya Devleti’ni kurma yolunda
kullanması için baş zengin Rothchild’lere. “Rhodes Bursları”, dış ülkelerden gelen öğrencilerin
Oxford Üniversitesi’nde, Elit’in “eğitimsel” beyin-yıkama merkezinde, eğitim görebilmeleri için onların
masraflarını karşılayan bir programdır. Ülkelerine dönüp de siyasi, ekonomi ve medya gücünü
elinde tutan konumlara yerleşen “Rhodes Mezunları”, Elit’in temsilcileri olarak görev yaparlar.
Bugün, dünyadaki en meşhur Rhodes Mezunu, iki defa Amerika Başkanı olan Bill Clinton’dur. Fakat,
Yuvarlak Masa’nın resmi öncüsü Rhodes olmasına rağmen, esas sermayeyi sağlayan, kontrol eden
ve birçok küresel komplonun merkezinde yer almış olan bankacılık hanedanı Rothschild Ailesidir.
(Hitler de bir Rothschild’di, Yani Yahudi.)
Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sırasında, Yuvarlak Masa’nın ABD ve İngiltere’deki gizli
seçkinleri, kendi hükümetlerinin savaş konseylerindeki başrole sahip kişilerdi.. Belgelerle de
ispatlanabileceği gibi, bu kişiler küresel çatışmaya yol açacak olayları yaratmak için beraber
çalışmışlardı. "Problemi-yarat-sonra-çözümü-sun” teknikleri sayesinde, dünyayı, savaş bittikten
sonra, kendi Planlarına göre yeniden çizmek istiyorlardı. Ve bunu da aynen yaptılar.
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Savaştan sonra dünyadaki güç, savaştan öncesine göre daha az birkaç kişinin eline verilmişti
ve bunu yine kendilerinin yarattığı İkinci Dünya Savaşı ile daha öteye götürüp geliştirdiler. Bu durum,
bugüne dek sürdü ve her dakika daha hız kazanarak sürmektedir.
1919 yılında, Versailles Barış Konferansı’nda biraraya gelen Amerika ve İngiltere’den Yuvarlak
Masa’nın seçkinleri, Alfred Milner, Edward Mandel House ve Bernard Baruch gibi Elitler, kendi
ülkelerini temsilen toplantılara katıldılar ve aslında kendilerinin yarattığı savaşın sonucu olarak,
dünyanın nasıl değişeceğine karar vermeye başladılar. Almanya’yı ödenilmesi imkansız tazminatlara
tabi tuttular. Böylece savaş öncesi Weimar Cumhuriyeti’nin, bir ekonomik çöküntü altında kalıp
yıkılmasını garanti ettiler. Tüm bunların sonucu ise Hitler’in gücü eline geçirmesi oldu. Ayrıca,
Yuvarlak Masa üyeleri, Paris’te Hotel Majestic’teyken, Bilderberg (BB), Dış İlişkiler Konseyi (CFR),
Kraliyet Uluslararası İlişkiler Kuruluşu, Üçlü Komisyon (Trilateral) örgütlerini oluşturma
işlemlerine de başladılar. Buna ek olarak, Versailles’da, Filistin’de bir Yahudi anavatanının
yaratılmasını desteklemeye karar verdiler. Bu üyelerin her biri ya Rothschild soyundan gelmekteydi ya
da onlar tarafından kontrol edilmekteydi.
Hotel Majestic’teki gizli toplantılarının sonucu olarak, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Kuruluşu
Londra’da 1920 yılında, Dış İlişkiler Konseyi (CFR) 1921 ve bunları takip eden Bilderberg Grubu
1954, Roma Klubü 1968 ve Üçlü Komisyon/Trilateral 1973 yıllarında kuruldular. Tüm bu
organizasyonlar, Elit’e çalışan önde gelen beyin-yıkayıcılar tarafından idare edildi ve edilmektedir.
Bu organizasyonların üyeleri arasında, uluslararası politika, iş dünyası, bankacılık, medya,
eğitim ve diğer alanlardaki en yüksek mevkideki insanlar bulunmaktadır. Bunlar, görünüşte bağlantısız
ülkeler, politik partiler ve kuruluşlar aracılığı ile, halkların bilgisi dışında, aynı uluslararası siyasetleri,
planlı bir şekilde düzenleyen kanallardır. Malta Şövalyeleri ve Masonlar gibi diğer gizli örgütlerin
yüksek konumları da bu Yuvarlak Masa ağına bağlıdır.
Yuvarlak Masa örgütünün bir diğer uzantısı, 1968’de kurulan “Roma Kulübü”dür. Kendilerine
“özel think–tank” nitelemesini yakıştırmaktadırlar. İlân ettikleri amaçları, görünürde masumdur;
“barışı desteklemek, insanların tehlikeli uçlara, kısır milliyetçiliğe ve sınıf çatışmalarına yönelmelerini
önlemek”. Ama eylemleri; bağlı oldukları diğer örgütler gibi, söylediklerinin aksini yaptıklarını
gösteriyor. Roma Kulübü’nün güçlü adamı, Daisaku İkeda SGI’nin (Soka Gakkai İnternational)
başkanı. Daisaku İkeda, kendilerinin: “İnsan ırkının sesi ve zekâsı... İnsanlığın yolunu aydınlatan
bir deniz feneri, tüm dünyaya umut saçacak olan ışık...” olduklarından bahsediyor. Bilenler bu
“ışığın” ne anlama geldiğini çok iyi biliyor; Işık dedikleri, insanlığın hayatını karartacak bir
karanlıktır.39
14 maddelik “prensipleriyle” ünlenen, “Ezilen ulusların dostu, gerçek bir demokrat olarak
tanıtılan”, ABD Başkanı Thomas Woodrow Wilson, 1912 yılında şöyle söylüyordu: “Amerikan
kapitalizminin temel hedefi; bütün zayıf ülkelerin hammaddeleri ve ulusal pazarlarını kendisi
için açık bir kapı olarak tutmaktır. Bunun için diplomasi ve gerekirse zor kullanılmalıdır.” 40
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:

Federal Rezerv, Elit’in özel bankalarının birleşmesinden oluşmuş bir örgüttür.
Amerika’nın Merkez Bankası yoktur. Federal Rezerv, Amerika’nın Merkez Bankası görevini
görmektedir. Amerika’nın tüm ekonomisine hakim olup, dış ilişkilerde, hükümetten daha etkili
ve yetkilidir. Para arzının kontrolüne tamamen sahip olup, ülkelerde istediği zaman enflasyon
ve deflasyon yaratabilir. Bugün kullanılan dolarların üzerindeki; Federal Rezerv Alındısı
(Federal Rezerv Notes) yazısı; Elit tarafından çıkartılan krizler sonucunda, Amerikalıların
ellerinden alınan altınlarının karşılığında verilmiş, para olmayan sadece ödeme sözü olan,
sonra da ödeme sözü de kaldırılarak, hiçbir karşılığı olmayan hayali paraları anlatır. 41
4 Haziran 1963’te Başkan J. F. Kennedy tarafından 11110 sayılı Yürütme Emri imza edildi.
Kennedy bu emirle, Hazine Bakanlığına, gümüş karşılığında para basma yetkisi tanıdı. 4 trilyon
dolara yakın yeni ABD doları piyasaya sürüldü. Hazine tarafından basılan dolarlar, Federal Rezerv’in
bastığı parayla hemen hemen aynıydı. Tek fark, paranın üst kenarında “Federal Rezerv Note”
yerine, “United Dolar Notes” yazması ve yeşil mühür ve seri numarasının kırmızıya dönmesiydi.
Bu emirle, karşılıksız para basan Federal Rezerv; Amerikan Hükümetine faizle borç verme
yetkisinden mahrum ediliyor ve devlet de Federal Rezerv’e olan 9 trilyon dolar borçtan
kurtulmuş oluyordu. Ancak 22 Kasım 1963’te Kennedy öldürüldü ve bastırılan paralar derhal
piyasadan çekildi. Bu herhalde, Elit’in bundan sonra seçip, başa geçireceği yeni başkanlara da
bir uyarıydı.42

1 Doların Ön Yüzü

Bir Doların Şifresi : Her Yol Elit’e Çıkıyor: 1 Doların üstündeki şifreyi tam olarak
anlayabilmemiz için biraz dolaşmamız gerekecek. Allahoğlu Elit 1100’lerde İngiltere’den çok ağır
koşullar içinde sürgün edilmişti. 1600’lü yıllarda yeniden Adaya döndüğü zaman, bunun acısını
çıkartmış ve kısa zamanda İngiltere’nin her şeyine tümüyle egemen olmuştur. Bu ewgemenlik o
dereceye varmıştır ki artık, üzerinde “Güneş Batmayan İmparatorluk”tan ve yarattığı uygarlıktan
“İngiliz Yahudi Uygarlığı” diye söz edilmiştir.
1. Dünya Savaşı’nın bitimiyle, Elit imparatorluğunu merkezini tamamen ABD’ye taşımıştır.
Newyork daha başlangıçtan beri allahoğlu Elit’in yoğun olarak bulunduğu bir şehirdir. Bugün de
dünya Yahudiliğinin başşehri olarak kabul edilir. Nitekim bu şehrin ilk devirlerde anılışı “Yeni
Amsterdam”dır. Amsterdam’ın da 15. 16. ve 17. yüzyıllarda “Yeni Kudüs” diye adlandırıldığı
gözönüne alınırsa; Kuzey Amerika kıtasındaki bu şehrin önemi anlaşılır. Amerikan İç Savaşı ve
sonrası, Elit’in Amerika’ya kesin hakim oluş zamanıdır. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında,
Elit’in bir seri ekonomik, siyasal ve sosyal operasyonu ile ABD, her yönden ele geçirilmiş ve zamanla
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bu ülke, Elit’in dünyaya istediği yönde düzen veren vurucu gücü durumuna gelmiştir. Özellikle de
ABD’nin ulus devlet olmayışı, bu sayıca son derece az olan insan grubunun, diğer insanlar içinde
farkedilmemesini ve kendilerine karşı hiç bir itirazın oluşmamasını sağlamıştır. Elit ilk kez bir
uygulamayı bu devletin bünyesinde gerçekleştirmiştir. Ülkenin, Merkez Bankası fonksiyonunu gören
“Federal Rezerv”, devlete ait olmayıp, Elit’in zengin bir kaç bankerinin bir araya gelerek kurduğu ve
adına da kulağa hoş gelsin ve halk federal devletten hareketle, devlete ait sansın diye kurdukları bir
bankadır. Bu banka tamamen özeldir ve kongreden geçirilen bir kanunla, ABD’nin parasını basma
hatta yaratma ayrıcalığına sahiptir. Bu ayrıcalık, ABD’ni, diğer devletler içinde en borçlu ülke yapmış,
Elit’e de büyük bir iktidar gücü vermiştir. Nitekim, ABD hazinesi bu kuruluşa her gün milyonlarca dolar
borçlanmaktadır ve şu anki borcu 6 trilyon dolardan fazladır.
Elit, gizli iktidarını her fırsatta açığa vurmakta, bunu ise sadece Elit’i derinlemesine incelemiş
olanlar görebilmektedirler. Örnek olsun diye, “1 Doları” alıp incelediğimizde göreceğimiz manzara,
allahoğullarının kitabı olan Tevrat’ın yani Kitabı Mukaddes’in, doların yüzüne şifrelendiğidir. Solda
görülen dairenin içindeki Piramidin 12 katı vardır. Üstünde de, üçgen içinde “her şeyi gözleyen
göz”le (yani Yahve/Yahova) birlikte 13 etmektedir. Bu 12 sıpt ve Yakup‘u temsil eder. 13 aynı
zamanda Kabalistik ebcet hesabına göre, sevginin birliği demektir. Diğer anlamı “İsrail’in Birliği”
demektir. Piramitin altındaki NOVUS ORDO SECLORUM = Yeni Dünya Düzeni demektir. Yani,
bundan yüz yıl önce, bugünlerde kurulan düzenin adı, doların üzerine işlenmiştir. Sağ köşedeki daire
içerisinde tepeye Davut’un “altı köşeli yıldızı” yerleştirilmiştir. Bu yıldızın içindeki 13 yıldız, Yakup’u
yani İsrail’i ve onun 12 oğlunu temsil etmektedir. Tevrat’tan biliyoruz ki, Yakup allahla güreşmiş ve
yenişememeleri üzerine adı, sözde allah tarafından İsrail olarak değiştirilmiştir. İsrail kelimesinin gizli
tasavvufi anlamı “Allahın yenemediği” demektir. Gene Yahudi tasavvufuna (yani Kabalasına) göre,
İsrail’in allahı Yakup’tur. İsa’nın; “Göklerdeki babayla ben aynıyım” demesi, öldürülmesine neden
olmuştur. İsa’nın bu iddiası, Yahudilerce, Yakubu tahttan indirme olarak kabul edilmiştir. Aynı 13’lü
simge, kartalın sol elindeki dalda da görülmektedir. Kartalın gövdesindeki 7 dikey çizgi “kutsal
şamdanı” (7 kliseyi: Efesos, İzmir, Bergama, Tiyatira, Sardes, Filadelfiya ve Laodikya) simgeler.
Piramitin tepesındeki ANNUIT CŒPTIS = Başlanmışın Tamamlanması demektir. Bu şifre ile de
Tevrat’ta başlanan işin tamamlandığı belirtilmiştir. Bu da Yahve’nin “İbrahim ve zürriyetine” sözde
dünyayı miras olarak vermesi masalıdır. Yani “siyon yılanı dünyayı çevreleyerek yutmuştur”
demektir. Bilindiği gibi, “yılanın başı ulusların kalplerine girecek ve onları çürütüp yok edecektir.
Siyondan yani Kudüs’ten harekete başlayan yılan, zaferle zincirini tamamlayacak, sonra gene
oraya dönecektir. Başladığı yere dönmeden önceki son hedef de ‘İstanbul’ olacaktır.” 43
İşte bu Amerika bugün Elit’in dünya jandarmalığını yapmakta ve kurulmakta olan Tevrat
kökenli “Tek Dünya Devleti”nin taşeronluğunu yürütmektedir. Nitekim, ulus devlet olmayan,
çeşitli ulus ve ırkların birlikteliğinden oluşan ABD’de Elit, devletin sahibidir. ABD’nin kozmopolit halkı,
devletin sahibi değil, Elit’in her dediğini yapmak zorunda olan bir piyondur. ABD Temsilciler Meclis
Başkanı Cumhuriyetçi Newt Gingrich bu konuda şöyle söylüyor :
“12 yaşındaki veletlerin kucağında birer bebek varsa, 15 yaşındakiler de birbirini
öldürüyorsa, 17 yaşındakiler AIDS’ten dökülüyor, 18’indekiler ellerindeki diplomaları okuyamaz
durumdalarsa, bu ülkenin şunu bunu yönetmeye hazır olduğunu söyleyemeyiz. İlk başta kendi
evimizdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmeliyiz.” 44 Yani ABD’nin önce kendi evinin önünü
süpürmesi gerekmektedir.
Biliyoruz ki, Çarlığın yıkılması ve Sovyet rejimi de Elit’in eseridir. Dünyanın en zenginlerinden,
Kızıl Milyarder Elit Arnold Hammer, Rusların “kurtarıcısı, baba”sı olarak bilinir. Rusya’da komünist
rejime ait bütün heykeller parçalandığı halde bir tek onun heykeli sapasağlam durmaktadır. İkinci
Dünya Savaşı’nın ürünü olan “Birleşmiş Milletler Teşkilatı” da doğrudan Siyon Protokollerinin
yarattığı bir gizli devlettir. Avrupa Birliği ise, Tek Dünya Devlet’ne giden yolda, daha ileri bir aşamayı
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oluşturur. Böylece Elit dünya devletlerini bir çatı altında toplamış, tek elden hareket etme imkanını
elde etmiştir. Avrupa Birliği; milliyetçilik bilinci yüksek olan ve yüzyıllardır birbiri ile kavga eden ülkeleri
Elit’in patronluğunda bir araya toplamıştır. Önceleri gayet kurnazca Çelik Birliği görünümü adı altında,
bir araya getirilen bir kaç Avrupa devleti arasında Elit’in para’sının özgürce, hiç bir engele takılmadan
dolaşımı sağlanmış, zenginliğin doğrudan Elit’in kasasına akması hedeflenmiştir. Devletlerin milli
politika gütmeleri baştan itibaren engellenerek, kendi bayraklarının üzerinde 12 yıldızlı Avrupa
bayrağının dalgalanmasını kabul etmişlerdir. Milli devletler egemenliklerinden, Avrupa Parlamentosu
için vazgeçmişlerdir. En son vuruş ortak para birimi “Euro”ya geçiş ile sağlanmıştır. Savaştan sonra
her bakımdan Avrupa’nın hamallığını üstlenen Almanya’yı, bu operasyon kesin olarak Elit’in
hegemonyasına boyun eğdirmiştir. Euro operasyonu ile Almanya’da maaşlar yarıya indirilirken,
fiyatları olduğu gibi, 1 Mark = 1 Euro şeklinde ayarlamışlardır. Bu, Alman milletinin bir gecede feci
şekilde yoksullaşması anlamına gelmektedir. Zira Avrupa’da hakim olan, Avrupa İşverenler
Federasyonu’dur. Bu organ Avrupa Parlamentosu üzerinde tamamen etkendir. Avrupa ülkelerinde
Avrupa Birliğine karşı milli refleksler gelişmekte fakat bugünkü halleriyle belirleyici olamamaktadırlar.
Avrupa Birliği, Elit’in, Küreselleşme yolunda, milli kimlikleri bir anlamda kaldırarak (şimdilik geri plana
iterek) gerçekleştirdiği küresel konfederasyonun ilk kıtasal federasyonudur. Hedef bu federatif
yapıların, Uzak Asya, Yakın Asya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika’da gerçekleştirilmesidir.
Elit’in hakimiyetindeki bir ABD ve Avrupa Birliği gözönüne alındığında bunların politikalarının
küresel ölçüde çalışmadığı görülecektir. ABD’nin, Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesini desteklemesi
bu durumda anlaşılır olmaktadır. Çünkü, yapılmak istenen şey, ulusal (milli) yapıların dağıtılması,
mümkün olduğu kadar çok, fakat zayıf, tecrübesiz devletler yaratılarak bunların yeni bir düzenleme ile
bir araya getirilmesi ve yönetimin tümüyle Elit’e geçirilmesidir. Demokrasi, insan hakları ve benzeri
yüzlerce slogan bu amaç için, sivil toplum kuruluşu adı verilen etki ajanlarının operasyon alanlarını
oluşturmaktadır. Elit Türkiye’nin önüne; borçlandırarak, ekonomik olarak iyice köşeye sıkıştırdıktan
sonra iki seçenek koymuştur; Birincisi, ”Helsinki Kararlarını ve Kopenhag Kriterlerini uygula ve
böylece Sevr’e gerek kalmadan parçalan”. Bu AB seçeneğidir. Yok eğer bu olmazsa ve ”ulus
devlet olarak direniyorum” diyorsan, ”seni Kıbrıs’ta, Kuzey Irak’ta, Ege konusunda öyle
sıkıştırırım ki, benimle (yani ABD merkezli olarak) savaşa mecbur ederim, bu sefer de seni
dağıtırım” demektedir. Buna bir anlamda kendini mecbur hissetmektedir. Çünkü, ne kadar uğraşsa
Türkiye’yi parçalayamamaktadır. Bunun nedeni de Türkiye’nin, özden çok kuvvetli bir yapıştırıcısının
olmasındandır. Bu Atatürk’ün yarattığı, Tam Bağımsız Ulusal Devlet, Ulusal Bilinç ve İNSAN
yapıştırıcısıdır.

Dış İlişkiler Konseyi (CFR 1921): 21.07.1921’de New York’ta, Walter Lippmann
önderliğinde kurulan CFR’nin hedefi; Amerika dahil, tüm ulus devletlerin bağımsızlığına son vererek,
tüm gücün tek merkezde toplandığı, otoriter bir “Tek Dünya Devleti” kurmaktır. CFR merkezindeki
olağanüstü büyük güce sahip çekirdek grup, samimi ve arkadaşça gözüken bir havada etrafındaki
üyelere istedikleri fikirleri tatbik ettirebilmektedir. Bu atmosferde, bir ceza ve mükafat sistemi de
kendini hissetirmektedir. Birçok örgüt gibi bu konseyin de kökleri, dünya elmas kralı Cecil Rhodes’e
ve dolayısıyla onun da hamisi olan Rothchild‘lara dayanır. Rhodes 1891’de, gizli örgüt Yuvarlak
Masa‘nın (Round Table) çekirdeğini kurmuştur. 1902’de ölen Rhodes servetinin hemen tümünü, Tek
Dünya Devletini kuracak tek adam olarak gördüğü, Rothchildler’in başı Natan’a bırakmıştır. Yuvarlak
Masa Örgütünün üyeleri ve Rothchildlerin ortağı Morgan’lar 1919’da, Londra ve New York merkezli
olmak üzere Uluslararası İlişkiler Kraliyet Enstitüsü‘nü kurmuşlardır. 1921’de New York’taki
merkez adını Dış ilişkiler Konseyi (CFR) olarak değiştirmiştir. Birleşmiş Milletlerin, Dünya
Bankası’nın, IMF’nin, Bilderberg’in, Üçlü Komisyon’un (Trilateral) kurucusu hep CFR’dir. Bu konsey,
sadece anlaşmaları değil, savaşları da çıkarandır (Kore, Vietnam, Ortadoğu vb). Amerikan halkının
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adını dahi duymadığı; bu ülkenin gizli hükümetinin, Basın emrinde olduğu gibi, televizyonlar, radyolar,
gazeteler, dergiler, etkin basım evleri de uzun yıllardır CFR bünyesindedir. CFR’nin en çok önem
verdiği kilit mevkiler; Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve Milli Savunma
Danışmanlığıdır. Cumhuriyetçi olsun, Demokrat olsun tüm bakanlar, hemen her zaman CFR
üyelerinden oluşmuştur. Washington’daki Dışişleri Bakanlığı göstermelik bir kurumdur. Amerika’nın
gerçek Dışişleri Bakanlığı CFR’dir. Elit dışındakiler tarafından halen öneminin gerektiği gibi
kavranamayan bir güç de Petrol‘dür. CFR’nin arkasındaki en büyük gücün, Rockefeller’dan dolayı
petrol olduğu açıktır.45

Birleşmiş Milletler (BM, 25 Nisan - 26 Haziran 1945): Birleşmiş Milletler, en büyük
uluslararası siyasi örgütlerden biridir. 1920 yılında, 32 ülkenin katılımıyla kurulan, dünyayı kana
bulayan Milletler Cemiyeti (MC) görevini Birleşmiş Milletler’e devretmiştir. Birleşmiş Milletler;
25 Nisan - 26 Haziran 1945 tarihleri arasında San Francisko’da toplanan uluslararası konferans’ta,
ABD, Sovyetler Birliği, İngiltere, Çin ve sonradan da Fransa ile kurulmuş, 24 Ekim 1945’de
yürürlüğe girmiştir. BM, değişik alanlarda faaliyet gösteren elliyi aşkın alt örgüt ve ikiyüze yakın
üyesiyle, küresel boyutlu bir örgütler sistemidir. Yılda bir kez toplanan ve her ülkenin tek oyla katıldığı
Genel Kurul bir tartışma ve karar organıdır. Bir diğer organı Güvenlik Konseyi’dir. Dünya
“barışının” korunmasından sorumlu, girişim ve yönetim organıdır. Sözde “Demokratik” bir işleyişle
çalışan konsey; ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin’den sürekli 5 üye olmak üzere, 15 üyeden
oluşmuştur. Sürekli üyelerin biri bile red oyu kullansa, karar alınamaz (veto hakkı). Diğer organlar;
Vesayet Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslararası Adalet Divanı, Genel Sekreter;
Yardımcı organlar; UNICEF, Mülteciler Yüksek Komiserliği, BM İdare Mahkemesi vb. Bu
organlardan başka çok sayıda uzmanlık kuruluşu ve özerk örgüt vardır. Bazıları; IMF (Uluslararası
Para Fonu), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği),
IFC (Uluslararası Finans Kuruluşu). Bu son üç kuruluş DB‘nı (Dünya Bankası) oluşturur. FAO
(Gıda ve Tarım Örgütü), UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü), ILO
(Uluslararası Çalışma Örgütü), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), UNCTAD (BM Ticaret ve Kalkınma
Konferansı), UNICEF (BM Çocuklara Yardım Fonu), HABITAT (BM İnsan Yerleşimleri Merkezi) ve
daha pek çok örgüt... Elit, BM’in hep kendi çıkarlarına çalışmasını ister. BM’de alınan kararlardan
hoşnut olmadığında çeşitli engeller çıkarır. Ekonomik, siyasi ve askeri gücünü koz olarak kullanır.
BM örgütlerinin çalışmaları, karşıtlıklar ve çelişkilerle doludur. Eski Başkan Clinton’un yemin
töreninde söylediği sözler anlamlıdır: “Çıkarımız olan her yere ve her şeye karışırız.” 46

Uluslararası Para Fonu (IMF, 27 Aralık 1945): IMF, elindeki mâli gücü, ulus devletleri
köleleştirmek amacıyla kullanan, yaptırım gücü yüksek bir siyasi örgüttür. IMF’nin temelleri, küçük
bir ABD kasabası olan Bretton Woods’ta, 1944 yılında, 44 ülkenin katılımı ile yapılan, konferans
kararlarına dayanır. IMF, 1945’de Washington’da imzalanan ana sözleşme ile bir BM örgütü olarak
kurulmuştur. Türkiye bu örgüte 11 Mart 1947 yılında katılmıştır. IMF’nin temel amacı; dünya
mâli sermaye piyasalarını yönetir hale gelmek, ülkelerin kambiyo politikalarını denetlemek,
Dolar bağımlılığı yaratacak borç ilişkileri yaratmak ve uluslararası para sisteminin IMF kararlarına
uygun olarak işlemesini sağlamaktır. Kısaca asıl hedefleri; ülkeleri büyük bir borç batağına
sokarak, tüm dünyada ekonomik bağımlılık yaratmaktır. Bir başka hedef de;
“Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi” adı altında, sınırların güçlü tekellere açtırılması ve
ulus devlet ilkelerinden ödün verdirilerek, ülkelerin parçalanmasıdır.
IMF, elindeki mâli gücü kendi lehine başarıyla kullanmaktadır. Büyük kârlar elde ettiği gibi,
borçlandırdığı ve yoksullaştırdığı ülkelere her dediğini yaptırarak, köle gibi kullanacağı bir duruma
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getirerek, siyasi bir örgüt haline gelmiştir. IMF direktiflerini uygulayan ülkeler büyük kayıplara
uğramışlardır. Borçlanan ülkelerin borçlarını geri ödeyebilmeleri için, yeni borçlar bulması
gerekmektedir. Bunun için dış ödemeler sorunu yaşayan ülkelerle Stand-by denilen, “borçluya
yeni borç verme” düzenleme anlaşmaları yapılır. Sıkıntıdaki ülke, IMF’nin uygun gördüğü tarzdaki
(hatta kendi hazırladığı) iktisat politikasını Niyet Mektubu biçiminde sunar. 1985’ten sonra IMF ve
Dünya Bankası uygulamaları ile gelişmekte olan ülkelerden sonra, en yoksul ülkeler de
borçlandırıldılar. Bugün IMF’ye borcu olmayan ülke yok gibidir. Bu durumdaki ülkeler Bütçe gelirlerini
borç ödemelerine yatırdıklarından, yatırım, üretim ve diğer alanlara pay ayıramadıklarından,
IMF’nin her dediğini yapan robotlara dönmüşlerdir. Nitekim diğer ülkelerin çoğunda olduğu gibi
IMF ülkemizde de, hükümete her istediğini istediği anda yaptıran bir konumdadır; Bankalar Yasası,
15 günde 15 yasa, Uluslararası Tahkim, Uyum Yasaları ve bunları kılıfına uydurmak için yapılan
Anayasa değişiklikleri vb, hep IMF zorlamaları karşısında geceli gündüzlü çalışılarak çıkartılmıştır.
Ulusal paranın istikrarsızlaştırılması, IMF ve DB’nın gizli gündemlerinin temel maddesidir.
IMF, devletleri bağımlı hale getirirken, ülkelerin Merkez Bankası’nın, sadece uluslararası
finans kurumlarına bağımlı olmasına çalışır. Görev paylaşımına göre; IMF, Yapısal reformları;
Dünya Bankası ise ekonomik reformları desteklemeyi (kösteklemeyi) üstlenmiştir.
IMF Genel Sekreteri Michel Camdessus, bir toplantıda azarlar gibi, şöyle söylemektedir: “...
Küreselleşen dünyada defterlerini saklayamazsın. Ülkelerin ekonomileri IMF ve Dünya Bankası
ile uluslararası finans kurumlarına açık olmalı. IMF’nin ulusal ekonomileri gözetim altında
bulundurması gerekir. Sağlıklı ekonominin altın şartı şeffaflık. Krizler ancak böyle önlenir.” 47
Şeffaflıktan bahsedilmektedir ama uluslararası şirketler için bu geçerli değildir. Şirketlerin defterleri
hiçbir zaman incelenememiştir. Ayrıca şeffaflıktan bahseden bu şirketler, faks ya da modem
aracılığıyla kara paralarını, tek bir tuşla, dünyanın istediği yerine göndererek aklayabilmektedir.
Bank of Montreal’in Genel Müdürü William Mulholand açıkça şöyle söylemektedir: “Kaşla göz
arasında parayı, peşine takılan hiçbir av köpeğinin bulamayacağı bir yere gizleyebilirim.” 48
IMF, Dünya Bankası ve dünyayı yöneten seçkinleri biraraya getiren ünlü örgüt Bilderberg
arasında sıkı ilişkiler bulunmaktadır. İngiliz Araştırmacı Peter Thompson “Bilderberg ve Batı” adlı
makalesinde bu bağlantıya şöyle dikkat çekiyor. "Batının uluslararası koordinasyonunu sağlayan
aygıtların başında Batı Avrupa ve Kuzey Amerika Elit’lerini bir araya getiren Bilderberg
toplantıları gelir. Bu toplantılarda alınan kararlar ise Birleşmiş Milletler, IMF, Dünya Bankası,
OECD ve NATO gibi ekonomik, politik kurumlar aracılığıyla hayata geçirilir". Günlük maliyeti
5 milyon dolara ulaşan Rus-Çeçen savaşının sponsorunun da IMF olduğu söylenmektedir. Dünya
İktisat Enstitüsü ilişkiler uzmanı Viktor Bosok da bu ilişkiyi şu sözlerle doğruluyor: "Rusya'nın
IMF'ye Ekim 99'da 369 milyon, Kasım 99'da da 800 milyon dolar geri ödemesi varken, IMF'den
bu dönemde 1 milyar dolar kredi alması son derece anlamlıdır." Elit’in IMF politikaları, diğer az
gelişmiş ülkelerde yaptığı gibi, Afrika Ülkelerini de aç bırakmaktadır. 1993 yılında Afrika Sendikalar
Birliği Genel Sekreteri Hasan Sunmonu, Herald Tribune gazetesinde yayınlanan açık mektupta,
IMF'nin uygulamalarıyla ilgili olarak şunları anlatıyordu: "IMF ve Dünya Bankası bölgedeki askeri
ve tekil diktatörlükleri sürekli destekleyen bir politika izlemektedir. Bu dönemde IMF ve DB’na
yönelik çiftçi protestoları vahşice bastırılmıştır. Bu iki organizasyonun Afrika'ya verdikleri en
büyük zarar ise dayattıkları tarım politikaları oldu. Fakir Afrika ülkeleri ihtiyaçları olan gıda
maddeleri yerine kakao, pamuk, kauçuk gibi maddelerin üretimine zorlanmışlar,
gıda maddelerini ise AB ve ABD'de den ithal etmeye mecbur bırakılmışlardır. Son 10 yılda
Afrika 100 milyar dolar borç faizi ödemiştir. Bu borçları ödeyebilmek için kamu kuruluşlarının
özelleştirilmesini şart koşan IMF, İngiltere gibi Liberal ekonominin kalesi sayılan bir ülkede
12 yılda kamu kuruluşlarının sadece yüzde 12'sinin özelleştirildiği gerçeğini göz ardı ederek,
bu konuda siyasi iktidarlar üzerinde baskı kurmuştur" 49
www.ahmetsaltik.net

Kurtlar Sofrası

25

Aşağıda, IMF ile anlaşma yapan Filipinler Hükümeti’nin isyanı yer almaktadır:
“Sizin gibi şirketleri çekebilmek için... Dağlarımızı düzledik, ormanlarımızı traşladık,
nehirlerimizin yollarını değiştirdik, şehirlerimizi kaydırdık... Tüm bunlar sizin için, şirketleriniz
için, burada Filipinler’de daha kolay daha kârlı iş yapabilmeniz için” 50
Niyet Mektupları (Diyet Mektupları): Türkiye halkının isyanı ve sıkıntısı, IMF’ye verilen
Niyet Mektuplarından sonra daha da artmıştır. 4 Haziran 1999’da, halkın ve ulusun haklarını
korumaya ant içerek başa geçen 57. Hükümet, 9 Aralık 1999’dan başlayarak, kendi programını
rafa kaldırarak, sömürge ülkesiymiş gibi davranarak, IMF’nin emirlerini, Niyet Mektupları adı altında
kabul ederek, ülkeyi Elit’in yönetimine sundu. Ulus devletimizi ortadan kaldırmaya yönelik bu
mektuplar şimdilik 9 tanedir.51
IMF gerçekleri; “sahte kavramlar” ve “yoruma açık, çetrefil bir dil” ile gizlemektedir.
IMF’nin tüm dünyaya dayattığı ve eleştiri aldığı uygulamalar 4 başlık altında toplanabilir: 1- Sermaye
piyasaları serbestleştirilir. Sınırlar “serbest ticarete” açılır. Fiyat politikaları, pazarın belirlemesine
bırakılır; ekmek, su, sebze, tüp gaz gibi zorunlu maddelerin fiyatları arttırılır. Yerel bankalar, yabancı
bankalara satılır. Ülke ekonomisi rekabet edemez duruma getirilir. 2- IMF devletleri batırıp, yabancı
kreditörleri (Elit’i) kurtarmaktadır. Kreditörler Elit’tir, IMF’de onun maşasıdır. Ülkedeki batık
bankaların dışarıya olan borçlarının ödenmesi şartıyla borç verilir. Böylece, kredi diye gelen para,
geldiği gibi Elit’e geri döner. Bankalar (Elit’e ait), borç verirken yüksek faiz uygularlar. IMF “Reform”
ve “güçlendirilmiş ekonomik program” adı altında Yıkım dayatır (Tahkim, Özelleştirmeler,
Vergiler arttırılır, Bütçede kesintiye gitme zorlaması getirilir. Zorlama; eğitimden, sağlıktan,
emeklilikten, sosyal, ekonomik her türlü fondan kesintileri gerektirir. İşsizlik artar. 3- Böylece uluslar
hiçbir şey üretemez duruma düşürüldüğü, ekonomi tamamen parçalandığı, battığı anda, ulusal
varlıklar yok pahasına el değiştirir. 4- IMF için Ulus devletler ve ekonomileri değil, yatırımcılara
“güven” sağlamak önemlidir: Son aşama devletin parçalanmasıdır. köleleştirme gerçekleştirilir.
Bu safhalarda bazı ülkelerde hükümet darbeleri yapılır.52
“Şu gerçeği kesin bir açıklıkla bilmek zorundayız, ya IMF ile devam edeceğiz ve Millet
Meclisimiz, Elit’in ülkemizde çıkaracağı kanunların altına bastığı bir ‘onay mühürü’ gibi olacak,
ya da IMF’yi yurdumuzdan kovup, çok zor ve sancılı bir yolda KÖLELEŞMEKTEN
KURTULACAĞIZ. Bunun ortası asla yok!”.53

Özel Çekme Hakları (SDR): SDR, IMF’in yarattığı sanal bir paradır. Uygulamada “kağıt
altın” adıyla da tanınan özel çekme hakları karşılığında Fon’a altın, konvertibl para ya da milli para
yatırma şartı yoktur. SDR’yi destekleyen reel bir kaynak bulunmamaktadır. SDR, Fon kaynaklarıyla
yaratılan, karşılığı olmayan, üye ülkelerin bunları kabul etmesiyle geçerlilik kazanan bir
Uluslararası likiditedir. Fon’a üye ülkeler tarafından çekme haklarının aksine, şartsız olarak ve
uluslararası likiditeye ihtiyaç duyulduğunda otomatikman kullanılır. Böylece üye ülkeler birbirlerinin
Merkez Bankalarından milli paralarını çekme hakkını elde ederler. SDR yaratılması için, altın ya da
gümüş karşılığı aranmamakta, bir defa yaratıldıktan sonra da sonsuza kadar varlığını sürdürmektedir.
SDR’yi kabul eden ülkeler, Fon aracılığıyla kendilerine SDR devreden ülkelerden belli miktarda
“faiz” alırlar. Tam bir tuzak olan SDR, Elit’in kendine güveninin de göstergesidir. Dünyada dolaşan ve
küresel ekonomik politikaların temel dayanağı olan Amerikan dolarının dörtte üçünün, yine
SDR denilen ve IMF’ye üye ülkelerin kabul etmek zorunda olduğu sanal paranın hiçbir karşılığı
olmadığını bütün insanlık bilmelidir 54

Dünya Bankası (DB. 1945): 1944 yılında, Bretton-Woods esasları çerçevesinde kurulan
Dünya Bankası, Aralık 1945’te çalışmalarına başlamıştır. İlk ticari işlemini 1946’da yapmıştır. Dünya
Bankası, sömürü ve köleleştirme yönteminin diğer ayağıdır. Dünya Bankası, üç ayrı kurumun
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birlikteliğinden oluşur. 1- Bankanın temelini, IMF gibi, Bretton-Woods anlaşmalarından sonra, 1946’da
kurulan, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) oluşturur. IBRD, ülkelere faizle kredi veren,
merkezi Washington’da olan, bir Birleşmiş Milletler örgütüdür. 2- Uluslarası Kalkınma Birliği, 1960
yılında kurulmuştur. Dünyanın en yoksul ülkelerine sözde faizsiz ve uzun vadelerle krediler verir. 3Uluslararası Finans Kuruluşu, 1956 yılında kurulmuştur. Sermaye yatırılacak ülkelere, siyasi
dayanaklar oluşturulmak üzere krediler verir. Bankanın üç önemli organı vardır: A- Guvernörler
Kurulu: Guvernörler, genellikle maliye ya da ekonomi bakanlarıdır. Bu kurul, banka hesaplarını
onaylar, genel politikaları belirler, üye alımına, ihracına, sermaye arttırımına karar verir. B- Yönetim
Kurulu: 22 üyesi vardır. Guvernörler Kurulunca verilmiş yetkilerle, banka politikalarını uygular ve
denetler. C- Başkan: Dünya Bankası Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından seçilir, tüm alt kuruluşların
da başkanlığını yapar. Bankanın genel yönetiminden sorumludur. IMF başkanı ile aynı statüye
sahiptir. Kredi oylamasında üye ülkeler eşit oy hakkına sahip değildir. Katılım paylarındaki oranlara
göre belirlenir. Tabii yüksek oran Elitte olduğu için, gene Elitin dediği olur. Türkiye bu örgüte,
14 Şubat 1947 tarihinde üye olmuştur. Böylece de ülkemizin ulusal ekonomi politikaları,
Dünya Bankası politikaları içinde erimeye başlamıştır.
Dünya Bankası, sömürgeci yöntemi, 20. yüzyılın dünya koşullarına uygulamak amacıyla
örgütlendi. Tüm ülkelerin toprakları ve insanları, bir merkezden yönetilen Pazar ilişkileriyle birbirine
bağlanacaktı. IMF, ülkeleri mâli açıdan bağımlı hale getiriken; Dünya Bankası da, bağımlı hale
getirilen ülkeleri, işlerliği olan pazarlar haline getirecekti. Güya ülkelerin kalkınmalarına yapılacak
yatırımlar için, tek yanlı “şartlı kredi”ler verildi. Ülkelerin yapacağı alt yapı yatırımlarının biçimi,
kapsamı, boyutu, ihalesi, personeli bile Bankaca belirlenecekti. Kredi de bu şartlara uyulması
koşuluyla verilecekti. İthal araç ve makinaların alınacağı ülkeler ve hatta markalar dahi, kredi koşulu
oldu. Bu koşullarla ülkeler borçlandırıldı. Yatırımların daha borçları bitmeden, bu yatırımlar
Özelleştirme adı altında, Dünya Bankası yöneticilerinin bilgi ve denetimi altında, Elit’in şirketlerine,
ya doğrudan ya da yerli ortaklarıyla yapılan kağıt üzerinde kalan anlaşmalarla devredildi.
Dünya Bankası’nın sermayesi, üye ülkelerin yatırdıkları fon paylarından, kredi faizlerinden ve
tahvillerden oluşur. Dünya Bankası’nın amacı, öbür bütün anlaşmalarda olduğu gibi, güzel sözlerle
anlatılır ve görünürde “insansal amaçlarla” doludur. Yoksul ülkeler kalkındırılacak, bu ülkelere
yardım için yatırım kredileri verilecek, teknoloji getirilecek, cek, cak, cek ... Ama işleyiş hiç te yazılan
ve söylenenler gibi değildir. Yatırım projeleri, verilen kredilerin koşulları Dünya Bankası tarafından
belirlenir. Yönetim Elit’in elindedir ve koşullar onun çıkarlarına göre belirlenir ve dikkatle izlenir.
Bu koşullar da bağımlılığı arttırmaya ve köleleştirmeye yöneliktir.

GATT (Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması 1947): 1995’ten sonra, Dünya Ticaret
Örgütü / WTO: 1947 yılında 23 ülke ABD’nin öncülüğünde Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması’nı
imzaladılar. Anlaşma hep, azgelişmiş ülkelerin aleyhine işlemiştir. Uluslararası kuruluşun merkezi
Cenevre’dedir. Gösterilen temel amaçları; dünya ticaretinin serbestleştirilmesi, ülkeler arasındaki ticari
kısıtlamaların kaldırılması, gümrük vergilerinin indirilmesi ve korumacı önlemlerin yumuşatılmasıydı.
Bugün bu anlaşma ortak pazarların ticari alt yapısını oluşturarak, Tek Dünya Devleti‘nin (Yeni Dünya
Düzeni / Küreselleşme) temel anlayışını uygulamaya sokmuş, mal ve sermaye ihracı büyük oranda
artmıştır. GATT, gelişmekte olan ülkelerin bankacılık sistemine müdahale etmekte ve ulusal mâli
politikaların uygulanmasına engel olmaktadır. GATT’a üye olan hiçbir ülke, üye olmayan herhangi bir
ülkeden kendisine gerekli olan ve uygun fiyatla bulduğu bir malı, kendi gümrüğünde özel indirim
yaparak alamaz. Êğer alırsa o indirimi GATT üyesi ülkelere de yapmak zorundadır. Üye hükümet,
ülkesine ithal edeceği bir malın miktarında sınırlama getiremez. Miktarı ithalatçı firma ve pazardaki
talep belirlemelidir. Hükümetler, ülkeleri için gereksiz gördükleri bir mala, ithal sınırlaması getiremez.
Hiçbir üye ülke, kendi ulusal gümrük yönetmeliklerini, uygulayamaz... Görüleceği gibi Anlaşma, haksız
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uygulamalarla doludur, sözleşmede yazıldığı gibi eşit koşullarda işlememiş, hep azgelişmiş ülkelerin
aleyhine işlemiş ve ülkeleri bağımlı hale getirmiştir.
1965 yılında yapılan bir değişliklikle, zaten uygulanmayan Karşılıklı ticaret eşitliği ilkesi
sözleşmeden çıkarıldı. Bu tarihten sonra azgelişmiş ülkelerin ticaret açıkları daha fazlalaştı. Gümrük
vergilerinin düşürülmesi ve korumacılığın kaldırılması, azgelişmiş ülkeleri Açık Pazar durumuna soktu
ve fakirleştirdi.55
GATT, 24 Mart 1948 Havana Sözleşmesi, 1964-1967 Kennedy Raund’u, 1973-1975 Tokyo
Raund’u ve 1994 Uruguay Raund’u denilen görüşmelerle geliştirildi. Uruguay Raund’unda imzalanan
Marakeş Anlaşması’yla yeni bir örgütlenme oluştu. Bu örgüt 1995’den sonra Dünya Ticaret Örgütü
(WTO) adını alarak daha savaşçı bir yapıya sokularak GATT’ın yerini aldı. WTO, üye sayısını 125’e
çıkartarak, tüm dünyayı etkisi altına alan, uluslararası bir örgüt oldu. Yetkilerini daha da genişletmek
isteyen Dünya Ticaret Örgütü; MAI’yi (Çok Taraflı Yatırım Anlaşması) yaşama geçirmek istemişse
de, son olarak Seattle‘da patlak veren tepki ve gösteriler karşısında başka yöntemler aramak zorunda
kalmıştır. (Dünya Ticaret Örgütü ve MAI, kronolojik yerinde ayrıca açıklanacaktır).

Truman Doktrini 12 Mart 1947 : Başkan Harry Truman tarafından dile getirilen ve bir
“yardım” programı olarak bilinen bu Doktrinin amacı; ABD’nin, Avrupa’nın askeri, ekonomik ve
siyasal istikrarını sağlayarak, kendi koruyucu nükleer şemsiyesi altına almaktır. Türkiye’nin dahil
edilmesinin nedeni; yardım adı altında, Türkiye’nin stratejik konumundan yararlanarak, Ortadoğu
petrollerini SSCB’ye kaptırmamak ve SSCB’nin genişlemesini engellemektir. ABD Doktrin yoluyla,
Türkiye ve Yunanistan’a yardım yaparak, İngiltere’nin de mirasçısı durumuna geliyordu. Bu amaçlara
ulaşmak için, daha sonra Marshall Planı adlı programın hazırlık çalışmaları da başlatılmıştır.
ABD; Truman Doktrini adı altında Türkiye’ye, hemen tamamı savaş artığı, kullanılmış hurda askeri
malzeme yardımı yapmış, buna da kendi istediği yerlerde kullandırma koşulu getirmiştir. (Fazla bilgi
için: 1919-2002 Arası Türkiye ve Türkiye’ye Dayatılan Anlaşmaların İçyüzü bölümüne bakınız).

Marshall Planı 2 Nisan 1948 : Marshall Planı, tam anlamıyla ABD çıkarlarına dayanan bir
programdır. ABD Dışişleri Bakanı George Marshall’ın adıyla anılan bu planla Elit, SSCB de dahil
olmak üzere tüm Avrupa ülkelerini, bu plana katmak istemiştir. Marshall Planı, Truman Doktrini’nin
devamı gibidir. Amaç; ABD’nin yani Elit’in kendi çıkarları için, ekonomisi zorlanan ülkeleri, yardım adı
altında, kendi şartlarını dayatarak, baskı altına almak istemesidir. 4 Temmuz 1948’de, Türkiye ile ABD
arasında, kapitülasyonları andıran “Ekonomik İşbirliği Anlaşması” imzalandı. “Yardımın hangi
alanlarda ve ne şekilde kullanılacağına, Amerikalı uzmanların karar vermesi ve ne şekilde
kullanıldığının Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü tarafından gözlemlenmesi koşuluyla”,
Türkiye’ye Marshall Yardımı yapıldı. (Fazla bilgi için: 1919-2002 Arası Türkiye ve Türkiye’ye Dayatılan
Anlaşmaların İçyüzü bölümüne bakınız)

Batı Avrupa Birliği (BAB 1948): BAB 1948’de Brüksel Anlaşmasıyla kurulmuş, 1954’te
İtalya ve Almanya’nın katılımıyla Batı Avrupa Birliği adını almıştır. İşlemeyen bir örgüt olarak kalan
BAB, 1984’te Fransa ve Almanya’nın öncülüğünde yeniden gündeme getirilmiştir. Avrupa Birliği Aralık
1991’deki Maastricht zirvesinde, AB ile BAB’ni birleştirmek üzere canlandırmaya girişti. BAB 1997’
deki AB Amsterdam zirvesinde, AB Güvenlik Örgütü olarak kabul edildi. 1990’ların sonunda AB’nin
kendi ordusunu oluşturma aşamalarında, AB’nin güvenlik sorunlarıyla ilgili bir örgüt olarak AB’nin içine
alındı ve Mayıs 2000’de feshedildi. Türkiye BAB’a 1992 yılında “ortak üye” olmuştur. 1994’te BAB
üyesi olabilmek için AB üyeliği zorunlu hale getirilince, Türkiye’nin BAB’a tam üyelik yolu kapanmıştır.
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NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü 4 Nisan 1949): NATO, 4 Nisan 1949’da
Washington’da, ABD, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada,
Lüksemburg, Norveç ve Portekiz’in imzaladığı antlaşma ile kuruldu. 18 Şubat 1952’de Türkiye ve
Yunanistan, 1954’te Almanya, 1982’de İspanya, 1999’da Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve
Polonya örgüte katıldılar. NATO’nun kuruluş amacı; “Kuzey Atlantik Bölgesinde barış ve
güvenliği koruma, istikrarı ve huzuru geliştirme” olarak gösterildi. Temel hedefi; Sovyetler
Birliğine karşı ve dünyaya yerleştirilecek olan yeni düzenin askeri gücünü oluşturmaktı. Katılan
ülkelerin, eşit haklara sahip olacaklarına, stratejik kararları ve savunma sistemlerini birlikte
oluşturacaklarına ilişkin imzaladıkları ilkeler hep kağıt üzerinde kaldı. Örgütün karar ve işleyişini, ABD
daha doğrusu gücü
ve parayı elinde tutan, ABD’ye de hakim olan Elit belirliyordu. NATO; “Yeni Dünya Devleti”nin,
ekonomik ve siyasal ortamın denetlenmesi için kurduğu, tüm dünyayı kapsayan, askeri örgütlerden
biridir. Bugün kuruluş amaçlarındaki kaygılar ortadan kalkmasına rağmen varlığını sürdürmekte
ve yeni stratejisi ile etnik sorunlar ve çatışmalar, kitlesel göçler vb. yeni işlevler üstlenerek
genişlemektedir.
Türkiye’nin NATO’ya üye oluşu; Rus tehdidinin yanında, kökleri İttihat ve Terakki,
Terakkiperver ve Serbest Fıkralarla süregelen Batı hayranlığındandır. Dışişleri Bakanı Fatin
Rüştü Zorlu, Lizbon’daki toplantıda şöyle söylemiştir: “Karşınızda ‘kayıtsız şartsız’ işbirliği
zihniyetiyle hareket etmeyi ilke edinen bir müttefik bulacaksınız.” Gerçekten de öyle olur.
Türk Ordusunun büyük bir bölümü, bir Amerikalı generalin komutasında, NATO emrine verilir.
NATO’ya girme sevdası Türkiyeye, maddi, manevi çok pahalıya mâl olmuştur. Türkiye, 4 Mayıs
1950’de, NATO’ya girmek için resmen müracaat eder; ABD, İngiltere ve Fransa’nın istememesi
yüzünden NATO’ya alınmaz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 27 Haziran 1950’de, üyelerinden
Güney Kore’ye askeri yardım gönderilmesini ister. Aslında bu savaş, dolaylı ABD-SSCB çatışmasıdır.
1950 Temmuzunda Türkiyeye gelen ABD Senatörü Cain: “Kore’ye asker yollarsanız NATO’ya
girersiniz” demiştir. Demokrat Parti Hükümeti, konuyu TBMM’ne dahi getirmeden, 20 Ekim 1950’de,
maaş ve yollukları dahi Türk Hükümetince ödenen, Tahsin Yazıcı komutasındaki 5090 kişilik Türk
Birliğini, IX. Amerikan Kolordusunun emrinde, Kore’ye, cepheye gönderir. Türk Birliği, Kunuri denilen
yerde, ABD kolordusunu imha edilmekten kurtarır. Komutan General Walker, Türk Birliğini nasıl
kullandığını şöyle açıklar: “Düşman çok üstün bir güçle karşımızda belirdiği ve onun önünden
çekilmek zorunda kaldığımız zaman, Türkleri savaşa soktum. Eğer elimin altında Türk Birliği
olmasaydı, bugün bütün Amerikan birlikleri yok edilmiş bulunacaklardı.” 56 Üç yıl süren savaş
sonunda Türkiye, bu savaşla hiçbir ilgi ve ilişkisi olmadığı halde 721 şehit, 2147 yaralı, 175 kayıp
vererek sonuçta NATO üyesi olur. Türkiye ana sözleşmeden ayrı olarak, 23 Haziran 1954’de
“Askeri Kolaylıklar Anlaşması” ve bu anlaşmaya dayanarak ABD ile yüzden fazla uygulama
anlaşması imzalamıştır. Başka ülkelerce imzalanmayan bu anlaşmalar ABD’ye birçok kolaylıklar
sağlamıştır. Örneğin; Türkiye’ de kurulan üs ve tesislerin, Amerikalılarca yönetilmesi, buraya hiçbir
Türk subayının girememesi, Türkiye’ye giren ve çıkan Amerikan askeri personelinin kontrol
edilemeyişi vb. “Vergi Muafiyetleri Anlaşması” ile de, Türkiye’deki ABD varlığı, vergisiz, gümrüksüz,
denetimsiz ve yargıdan uzak, yasa üstü bir konuma getirilmiştir.

Bilderberg (BB 1954)

:

Bilderberg, CFR ve öteki örgütlerin Avrupa ayağını ve etkinliğini oluşturmak için, Hollanda’da
(Oosterbeek) Bilderberg Otelinde, 1954 yılında kurulmuştur. Polonyalı Yahudi sosyolog Dr. Joseph
Hieronim Retinger, Bilderberg’in babası olarak bilinir. Bilderberg’in kurucuları arasında, eski bir Nazi
SS subayı olan, Hollanda Prensi Bernhard da vardır. Aslında Bilderberg, CFR’nin çok daha gizli bir
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biçimde uluslararası boyuta yayılmış halidir. Amacı; dünya ekonomisini ve siyasetini siyonizmin
çıkarları doğrultusunda planlamak, Yeni Dünya Düzenini tüm dünyaya yaymaktır.
Dünyanın yönetimi ve dünyayı kontrol altında tutmak amacıyla her yıl mayıs ayının son
haftasında, farklı ülkelerde, gizli koşullarda ve özel ortamlarda, dünyanın seçkin isimlerinin de
katılımıyla Bilderberg toplantıları yapılmaktadır. Toplantılara katılanlar, yaklaşık üç günlük toplantı
süresince dış dünya ile ilişkilerini koparmak zorunda kalıyorlar. Adını ilk toplantının yapıldığı
Hollanda'daki Bilderberg Otelinden alan bu grubun toplantıları soğuk savaş döneminde 1954'te
başlamıştır. O günden bu yana her sene gerçekleştirilen bu toplantılara dünya siyaset sahnesinin
önemli isimleri, medyada yer alan isimler, ticaret alanından, sanata değin geniş bir yelpazede
seyreden seçkin bir davetli topluluğu katılmaktadır. Türkiye'den de etkin kişilerin katıldığı bu
toplantılar, büyük bir gizlilik ve katılık esasına göre yürütülür ve toplantılar hakkında katılımcılar bilgi
veremezler. Bu toplantılardan ikisi Türkiyede gerçekleştirildi. İlki 1959 yılında İstanbul Çınar Otel'de,
ikincisi ise 1975 yılında Çeşme Altın Yunus Tatil köyünde.
Türkiye’nin etkin yönetiminde yer alan, birçok ünlü politikacılar da Bilderberg üyesidirler.
Örneğin; Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, İlter Türkmen, Selahattin Beyazıt (daimi üye),
Erdal İnönü, Hikmet Çetin, Uğur Bayer, Cem Boyner, Rahmi Koç, İsmail Cem, Mesut Yılmaz,
Bülent Ecevit, Süleyman Demirel vb...57 1999 yılındaki Bilderberg toplantısına; Hürriyet
Gazetesinden Sedat Ergin, Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel, TÜSİAD Başkanı Erkut Yücaoğlu,
Koç Holding'ten Suna Kıraç vb. gibi tanınmış simalar katıldı.
Bilderberg toplantılarında, Tek Dünya Devleti’nin kurulmasına yönelik; ihtilâl düzenlemek,
devletler kurmak ya da yıkmak gibi dünya tarihini etkileyecek kararlar alınır. Bilderberg teşkilatı, bir
dünya devleti kurmak için B’nai B’rith ve diğer gizli Yahudi örgütleriyle beraber çalışır. Bilderberg’in en
büyük özelliklerinden birisi de, örgütün toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda çeşitli ülkelerdeki
üst kademe devlet yöneticilerinin seçilmesidir. Bu tür toplantıların göze çarpan bir başka önemli yönü
ise buraya katılanların yıldızlarının parlamasıdır. Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush ve
son olarak da 1991 yılında Arkansas'da vali iken katıldığı Bilderberg Toplantısının sonrasında
Bill Clinton, başkanlık koltuğuna uzanan isimlerden. Bu toplantıya katıldıktan sonra İngiltere eski
Başbakanı olan Margaret Thatcher, Helmut Schmidt, ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger
vb. diğer ünlüler.
Türkiye’den katılanlar arasında Süleyman Demirel Cumhurbaşkanlığı'na, Bülent Ecevit ve
Mesut Yılmaz ise Başbakanlığa yürümüştür. 1-3 Haziran 2000 tarihlerinde Belçika'da gerçekleştirilen
48. Bilderberg toplantısına konuşmacı olarak katılan Nuri Çolakoğlu da sonra TÜSİAD'a yönetici
olmuştur vb.
Toplantıların gizliliğini ve grubun etkinliklerini araştıran Robert Eringer; “Bilderberg Group,
The Global Manipulators" adlı kitabında; “toplantılara katılan dışişleri bakanlarına ve CIA'ye
mektuplar yazdığını ve gelen cevaplarda, ‘dışişleri bakanları ve CIA’nın böyle bir grubun
varlığını bilmediklerini belirtiklerini’ yazmaktadır.” 58
Emekli Büyükelçi İsmail Berduk; “Dünyada aslında Bilderberg'ten başka, henüz
günyüzüne çıkmamış önemli çalışma gruplarının da olduğunu” söylüyor ve büyük sermayedarlar
tarafından gerçekleştirilen bu tür toplantılardaki gizlilik için de: "Gizli olmaları doğaları gereğidir.
Şimdi diyelim ki, orada Türkiye'deki bir parti hakkında herhangi bir karar alındı veya
Apo'nun asılıp asılmaması konusunda bir karar alındı siz bunu nasıl açıklarsınız? Doğal olarak
açıklayamaz ama uygulamak zorunda kalırsınız. Ve uygulamak zorundasınız." diyor.
Özellikle üçüncü dünya ülkelerinin bu tür platformlarda alınan kararları uygulamalarının birer
zorunluluk olduğunu vurgulayan emekli büyükelçi "ya uygulanmazsa?" sorusuna şu çarpıcı yanıtı
veriyor: "Burada gaye, sözü geçen hükümetlerin kendilerine yakın olan hükümetlere
yaşam hakkı vermeleri, kendilerine uzak olanlara ise yaşama hakkı vermemeleridir.
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Yani uygulanmama noktasında veya muhalefet noktasında şansınız yok, sizi her alanda
sıkıştırırlar ve yaşam hakkı elinizden alınır." 59
Kanada'da yayınlanan Toronto Star adlı gazete 30 mayıs 1999 tarihli sayısında şöyle yazıyor:
"Bilderberg çok güçlüdür. Aldığı her kararı istediği ulusa dayatma gücüne sahip. Dolayısıyla bir ülkeyi
yükseltmesi de çöküntüye sevk etmesi de an meselesidir." 60
Dışişleri Bakanlığı da yapan eski Büyükelçilerimizden Coskun Kırca’ya göre ise:
"Bilderberg'de konuşulanlar yeterince açıklanmıyor. Çünkü bazı konularda çok açık seçik
konuşacaksanız orada basının olmaması lazım. İnsanlar basının olduğu yerlerde bazı şeyleri
konuşmak istemeyebilirler. Mesela geçen sene Hürriyet'ten Sedat Ergin katıldı. Toplantıdan hiç
bahsetmedi köşesinde... Bildiğim kadarıyla bu sene Çin konuşulmuş. Çin konusu Hürriyetin
vasat okuyucusunu niye ilgilendirsin ki?..."
1998 yılında Bilderberg Toplantısına katılan Emekli Büyükelçilerimizden Gündüz Aktan da
Bilderberg hakkında şöyle söylüyor: "Bilderberg büyük gücün etkisini gösterdiği alandır.”,
Bilderberg yürütmeye yönelik ön uygulamadır.”
CIA başkanı John Deutch, ABD Dışişleri eski Bakanı Henry Kissinger, Yunanistan Dışişleri
Bakanı George Papaendrau gibi önemli isimlerin yer aldığı toplantıda konuşulanlar esrarını korurken,
düzenlenen toplantılara IMF ve Dünya Bankası başkanlarının da katılması, durumu biraz daha iyi
özetliyor.
Ünlü Elit finansör Rockefeller, Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya’yı kapsayan, özel
kişilerden oluşan bir etkili ekonomik grubun kurulması konusunu da ilk olarak Bilderberg toplantısında
ortaya atmıştır (Trilateral 1973). Bilderberg, çocuğu olarak bilinen Trilateral Komisyon‘u da
(Üçlü Komisyon) kurmuştur.61

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET, 25 Mart 1957), sonra Avrupa Topluluğu (AT),
daha sonra da Avrupa Birliği (AB), Gelecekte Avrupa Birleşik Devletleri ??
:
Başarılı olunamayan birkaç anlaşmadan sonra ilk ciddi birlik, 1951 yılında, 6 ülkeyle (Fransa,
F. Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg) kurulan Avrupa Kömür Çelik Topluluğu
(CECA 18 Nisan 1951) oldu. 23 Temmuz 1953’te bu altı ülke kömür ve çelik üretimlerini birleştirdiler.
Böylece kömür ve çelik üretimi ortak denetim altına alınmış oldu. 1953’de, 12 ülkenin katılımıyla,
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom) oluşturuldu.
Kurulan örgütler ve Antlaşmalar sonucunda, bugün adına Avrupa Birliği denilen, Avrupa
Ekonomik Topluluğu (AET), 25 Mart 1957’de Roma’da; Fransa, Almanya, Belçika, İtalya,
Hollanda ve Lüksemburg’un katılımıyla, kuruldu. 1973 yılında, İngiltere, Danimarka ve İrlanda,
1981’de Yunanistan, 1986’da Portekiz ve İspanya, 1990’dan sonra da Avusturya, İsveç ve
Finlandiya topluluğa katıldı. Türkiye, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Macaristan,
Bulgaristan ve Kıbrıs Rum kesimi üye olmak için başvurmuş durumdadırlar. Avrupa Ekonomik
Topluluğunun adı; tek ve ortak para politikasının temellerinin atılması, yetki ve faaliyet alanlarının
genişletilmesi ile Avrupa Topluluğu (AT) olmuş, 7 Şubat 1992’de imzalanan Maastricht
Antlaşması’yla da ekonominin yanında mâli, idari ve siyasi alanlarda da yetkisi genişletilerek
Avrupa Birliği (AB) adını almıştır.
AET, 1979’da, üye ülkelerin para birimlerini birbirine bağlayan Avrupa Para Sistemine (APS)
geçti. Serbest dolaşım haklarının sınırları genişletildi. 1985’de tüm mal ve hizmetlerin, işgücünün,
sermayenin serbest dolaşımının sağlanacağı tek bir Pazar haline getirilmesi kararı alındı. Tek bir
pazarı yaratmak için; ülkelerarası sınırların, farklı standartların, farklı vergi uygulamalarının
kaldırılması konularında hazırlanan programların ve girişimlerin tümüne “Tek Avrupa Senedi” ya da
“Tek senet” denildi (1987). 1991’deki para bunalımında, üye ülkelerin para değerlerinde düşüş
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yaşandı. İtalya ve İngiltere ortak para sisteminden ayrıldılar. Avrupa Topluluğu (AT), 7 Şubat 1992’de
siyasi bir birlik olma yolunda, Maastricht’te (Hollanda) yaptığı zirvede aldığı kararları, Avrupa Birliği
Antlaşması (Maastricht Antlaşması da denir) adı altında topladı. Antlaşma Kasım 1993’de yürürlüğe
girdi. Antlaşmanın özü; “Tek Pazar, tek para birimi, tek Merkez Bankası, ortak ekonomik
politikalar ve dış politika ile güvenli ortak eylem” (!??). (Avrupa Birliği ‘7 Şubat 1992’ kronolojik
yerinde, genişçe ele alınmıştır.)

Eisenhower Doktrini 5 Ocak 1957 : D. Eisenhower’ın 5 Ocak 1957’de kongreye yolladığı
ve daha sonra kendi adıyla anılacak olan Doktrin, ABD’nin Ortadoğu politikasında bir dönüm noktası
olmuştur. O güne kadar hep başka ülkeler üzerinden politika yürüten ABD, ilk kez bölgedeki yaşamsal
çıkarlarını açıklıyordu. Ülkesinin her yerde Sovyet tehdidine karşı koyacağını söylerken, Ortadoğu’ya
da sürekli vurgu yapmaktaydı: “... Ortadoğu, bilinen petrol rezervlerinin üçte ikisini barındıran ve
Avrupa, Asya ve Afrika devletlerinin büyük çoğunluğunun ihtiyaçlarını sağlayan... bir bölge...”
idi; şöyle ekliyordu: “Amerika’nın çıkarları dünya çapındadır. Her iki yarıküreyi ve tüm kıtaları
kapsar. ABD hür dünyada yer alan bütün ülkelerle çıkar birliği içindedir...” Doktrine en büyük
tepki SSCB’den gelmiştir. Lübnan, Libya, Türkiye, İran ve Irak Doktrine katıldıklarını resmen
açıkladılar. Böylece Türkiye, doktrini benimsemeyen Arap ülkeleri ve onlara destek veren SSCB ile
ilişkilerinde gergin bir döneme girdi. Suriye ile savaşın eşiğine gelindi (1957). Türkiye ilk kez
topraklarındaki Amerikan üslerinin NATO amaçları dışında, Ortadoğu olaylarına müdahale etmek için
kullanılmasına izin verdi. Bu çerçevede, 1958’de Lübnan ve Ürdün olaylarına müdahale edilirken,
İncirlik üssünden yararlanıldı. Bu durum ileriki yıllarda da gündeme gelecektir.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD 14 Aralık 1960): Marshall Planı
1952’de sona erdi ama bir Avrupa kuruluşu olan OEEC, ABD yatırımlarıyla uğraşmayı sürdürdü.
Avrupalı üyeleri olan; Avusturya, Belçika, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Fransa, Hollanda,
İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Luxemburg, Norveç, Portekiz, Yunistan,
Türkiye ve ABD. Kanada ve daha sonra Japonya’nın da katılımıyla OEEC’nin yerini OECD
(Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) aldı. OECD, dünya ekonomik sisteminin beyni gibidir. Tüm
uluslararası örgütlerle ve hükümetlerle ilişki içindedir. Birçok ülkeden tepki alan MAI (Çok Taraflı
Yatırım Anlaşması) bir OECD önerisidir. Uluslararası şirketlere büyük kolaylıklar sağlayan bu öneriye
göre; herhangi bir ülkeye yatırım yapan uluslararası şirketler, o ülkenin yasalarına karşı sorumlu
olmayacaklardır. Hükümetlerin aldığı kararlardan zarar gördüğüne inanan şirketler, uluslararası
mahkemeye başvurabilecekler, hükümetler ise, çıkan kararlara uyacaklardır. Anlaşmayı imzalayan
ülke, örgütten 5 yıl çıkamayacak, çıktıktan sonra da anlaşma hükümlerini 15 yıl daha uygulamayı
sürdürecektir. Dünya Ticaret Örgütü Başkanı, MAI için; “Tek bir küresel ekonomi için ortak bir
anayasa hazırlıyoruz.” demiştir.62

Trilateral Komisyon (Üçlü Komisyon 1973): Trilateral Komisyon, 1973’de David
Rockefeller ve Zbigniew Brzezinski tarafından kurulmuş gizli bir örgüttür. Trilateral Komisyon,
adından da anlaşılacağı gibi, üç büyük emperyalist sermaye odağını (Amerika-Asya- Avrupa) CFR
güdümünde birleştirmek için kurulmuştur. Tüm dünyada, Trilateral, Bilderberg ve CFR birbirinin içine
girmişlerdir ve her üçünün üyesi olanlar da vardır; Bill Clinton, J. Mc Namara, Henry Kissinger,
Walter Fritz Mondale vb.
MIGA (Çok Taraflı Garanti Yatırım Kuruluşu 1985): MIGA, Dünya Bankası’nın mali
krize karşı, ucuz işgücünün bulunduğu, gelişmekte olan ülkelerdeki yabancı yatırımları teşvik etmek
ve onları garantiye almak amacıyla kurduğu bir örgüttür. 1985 yılında gizli bir şekilde, Dünya Bankası
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kararlarının uygulayıcısı olarak kurulmuştur. Nitekim kendi tarifleri de böyledir: “... gelişmekte olan
ülkelere sermaye akışını genişletmek, yabancı yatırımları teşvik ederek risklere karşı kolaylık
sağlayıcı uygulamaları desteklemek ve bunları garanti altına alacak programlar geliştirmek...”
Dünya Bankası, geri kalmış ülkeleri borç batağına sokuyor. Sonra da IMF ile beraber, bu borçları
kullanarak, hükümetlere kabul ettirdikleri uygulamalar ile istediği her şeyi yaptırıyor. İşsizlik, yoksulluk,
üretimsizlik kol geziyor. Dünya Bankası başkanı, aynı zamanda MIGA Yönetim Kurulu’nun da başkanı
konumundadır. Türkiye, MIGA’ya 1988’de kurucu üye olarak, yüzmilyonlarca dolar da ödeyerek
gizlice katılmış, topluma açıklanmamış, oluşan tepkilerle, sözleşme alelacele TBMM’den geçirilip
onaylanarak yürürlüğe sokulmuş ve Resmi Gazete’de açıklanmıştır. MIGA resmi olarak, yabancı
yatırımlara sigorta hizmeti vermektedir. Yabancı sermayenin yatırımlarını her türlü riske,
olumsuzluğa karşı sigortalıyor. Görünüşte, "tarafsız" tedbirler bu sigortanın dışında kalıyor gibi
gösteriliyor ama, buna karar verecek olanlar da kendileri. Örneğin; bir yörenin halkı çevre sağlığı ya
da başka nedenlerden dolayı bölgelerinde bir yabancı fabrikanın kurulmasına karşı çıkıyor.
Türkiye’nin bu örgütteki oy hakkı binde.46 yani binde yarım bile değil. Sözünün geçmeyeceği ortada.
MIGA ile, kârlılığı düşen eski teknolojili ve kirli sanayiler, iş gücü ucuz ve çevre standartları düşük,
koruyucu tedbirlerin az olduğu, bizim gibi ülkelere kaydırılıyor ve garanti altına alınıyor. MIGA
yetkililerinin de açıkladığına göre; Miga kurulduğundan bu yana sigorta tazminatı olarak hiçbir ödeme
yapmamış. Açıkçası dikkatle incelenmesi gereken bir kurum.
MIGA, sözleşmesinde "ticari olmayan riskler"in garanti edildiği söyleniyor. Bunların başında
da döviz transferi riskleri geliyor. Bu maddeden anlaşılan, Miga garantisi altındaki tekeller, geri
ülkelere yapılan yatırımlardan oluşan kârlarını serbestçe dışarı çıkarmak istiyorlar. Karşılanan ikinci
risk, Kamulaştırma ve benzeri tedbirler. Üçüncü risk ise "Sözleşmenin İhlali". Eğer bir ülke MIGA
kapsamında bir şirketle yaptığı sözleşmeye uymazsa MIGA bu şirketin zararını tazmin ediyor. Ama
zaten buna gerek kalmıyor, zira uluslararası tahkim var. Kendilerine yonttukları ve genişletilebilecek
bir madde de "Savaş ve İç Kargaşa Hâli" maddesi (İsyan, ihtilal, sabotaj, direniş vb.). Sonuç
tazminat ödemeye kadar giderse, zararları karşılayan MIGA rücu denen mekanizma ile o yatırımın
bütün haklarına ve alacaklarına sahip olduğundan, ev sahibi ülkeden bu zararları karşılıyor. Bu da;
yine gariban halk tarafından ödenecek demektir. Ya da yabancı şirketin bütün uygunsuzluklarına evet
denecek demektir. MIGA, dünyanın pek çok köşesindeki altın madeni tekellerini koruması altına
almış. Bu şirketler, çevreye ve halka ne kadar zarar verirlerse versinler, MIGA üyesi oldukları için
hükümetler tarafından korunacaklar; çünkü MIGA sözleşmesi bunu gerektiriyor. Yatırımlarda MIGA;
yatırım yapılan ülkedeki kur ve transfer risklerine, kamulaştırmalara, yargı yolunun engellenmesi,
savaş ve iç karışıklıklar (isyan, ihtilal, iç savaş, sabotaj vb.) vb. risklere karşı güvence sağlıyor. Diğer
garanti edilebilir yatırım türlerinin kapsamına ise teknik yardım, yönetim sözleşmeleri, franchasing ve
lisans sözleşmeleri giriyor. Yabancı sermayeye yönelik bir sigorta anlamına gelen MIGA’yı da
onaylayıp yürürlüğe sokmak, Cumhuriyet tarihinin en büyük ihanetlerinden birisini daha yürürlüğe
sokmak demektir. MIGA ve Avrupa Enerji Şartı, TBMM’den, adeta “gizlice” geçirilmiştir. Hükümet,
Avrupa Enerji Şartı’nı 1985’te, MIGA’yı da 27 Mayıs 1988’de imzalamıştı. Ama bu anlaşmaların
şartları olan “tahkim”, “özelleştirmelere dair kimi Anayasa değişiklikleri” gerçekleşmediği için
yıllardır bu anlaşmaları hükümetler, Meclis gündemine getirmeden uygulamışlardı. Meclis ve
hükümet, işi gücü bırakıp Elit’i ve işbirlikçilerinin dikte ettirdiği yasaları ardarda çıkardıktan sonra, bu
anlaşmalar da, “kaşla göz arasında” Meclis’ten geçirildi. Anlamakta zorlanılan şey, Meclisin sanki
başka bir ülkenin meclisiymiş gibi; ülkenin ve halkın çıkarlarına aykırı sözler vermesi, yasaları
çıkarması ve çıkartmakta da diretmesidir. Niyet Mektupları (Diyet mektupları), Sosyal güvenlik
karşıtı yasalar, tahkim, özelleştirme, kıyak emeklilik, banka kurtarma (kurutma), ek vergi,
çetelere, mafyaya af yasaları vb...63
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Yıldız Savaşları (SDI: Stratejik Savunma Girişimi): ABD Başkanı Ronald Reagan,
Temmuz 1982’de Ulusal Uzay programını, Mart 1983’de de, kamuoyunda “Yıldız Savaşları” olarak
bilinen Stratejik Savunma Girişimi”ni başlattı. Aslında, uzayın askeri amaçlarla kullanılması daha
önce başlamış, hem ABD hem de SSCB tarafından bu amaçla çok sayıda uydu gönderilmiştir. Ama
bu gelişmeyle silahlanma yarışının uzaya taşınması büyük hız kazanacaktı. ABD, uzayda kuracağı bu
sistemle, Sovyet balistik füzelerini havada etkisiz hale getirmeyi amaçlıyordu. Fakat, Soğuk Savaşın
sona ermesiyle gündemden düşen SDI, 2000’lerde başkan George W. Bush tarafından “Ulusal
Füze Savunma Sistemi” (NMD, Füze Kalkanı) adı altında tekrar gündeme getirilmiştir.
Greenpeace’in bu proje ile ilgili kaygıları vardır. Bu projeyle, mevcut silah denetiminin ve nükleer
silahsızlanma anlaşmalarının tümüyle çökmesinden ve bu durumun da yeni ve çok gelişkin silah
sistemleri geliştirmek ve konuşlandırmak üzere bir mazeret olarak kullanılmasından endişelidir. Yıldız
Savaşları projelerinin başlatıldığı 1983 yılından bu yana, çeşitli füze sistemlerinin araştırma-geliştirme
projeleri için toplam 70 milyar dolar harcanmıştır. Bu fonlar 4 büyük silah üretcisine aktarılmıştır.
Bunlar; Yıldız Savaşları işinde en önde gelen ve programının belli başlı ögelerinin geliştirilmesi ve
bütünleştirilmesinden sorumlu olan Boeing, Füzeleri vurmak için tasarlanan ”öldürücü araçların”
fırlatılması için gereken rampaları satan Lockheed-Martin, öldürücü araç işini alan Raytheon, savaş
yönetimi, emir, kontrol ve iletişim sistemlerinden sorumlu TRW’dir. Perde arkasında ama bu saldırının
kesinlikle başında bulunan, Güvenlik Politikaları Merkezi (CSP), maddi kaynağının %25’ini, çoğu
silah üreticisi olan dev şirketlerden almaktadır. Yıldız Savaşları, kullanılacak bir nükleer silah (ya da
bir biyolojik/kimyasal kitle imha silahı) tehdidine karşı hiçbir etkinliğe sahip değildir. Silah denetimi ve
nükleer silahsızlanmaya hız verilmesi gerekmektedir. Fakat savaşlardan getiri sağlayanların buna
destek vermeleri zor görünmektedir.

AGİK (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı 1990): SSCB 1969’da bir Avrupa
Güvenlik konferansı için başvurdu. Çünkü 2. Dünya Savaşı’nda elde ettiklerinin Batı tarafından
tescilini istiyordu. Temmuz 1975’te Helsinki’de başlayan görüşmelerde 3 örgütlenme oluştu; 1SSCB’nin istediğini yansıtıyordu: Avrupa’da Güvenlik Sorunları. 2- Ekonomik, Bilimsel, Teknolojik,
Çevresel İşbirliği. 3- Batı’nın istediğini yansıtıyordu: İnsancıl (!?) konularda işbirliği. AGİK, 1990 yılında
Pariste yapılacak toplantıda bu bağlamda kurumlaşmaya başladı. 1994’te Budapeşte toplantısında
AGİT (AGİ Teşkilatı) adını alarak kurumsallaştı.64

Avrupa Birliği (AB, 7 Şubat 1992): 25 Mart 1957’de, Roma Anlaşması ile, ekonomik bir
topluluk olarak kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), siyasi bir birliğe doğru giderken önce
Avrupa Topluluğu, sonra da 1992’de imzalanan Maastricht Anlaşması ile Avrupa Birliği adını almıştır.
Parolası; Tek Pazar, tek para birimi, tek Merkez Bankası, ortak ekonomik politikalar, ortak dış
politika ve güvenli ortak eylem’dir. (!??).
1999’da ortak para birimi olarak ECU (Avrupa Para Birimi) kabul edildi. 65 1 Ocak 1999’da
ECU’nun yerini Euro aldı ve 11 AB üyesi için resmi para birimi haline geldi. 2001’de Yunanistan 12.
devlet olarak Euro alanına katıldı. Euro banknot ve madeni paralarının dolaşımı için saptanan tarih 1
Ocak 2002 idi. 1999’da yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşması ile yeni bir genişleme sürecine geçti.
Son olarak da Aralık 2000’de yapılan Nice Antlaşması ile genişlemenin gerektirdiği kuramsal
değişiklerin yapılması sürdürülmektedir.
AB‘nin başlıca organları; AB Komisyonu, Bakanlar Konseyi, Adalet Divanı ve
Avrupa Parlamentosu’dur (AP). AP 626 kişiden oluşur. Ülkeler nüfus çokluklarına göre
temsil edilirler. AB, Türkiye ile olan ilişkilerini “oyalama politikası” üzerine kurmuştur. Bizi ne içeriye
alacak, ne de dışarıda bırakacaktır. Bizi ev ödevleri vererek oyalayacaktır. Türkiye, 31 Temmuz
1959’da ortaklık için AET’ye başvurmuştur. 12 Eylül 1963’te Ankara Anlaşması yapıldı. 23 Temmuz
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1970’de geçiş dönemi ile ilgili Katma Protokol imzalandı. Türkiye bütün yükümlülüklerini yerine
getirdiği halde, AB, söz verdiği, ne para yardımını ne de serbest dolaşım hakkını yerine getirmedi.
22 Ocak 1982’de AT tarafından ilişkiler donduruldu. 14 Nisan 1987’de Türkiye yeni başvuruda
bulundu. Helsinki Şartnamesi (1992), Kopenhag Kriterleri (1993), Gümrük Birliği (1995),
Madrid Zirvesi (1995), Lüksemburg Zirvesi (1997), Cardiff Zirvesi (1998), Viyana Zirvesi (1998),
Köln Zirvesi (1998), Helsinki Zirvesi (1999 Türkiye “aday ülke” kabul edildi). Katılım Ortaklığı
Belgesi (4 Aralık 2000 KOB) ve bu belgeye paralel olarak hazırlanacak bir “Ulusal Program”,
Türkiye’nin açık bir biçimde dışlandığı Nice Zirvesi (7-10 Aralık 2000), Leaken Zirvesi (14-15 Aralık
2001)... Görüleceği gibi bu süreç bir oyalamadır. Verilen ev ödevleri, ülkeyi zora sokacak, köleleşme
sürecini sıklaştıracak belgeler de, niyetlerinin bizi almamak olduğunu göstermektedir. Ulusal devlet
olmaktan vazgeç; tarihini, dilini, kültürünü, toprağını, bağımsızlığını unut; ondan sonra gel tekrar
konuşalım, diyeceklerdir. Ortaklık sözleşmesi, her ülkeye eşit haklar tanır görünümündedir ama AB
güçlü olanın yararlandığı, güçsüzün bağımlı hale getirildiği bir çıkar örgütüdür. Türkiye AB tarafından
türlü vaadlerle kandırılmış, her istediklerini yaptırdıkları halde, asla almayacakları Avrupa Birliği’nin
bekleme odasında bekletilmektedir. Türkiye’yi Balkanlardan dışlamaya çalışmaları ve AGSK denilen
AB ordusuna almak istememeleri de bunun göstergesidir. AB - Türkiye İlişkileri, geniş olarak;
1919-2002 Arası Türkiye ve Türkiye’ye Dayatılan Anlaşmaların İçyüzü bölümünde anlatılmıştır.).

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA 12 Ağustos 1992): Bu da bir
Elit projesidir. Denetleyemediği ve güçlü duruma gelmeye başlayan ülkeler Elit’i rahatsız etmeye
başlamıştı. Tayvan, Kore ve Japon firmaları Meksika’ya girmişti ve kurdukları fabrikalarla, her türlü
malı üretmeye başlamışlardı. Tehlike, Kanada’ya da sıçramak üzereydi. Elit, bu iki pazarı denetim
altına almak amacıyla, bu iki ülkeyle, NAFTA, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nı yaptı.
NAFTA 12 Ağustos 1992’de imzalandı, 1.1. 1994’de diğer ülke parlamentolarında da onaylanarak
yürürlüğe girdi. Bütün diğer anlaşmalar gibi, avantaj, refah, yeni olanaklar vb. sözlerle dolu olan
anlaşma gene Elit’in çıkarlarıyla doluydu. Nitekim, kendi kendine yetebilen bir ülke olan Meksika,
ticari anlaşmaları imzaladıktan sonra, “önerilen geliştirme raporlarıyla” iflas noktasına geldi.
Evvelce ürettiklerini ithal eder duruma düştü. Petrol refahı sona erdi. Enflasyon durdurulamaz duruma
geldi. Dış ticaret açıkları arttı, İşsizlik çoğaldı, ücretler düştü. Eğitim ve sağlık hizmetleri aksadı.
Binden fazla kamu kuruluşu özelleştirildi. IMF’nin sert önlemleriyle, ülke borçlarını ödeyemez,
korunmasız bir Açık Pazar haline geldi. Yabancı sermaye ülkeye akın etmeye başladı. Aslında
bu tablo bize hiç yabancı değil. Biz bu filimi gördük, hâla da seyrediyoruz. 1995’de yatırımcılar,
sınıra yakın tarıma elverişli toprakları satın aldılar ya da kiraladılar. Çevre kirlenmesine de aldırış
etmeden toprakları verimsizleştirdiler, su sıkıntısını arttırdılar. Elit şimdi, NAFTA’yı Güney Amerika
ülkelerini de kapsayacak biçimde genişleterek, büyük bir Ortak Pazar yaratmanın peşindedir.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ / WTO, 1994)

:

Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası Elit, ticareti çok taraflı kurallara bağlama gereksinimi
duymuştur. Bu gereksinim l947 yılında 23 ülkenin katılımıyla GATT’ın imzalanmasına neden olmuş
ve söz konusu anlaşma 1948 de yürürlüğe girmiştir. Daha çok bir anlaşma niteliğindedir ve bir
sekretaryasından başka kurumsal yapısı bulunmamaktadır. GATT görüşmeleri ve roundları (özellikle
Uruguay Round) sonucunda, Elit’in ticaret kurallarının kapsamı önemli ölçüde genişletilmiş, ulusal
sistemin devre dışı bırakılması için çalışılmıştır. GATT’ın devamı gibi olan Dünya Ticaret Örgütü
(DTÖ); Eylül 1986 da başlayan ve 15 Aralık 1993 tarihinde tamamlanan Uruguay Round görüşmeleri
sonucunda 15 Nisan 1994’te Marakeş’de imzalanmış, 1 Ocak 1995’te yürürlüğe girmiştir.
DTÖ Kuruluş Anlaşması, ekleriyle birlikte 29 adet yasal metinden oluşmaktadır. Bunların yanında
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25 adet bildirim, karar ve mutabakat metninde DTÖ üyelerinin yükümlülükleri belirtilmektedir.
Dünya Ticaret Örgütünü kuran anlaşma’nın ekinde yer alan anlaşmalardan biri de
Hizmet Ticareti Genel Anlaşması‘dır (GATS).

Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS, 1994) : Ulus devletler hükümetlerinin,
Dünya Ticaret Örgütü’ne teslim edilmesi ve GATS anlaşmasının kapsamının genişletilmesi
çalışmaları, kapalı kapılar ardındaki görüşmelerle yürütülmektedir. Dünya Ticaret Örgütü’nün
mevcut GATS rejimi, ilk kez 1994 yılında oluşturulmuş ve kendi içinde zaten son derece kapsamlı bir
anlaşmalar bütünüdür. Halihazırda geliştirilmekte olan kurallar, hizmet sektöründeki ticari rekabet ve
uluslararası hizmet ticareti önünde kalan son idari engellerin de aşamalı olarak kaldırılması amacıyla
düzenlenmektedir. GATS, her türlü hizmet alanını kapsamaktadır. Bunlar içinde, doğayı, kültürü,
ulusal kaynakları, içme suyunu, sağlığı, eğitimi, sosyal güvenliği, ulaşım hizmetlerini, posta
hizmetlerini ve tüm belediye hizmetlerini toplumlar aleyhine değiştirecek yüzlerce düzenleme
bulunmaktadır. GATS hükümleri halen yabancı sermaye, bir hizmetin sınır ötesi ticareti, internet
üzerinden ticaret ve uluslararası seyahatler de dahil olmak koşuluyla, bir hizmetin üretimi ya da
tesliminin tüm biçimlerine uygulanabilmektedir.
Dünya Küreselleşme Karşıtlarının toplantısına katılan Gaye Yılmaz; Dünya Ticaret Örgütü’nün
(DTÖ) kapsamındaki GATS görüşmelerini 11 başlık altında yürüttüğünü açıkladı: 'Piyasanın
acımasız ellerine teslim edilmesi'' öngörülen 11 temel kategori şunlar :
''Telekom, posta hizmetleri, görsel ve işitsel iletişim hizmetleri - inşaat ve bağlantılı
mühendislik hizmetleri - eğitim - su iletim sistemleri, enerji ve atık su işleme - tüm çevresel
hizmetler - finansal, mali ve bankacılık hizmetleri - sosyal hizmetleri kapsayacak şekilde sağlık
ve bağlantılı hizmetler - turizm, seyahat ve bu iki sektörle bağlantılı tüm hizmet ve ürünlerin
üretimi - kültürel ve sportif hizmetler - kara, hava, deniz ve tüm diğer ulaşım hizmetleri diğer hizmet alanları.''
Bu 11 başlık altına giren konular, hemen hemen Türkiye'nin de gündeminde: ''Telekom'un
satışı. Devlet İhale Kanunu değişikliği ile kamu ihalelerinin uluslararası sermayeye açılması.
Yükseköğretimin giderek özelleştirilmesi. Antalya ve Kocaeli'nde örnekleri görüldüğü üzere
su işletmelerinin çokuluslu şirketlere bırakılması, Yerel Yönetimler Yasası değişikliği ile suyun
ve çöpün özelleştirilmesinin öngörülmesi. Enerji Piyasası Yasası'nın kabulü ile enerji üretim,
dağıtım ve iletiminin özel ellere devri. Ziraat ve Emlak (oldu bile) gibi kamu bankalarının
özelleştirilmesinin hızlandırılması. SSK'nın sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerinin
ayrıştırılarak her iki alanın da özelleştirilmeye hazırlanması, özel emeklilik yasasının
çıkarılması. Kimi çevrelere göre en 'demokrat' Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun, Turizm
Bakanlığı'nın lağvedilmesi gerektiğini açıklaması. Fikrî mülkiyete ilişkin yasanın ivedilikle
değiştirilerek özellikle bilgisayar ve iletişim teknolojisinde öne çıkmış çokuluslu şirketlerin
haklarının güvence altına alınması. Ulusal hava şirketi THY'nin satışa çıkarılması vb...'' 66
GATS'ın hükümlerine bir bir boyun eğmişiz, GATS’ı da kabul etmişiz de, haberimiz yok...
Avrupa Enerji Şartı 1985: Avrupa Enerji Şartı, Türkiye’nin “ulusal enerji ihtiyacına aykırı”
ve Türkiye’yi “Elit’in enerji politikalarına teslim eden” bir anlaşmadır. Açıkçası, Elit’in çıkarları
uğruna Türkiye’nin çıkarları yok sayılmıştır.67

MAI (Çok Taraflı Yatırım Anlaşması)

:

Elit, havuzunu daha fazla doldurmak için, önündeki engelleri kaldırmak üzere bir Köleleştirme
(Küreselleşme) planı oluşturmuştur. Sermayenin anayasası sayılan MAI de bu planın bir parçasıdır.
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MAI’nın ilk tohumları, 1998’de, zenginler kulübü olarak bilinen OECD bünyesinde atılmıştır.
Dünya Ticaret Örgütü, önceki ve son olarak da Seattle’daki toplantısında (Kasım 1999),
MAI aleyhine düzenlenen gösteriler ve sert tepkiler yüzünden, MAI anlaşmasını toplu olarak
kabul ettirme girişiminde başarısız kalmıştır. Ancak, istediklerini baskı yaparak ve kapalı kapılar
ardında yaptıkları ikili anlaşmalarla ülkelere kabul ettirme yoluna gitmektedirler. İlk önce
Güney Kore ile MAI’nin bütün ilkelerini içeren BIT Anlaşması imzalandı. Türkiye’de de;
“Uluslararası Tahkim” ve “Türkiye ile ABD Arasında, Ticaret ve Yatırım İlişkilerinin
Geliştirilmesi Anlaşması” (7 Aralık 1999) ile, MAI hükümleri yaşama geçirilmiş oldu.
Dünya Bankası’nın bir bileşeni ve MAI’nin öncüsü olarak 1988’de kurulan MIGA
(Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu); yabancı yatırımları garanti altına almaktadır.
MAI anlaşması, Elit’e avantaj sağlayacak her alanı kapsamaktadır. MAI’nin kabul edilmesiyle;
Özelleştirme (Eğitim, Sağlık, Sosyal güvenlik, Enerji, Telekomünikasyon, Madenler) hızlanacaktır.
Tabi bu gidişle özelleştirilecek bir şey kalırsa... Özelleştirmenin doğal sonucu olarak işsizlik ve
yoksullaşma artacaktır. Doğal çevre, bitki örtüsü ve insan yaşamı büyük bir tehlike içerisine girecektir.
Kirlilik yaratan şirketlerin üretimi Devlet tarafından durdurulursa, MIGA’dan dolayı şirketler Devletten
tazminat talep edebileceklerdir. Finans sermayesinin ülkeye girişi önündeki tüm sınırlamalar
kaldırılacaktır. Devletin, her alandaki denetimleri, Elit’in kâr amacı ile çeliştiğinden, durdurulabilecek
ve hatta tüketicileri koruma amaçlı fiyat istikrar kontrolleri bile terk edilebilecektir... Aslında, itiraz eder
gibi yapıp, MAI’yi de bilmeden kabul etmişiz.
MAI, ulus devletlerin kendini garanti altına almak üzere önlem almasını da ortadan
kaldırmaktadır: "Ülkelere yapılacak yabancı sermaye yatırımlarına hiçbir şekilde yerli
sermayeden daha az avantajlı olanaklar sağlanamayacaktır."
“Ulus Devletler, zarara uğrayan Ulusötesi Şirketlerce dava edilebilecekler ve bu davalar
yine Uluslararası mahkemelerde görülecek, dava sonucunda ulusötesi şirketler Devletlerden
tazminat alabileceklerdir... Yatırımlar ile ilgili olduğu belirtilen her eleman sorgusuz sualsiz
ev sahibi ülkelere sokulabilecektir... Anlaşmayı imzalayan Devletler 5 yıl süre ile anlaşmadan
çıkamayacak ve çıktıktan sonra da 15 yıl süre ile tüm anlaşma hükümlerini uygulamak zorunda
bırakılacaklardır.
Özetle MAI, Dünya Ticaret Örgütü Başkanının deyimiyle; “Tek bir küresel ekonomi için
ortak anayasadır” ve gizli görüşmelerle oluşturulurken, açığa çıkınca, tepkiler sonucu Aralık 1998’de
uyumaya terkedildi. Elit, son dönemde tekrar gündeme getirecektir. MAI tasarısı, ulus-devletleri
ÇUŞ‘lara (Çok Uluslu Şirketlere) tabi kılmaktadır. Hükümet politikasındaki değişiklikler ÇUŞ’u
zarara uğratırsa, tazminat ödenecektir (Bu hüküm NAFTA’da da vardır).
Dünyada protestolarla karşılanan MAI’ye karşı Türkiye’nin yöneticileri, Elitvari bir tarzda;
“Küreselleşen dünyada yerimizi almanın önündeki engelleri kaldırmalıyız” diyerek oyalanmakla
meşguldürler. MAI’nin bir alt basamağı olarak kurulan MIGA (Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu),
yatırımları belli risklere karşı koruyan, bu riskleri üstlenen bir sigorta şirketi gibi, yabancı sermaye
yatırımlarını garanti altına almaktadır. MAI konuşulmaktadır ama MIGA Türkiye’de de uygulamaya
konmuştur.68

Uluslararası Şirketler : Borsalar, bankalar, yazılı ve görsel medya ve de rüşvet, aracılığıyla;
Güç ve parayı (Petrolü) ellerinde tutan Elitler, satınalma ve birleşmelerle, sayıları azalan fakat
güçleri çoğalan dev şirketler oluşturmuşlardır. Birleşmeler Tekelleşmeyi getirmiştir. Dünya ticareti ve
ülkelerin ekonomileri, Elitin elindeki birkaç büyük tekelci şirkete aittir. Tekelleşen bu dev şirketlerin
denetim altına alabilecekleri dış pazarlara gereksinimleri vardır. Tekelleşerek dışarıya açılan,
dünyanın her yerinde acentalar ve üretim birimleri açan ve her çeşit alanda etkinliği olan uluslararası
şirketler haline gelen bu kuruluşlar veya ortaklıklar, yerli işbirlikçiler aracılığıyla mal yanında para ve
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güçlerini de ihraç etmeye başlamışlar, satış ve dağıtım ağları kurmuşlardır. Çıkarttıkları Savaşlar da
bu şirketlerin daha güçlenmelerine yol açmıştır. Bu şirketler, Küreselleşme adı altındaki Köleleştirme
hareketinin araçlarıdırlar. Gözlerine kestirdikleri ülkelere; yabancı şirket, yerli ortaklarla oluşturdukları
yerli şirket, ihracaatçı şirket, sponsor şirket adı altında çeşitli yollarla, “uzman, danışman,
kurtarıcı” olarak girerler ve köleleşmeye yol açacak, “kalkınma”, daha doğru adıyla “çökertme”
modelleri önerirler; uluslararası örgütleri kanalıyla yapılan tek yanlı anlaşmalarla, İhracaat vb. tür
vaadlerle borç verirler. Verilen krediler yanlış yerlere kullandırılır. Böylece, yatırımlar durdurulur, kamu
işletmeleri elden çıkarılır, gümrük ve vergi sistemi çökertilir, yasama ve yargı etkisiz hale getirilmeye
çalışılır, devletin küçültülmesi ve özelleştirme teşvik edilir. Ekonomik ve politik krizler desteklenir.
Eğitim ve öğrenim engellenir, ulusal kaynakların işletilmesi önlenir. Ulusal ekonomi yıpratılır ve
çökertilir, sosyal, siyasi ve ahlâki erozyon yaratılır, etnik ve yerel sorunlar kaşınır. Her türlü teknoloji
ve propaganda teknikleri de kullanılarak, cazip gösterilen fakat hiç bir zaman tutulmayan vaatlerle,
borç batağına sürüklenen ülkeler, herşeylerini ithal eder duruma gelirler. Borçlarını
ödeyemediklerinden, yeni borç arar duruma gelerek, kısır bir döngüye girerler. Kısa sürede bağımlı
hale getirilerek, ulusal kaynaklarını kaybederek, köleleştirilirler. Lider eksikliği, çapsız yöneticiler,
gerçek aydınların yetersizliği, bilgisizlik, tembellik, üretimsizlik ve güvensizlik de bu uygulamaya
yardımcı olur. Bu uygulamalar, dünyanın her yerinde yaşanmaktadır.
Küreselleşmeyi, ekonomik ve siyasi olarak destekleyen uluslararası şirketler’dir. Dünya
ticaretinin % 67’sini 500 büyük şirket denetlemektedir. Uluslararası şirketler, dış yatırımlarını kendi
öz kaynaklarıyla yapmazlar. Kredi verdikleri ülkelerin kaynaklarından karşılarlar. IMF ve DB gibi
kuruluşlarının verdiği borçların büyük bölümü, yerel ortaklar aracılığıyla, uluslararası şirketlere geri
döner. Bu şirketler, kullandıkları sermayenin çok üstünde elde ettikleri kârları, ülkelerine transfer
ederler. Uluslararası şirketler, yatırım yaptıkları ülkelerin ihracaat olanaklarını sınırlarlar ve üretilen
mallarını ihraç etme yetkisi vermezler. Madenlerin, özellikle de stratejik madenlerin, işletme, kullanma
ve mülkiyet haklarını ellerinde tutmak isterler. Ve anlaşmalarına bu konularda yasaklayıcı maddeler
koyarlar. Uluslararası şirketler vergi vermezler ve hiçbir bakımdan denetlenemezler. Bu şirketlerden
bazıları: Standart Oil, General Electric, ITT, Kodak, Shell, Chrysler, Ford, AEG, Siemens, Krup,
Philips, Bayer, Unilever, Mc Cormic, Singer, General Motors, Halske, Bergmann vb...
Uluslararası şirketler için en doğru tarifi, Ünlü ekonomist Prof. Furtada yapmaktadır:
“Uluslararası şirketler bazı egzotik ağaçlar gibidir. Bu ağaçlar belli bölgelere dikilince, bütün
suyu toplar ve araziyi kurutur.”

1919-2002 Arası Türkiye ve Türkiye’ye Dayatılan Anlaşmaların İçyüzü
Bir incelemeyi yaparken, olayları, belgeleri aktarırken, yorumlarken, önemli olan; olayları
“göründükleri gibi değil”, “Özünü” araştırarak görmek, özünü kavramaya çalışmaktır. Bu özü
kavramaya çalışırken; “akıl, bilim ve vicdan”a dayanmak, üst yapının altındaki alt yapının
anlaşılmasına çalışmak, olayların iç-dış politika ilişkisini gözden kaçırmamak, etki-tepki ve nedensonuç ilişkisini doğru algılamak, nedenleri ve bunların içindeki “asıl nedeni” anlamaya özen ve dikkat
göstermek önemlidir. Çünkü iç ve dış ilişkilerde, kendi içindeki “ikilik” ve durmadan değişen
“çıkar ilişkileri” ön plandadır.
İç ve dış politikayı etkileyen başlıca temel öğeler şunlardır:
1- Kültürel Boyut. 2- Tarihsel Boyut. 3- İç Yapısal Boyut. 4- Stratejik Boyut :
A- Coğrafi faktör (Türkiye’nin Jeostratejik Konumu, Komşuları, Boğazları). B- Askeri, Siyasal,
Toplumsal, Ekonomik faktörler. C- Türkiye’nin Bölgesel Güvenlik Çemberleri ve İkilemleri (Avrupa,
Balkanlar, Akdeniz, Ortadoğu, Kafkas Perspektifleri. D- Türkiye’den Geçen Dünya Güç Eksenleri
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(Stratejik, siyasal, ideolojik ve ekonomik Batı-Doğu Ekseni ve daha çok ekonomik olan Kuzey-Güney
Ekseni).
Onaltıbinlerden başlayarak, Atalarımızla, insanlık tarihinin ilk büyük adımları atılmaya
başlanmıştır. Yazı icat edilmiş, yazı okulları açılmış; resim ve heykel sanatının ilk örnekleri verilmiş;
tarihteki ilk siyasal kuruluşlar gerçekleştirilmiş; hukuk, demokrasi, astro-fizik biliminin temelleri
atılmıştır vb. Yerleşik kültürden gelen ve binlerce yıl önce; On Uyul (ON Federasyonu), Bir Oy Bil (10.000/-1517), At Oy Bil (-1517/-879), Türük Bil (-879/+580) gibi devletler kuran ON OKLAR (Ön
Türkler) kıtalara yayılarak ve bu alanlarda her tür kan ve ırkla karışarak; yazı, yazının ifade ettiği dil,
dilin taşıdığı kavramlar, tarih, kültür ve uygarlıklarıyla evrensel uygarlıkların kökenini
oluşturmuşlardır 69
Yüce Atatürkümüz bu konuda şöyle söylemektedir: “Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün

unutulmuş uygar vasfı ve uygar kabiliyeti, yarının yüksek uygarlık ufkunda bir güneş
gibi doğacaktır.” 70.
Bu büyük, öngörülü, ilerici ve ölümsüz insanın dedikleri, er ya da geç çıkmış ve çıkmaktadır.
Bu konuda, başlattığı yoğun çalışmaları, şeklen ölümünden sonra sürdürülmediği için biraz gecikmeli
de olsa, eksik ve yanlış resmi tarih değişecek, kimlik ve kökenimiz ortaya çıkacak ve dünya tarihindeki
yerini alacaktır.

Türkiye’nin 1919-1923 Dönemi
Bu dönem Türkiye’nin Kurtuluş Yıllarıdır. Kurtuluş Savaşı başlarken Anadolu’nun hali harap;
maddi olanaklar sıfıra yakın; Türk askeri, durmadan savaşmış, savaştan usanmış ve üstüne üstlük,
silah ve cephanesiz durumda. Ülke, İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa, İtalya) tarafından parsellenmiş,
Yunan ordusu İzmir’e çıkmış. Ulusu ve ülkeyi savaşa ve her türlü bağımlılığa sürükleyenler (Osmanlı
Padişahları, sadrazamlar ve yandaşları), kendilerini kurtaracak alçakça önlemler araştırmaktalar,
İngilterenin mandasını, Amerikanın koruyuculuğunu istemek, bölgesel yollar aramak vb... Atatürk o
günleri Söylev’de şöyle anlatıyor: ”Bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da ulusal

egemenliğe dayanan, bağılsız, koşulsuz tam bağımsız YENİ bir Türk Devleti kurmak...
Ya bağımsızlık, ya ölüm...”


“Uçurumun kenarında yıkık bir ülke. Her çeşit düşmanla kanlı boğuşmalar. Yıllarca
süren savaş. Ondan sonra, yeni ve özgür bir vatan, yeni bir ulus, içeride ve dışarıda
saygı ile tanınan yeni bir devlet, ve bunları başarmak için sürekli devrimler...” 71

“Biz büyük bir devrimi gerçekleştirdik. Ülkeyi bir çağdan alıp yeni bir çağa
götürdük. Birçok eskimiş kurumu yıktık.” 72
Atatürk, dediği gibi de yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devletini yarattı.
Yüce Atatürk, yarattığı yeni ve bağımsız Türk Devleti için tam bağımsızlığı şöyle tarif ediyor:

“Tam bağımsızlık elbette, siyaset, maliye, iktisat, adalet, askerlik, kültür gibi her alanda
tam bağımsızlık ve tam özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde
bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından
yoksun olması demektir.” 73 Ve O, en güç şartlar altında dahi, tam bağımsızlığımızdan asla taviz
vermemiştir. Ne yazık ki, O’ndan sonra verilen affedilmez tavizlerle, yeni bir kurtuluş savaşı gerektiren
günlere gelinmiştir. Çare; akıl, bilim, vicdan ve gönül yolunda, Yüceler Yücesi Atatürk’ün, ilke ve
devrimleri ışığında, hep ileriye yürümek, İNSAN olmak....
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1919-1923 arasındaki önemli olaylara bakarsak; 16 Mart 1920 Anlaşma Devletleri tarafından
İstanbul işgal edildi. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara’da açıldı. 10 Ağustos
1920 Sevr Antlaşması. Atatürke göre bu antlaşma: “Türk Ulusunun idam kararıdır. Bir dost onu
ağzına bile almamalıdır.” 5-10 Ocak 1921 1. İnönü, 23 Mart-1 Nisan 1921 2. İnönü Savaşları. 23
Ağustos-13 Eylül 1921 Sakarya Savaşı. 20 Ekim 1921 Fransızlarla Ankara Antlaşması: Fransızlar
işgal ettikleri yerleri boşalttılar, güneyde de Suriye ile Hatay dışında bugünkü sınırları tanıdılar. 26-31
Ağustos 1922 Başkumandanlık Meydan Savaşı kazanıldı. 9 Eylül 1922 İzmir kurtuldu. 1 Kasım
1922 Saltanat Kaldırıldı. Şeriatı, hilafeti ve padişahlığı isteyen ve Cumhuriyete karşı olanların
çıkarttığı bir sürü isyan bastırıldı.
İngiltere, 1910’ların sonundan 1920’lerin sonuna dek, bölgedeki denetimini sürdürebilmek
için Kürtlere yönelik değişik politikalar izlemiştir; ya Irak ve Türkiye’yi de kapsayacak bir Kürt devleti,
ya özerk Kürt bölgesi, ya daha rahat denetleyebileceği Kürt devletleri zinciri ya da yalnızca Kuzey
Irak’ta bir Kürt devleti kurdurmak gibi.

Chester Projesi (9 Nisan 1923): 1923 yılında Lozan Konferansı görüşmeleri, İngiltere’nin
çıkardığı zorluklar yüzünden tıkanmak üzere iken, ABD aniden Türkiye’ye destek verme kararı alır ve
İngiliz Hükümeti antlaşmanın altına imzasını koyar. Amerika’nın birden Türkiye’yi sevmesinin altından,
dönemin bakanlarından Refet Bey’in (Refet Paşa) ABD yetkilileriyle gizlice imzaladığı Chester
Anlaşması çıkar. Anlaşma TBMM tarafından da onaylanır. Ancak, TBMM’de aceleyle onaylanan
anlaşmadan şüphelenen Atatürk, yaptığı inceleme sonucunda, Chester imtiyaz haklarının Türkiye’nin
aleyhinde olduğunu görüp, anlaşmayı yırtıp çöpe atar ve tanımadığını açıklar. Bu olayın ardından
ABD de Lozan Antlaşmasını tanımadığını dünyaya ilan eder ve 18 Ocak 1927 günü, Senato’da
yapılan oylamada Lozan’ın onaylanması reddedilir. ABD halen Lozan Antlaşmasını tanımamakta
ısrarlıdır.
ABD’li Amiral Chester’ın adını alan bu ayrıcalığa (imtiyaza) göre, Amerikalılar, OsmanlıAmerikan Şirketi (Ottoman-American Development Company) adını verdikleri şirket kanalıyla;
Türkiye sınırları içinde döşenmiş ve döşenecek tüm demiryolları boyunca, rayların 20 km. sağında ve
20 km. solunda yer alan arazi şeridinde tüm yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin tüm haklarının
kendilerine verilmesini istemişlerdir. Bu şirketin faaliyet sahasına da, başta Petrol, Altın, Kömür, Krom,
Bakır, Gümüş, Cıva, Çinko, Demir, Manganez, Antimon vb. madenlerin aranması, çıkarılması,
işletilmesi ve satılması gibi maddeleri eklemişlerdir. Ayrıca sözleşmedeki ilke ve kurallara bağlı olarak
ilerde başka demiryollarının yapım ve işletme hakkını da almışlardır. Şirketin yapacağı bütün
demiryolları, limanlar, işletmeye açacağı madenler, elektrik santralleri ile bunların gelirleri ancak 99 yıl
sonra karşılıksız olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne devredilecekti. İşte Atatürk, Türkiye’nin bağımsızlığına
ters düşen hatta Sevr’deki gibi parçalanmasına yol açabilecek bu imtiyazı yırtıp çöpe atmıştır.
Sözleşme, Atatürk’ün devreye girmesi üzerine 18 Aralık 1923’te feshedilmiştir.
ABD bu şirket aracılığıyla daha önce de (1911’de), Sivas-Van arasında, Musul ve Kerkük’e
yan hatlarla bağlanacak bir demiryolu hattı kurma ve bu hattı Akdeniz kıyısındaki Yumurtalık’a
(Adana) kadar uzatarak burada bir liman yapma konusunda girişimlerde bulunmuştur. Şirket, bu
işlerin karşılığında demiryolu çevresinde Petrol de dahil olmak üzere bütün madenleri işletme
ayrıcalığını alacaktır. Ön anlaşması yapılan proje reddedilince, Kurtuluş Savaşından sonra isteklerini
yinelemiştir.74

Türkiye’nin 1923-1939 Dönemi
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Bu dönem, Türkiye’nin en saygın dönemidir. 17 Şubat - 4 Mart 1923 İzmir İktisat Kongresi
toplandı. Atatürk’ün bu kongrede çizdiği tarihsel oluşum şudur: Kişisel soy sop egemenliğine dayalı
Osmanlı Fetih İmparatorluğu, yabancılara ayrıcalıklar verilmesi, kapitülasyonlar, dış borçlanma, dış
devletlerin iç işlerimize karışması, tam bağımlılık. Sonuç: Açıkpazar, sömürge. Çözüm: Ulusal
Kurtuluş Savaşı, Çağdaşlık, Tam Bağımsızlık, akıl bilim eşliğinde İlericilik ve Tam Özgürlük...
29 Ekim 1923 Cumhuriyet İlan edildi. 20 Kasım 1922’de başlayan Lozan Barış Konferansında, 3
temel konu ele alındı: 1- Sınır ve Toprak Sorunları (Trakya sınırı, Kuzey Ege Adaları). 2- İnsani
Sorunlar (Nufus mübadelesi, Patrikhane sorunu). 3- Mâli Sorunlar (tamirat sorunu). 24 Temmuz
1923’de Lozan Antlaşması imzalandı. 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasından sonra, 3 Mart
1924’de Halifelik de kaldırıldı. Şeriye (dinişleri) ve Evkaf (vakıflar) Bakanlığı kaldırıldı. Medreseler,
mahalle mektepleri kapatıldı. 26 Ağustos 1925 Şapka Devrimi. Atatürk, insanların başına şapkayı
giydirmişti, şimdi sıra başın içini güzelleştirmeye gelmişti. 30 Kasım 1925 Tekke, zaviye ve türbeler
kapatıldı. 26 Aralık 1925 Uluslararası saat ve takvim yasalarının kabulü. 17 Şubat 1926 Türk
Medeni Yasası (Yurttaşlar Yasası), Borçlar Yasası, Ticaret ve Ceza Yasası kabul edilerek, hukuk
sistemi yeniden kuruldu. 28 Mayıs 1928 Uluslararası sayıların kabulü. 1 Kasım 1928 “Yeni Türk
Harflerinin Kabul ve Uygulanması” Yasasının Kabulü ve 8 Kasım 1928 Atatürk’ün Başöğretmen
seçilişi. Anayasadan “Devletin dini İslam’dır” ibaresinin kaldırılması. 23 Aralık 1930 Menemen Olayı
ve gericilerin Kubilay’ı öldürmeleri. 15 Nisan 1931 Atatürk tarafından, Türk Tarih Cemiyetinin (sonra
Türk Tarih Kurumu) kurulması. 19 Şubat 1932 Halkevlerinin ve Halkodalarının açılması. 12
Temmuz 1932 Türk Dili Tetkik Cemiyetinin (Türk Dil Kurumu) kuruluşu. 21 Haziran 1934 Soyadı
kanununun Kabulü. Böylece, hanedan, aşiret, bey, paşa, paşazade, hacı, hoca, hafız, molla, hazret
sanlarının ayrıcalığının önüne geçildi. 24 Kasım 1934 Atatürk’e Türk ulusu tarafından Atatürk
soyadı verildi. 9 Ocak 1936 Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğretime başladı. Ülkenin
sanayileşmesi için KİT’ler (Sümerbank, Etibank, TKİ, MTA vb) kuruldu. Ulusal Bankacılık geliştirildi (İş
Bankası, Emlak Bankası). Ormanlar ve göller kamulaştırıldı. Yabancıların elinde bulunan tüm limanlar
devletleştirildi. Madenler devletleştirildi. Sanayileşme atılımları yapıldı. Uçak imalat sanayisi kuruldu.
Gerici ve ayrılıkçı isyanlar bastırıldı. Karşılıksız para basılmadan bütçe her yıl denkleştirildi. Amerika
ve Avrupa’da ekonomik kriz yaşanırken, daha dün açlıktan kırılan Türkiye’nin ekonomisi
gelişmekteydi. Türk lirası Amerikan dolarından ve tüm Avrupa paralarından daha değerli hale geldi.
Kağıtlara sığmayacak pek çok güzel şey gerçekleştirildi. Toplum sağlığında atılımlar yapıldı. Bu
hususta Atatürk şöyle söylüyordu: “Sağlık yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil;

bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerden iyilik durumudur.” 75
Montrö Sözleşmesi (20 Temmuz 1936) : 20 Temmuz 1936’da, Boğazların Türk
egemenliğine geçişini sağlayan Montrö Sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme, ticaret gemilerinin,
savaş gemilerinin ve hava araçlarının, Boğazlar bölgesinden nasıl geçeceklerini ayrı ayrı
düzenlemiştir. Bu sözleşmeyle Türkiye, Boğazları yeniden askerileştirebilmiştir. Boğazlar Komisyonu
da kaldırılmıştır.

Sâdâbat Paktı (8 Temmuz 1937) : 8 Temmuz 1937’de Türkiye, İran, Irak ve Afganistan
arasında, sınır sorunlarının kalıcı biçimde çözülmesi ve özellikle Türkiye-İran-Irak arasında yaşayan
Kürt aşiretlerinin sınır tanımayan isyanlarına çözüm bulmak için, bir tarafsızlık ve saldırmazlık
anlaşması olan Sadabat Paktı imzalanmıştır. Fakat bir müddet sonra 2. Dünya Savaşı başlamış ve
savaşla birlikte pakt, tozlu raflara kaldırılmıştır.

Hatay’ın Alınışı (1938) : Atatürk, 29 Ekim 1937’de Fransız Büyükelçisine: “Ben toprak
büyütme dileklisi değilim. Barış bozma alışkanlığım yoktur. Ancak, anlaşmaya dayanan
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hakkımızın isteyicisiyim. Onu almazsam edemem. Büyük Meclisin kürsüsünden
milletime söz verdim. Hatay’ı alacağım. Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine
getiremezsem onun huzuruna çıkamam; yerimde kalamam” diyordu. Sözünü tuttu, hasta
halinde giderek Hatay‘ı aldı.
Bu dönemde Türkiye’de reformlar tamamlandı, yeni alanlar tarıma açıldı, krize rağmen yılda
ortalama 200 km. demiryolu üretilen politikayla ekonomi canlandırıldı. Osmanlı’nın bıraktığı borçlar
ödendi (son taksit 25 Mayıs 1954’te temizlenecektir), yabancıların elindeki tesisler satın alındı. Ülkeyi
kalkındıracak, ekonomiyi dışa karşı koruyacak dengeli politikalarla, akılcı bir biçimde tasarruflu
davranılarak Türkiye Atatürk sayesinde, dışa muhtaç ve bağımlı olmadan başarılı bir ülke olarak saygı
gördü.

Türkiye’nin 1939-1945 Dönemi
Atatürk’ten günümüze kadar tüm gelenler, Onu tam ve doğru olarak tanıyamadıklarından ve
anlayamadıklarından yolundan sapmışlardır. Bu dönem, ne yazık ki, bugüne kadar başarılmış
olanların; ileriye taşınacak yerde, terkedilmeye, unutulmaya ve unutturulmaya başlandığı dönemdir.
Bu dönemde yeni İlkokul ve lise yerine birçok İmam Hatip Okulları açılmıştır. Milli Eğitim’e din dersleri
sokulmuştur. Köy Enstitüleri kaldırılmıştır. Tarikatlarla işbirliği yapılmıştır. Bağımsızlıktan ödünler
verilmeye başlanmıştır. vb...
Yüceler Yücesi Atatürk, her zamanki dirayeti ve öngörüsüyle, 1931 yılında, Hitler daha
iktidara bile gelmemişken, Amerikalı General Mc. Arthur’a, şöyle söylüyordu:
”Versailles Anlaşması, 1. Dünya Savaşını hazırlayan nedenlerden hiçbirini ortadan
kaldırmamıştır. Tersine olarak dünün başlıca rakipleri arasında uçurumu daha fazla
derinleştirmiştir. Galip devletler, yenilenlere barış koşullarını zorla kabul ettirirlerken bu
ülkelerin etkin jeopolitik ve ekonomik özelliklerini asla dikkate almamışlardır. Yalnız düşmanlık
duyguları üzerinde durmuşlardır. Böylece de bugün içinde yaşadığımız barış, ateşkesten öteye
gidememiştir. Bence dün olduğu gibi yarın da Avrupa’nın kaderi Almanya’nın tutumuna bağlı
kalacaktır... Almanya, İngiltere ve Rusya hariç olmak üzere Avrupa kıtasını işgal edebilecek
bir orduyu kısa süre içinde kurabilecek ve savaş 1940-1945 yılları arasında başlayacaktır...
ABD, 1. Dünya Savaşında olduğu gibi bu kavgada tarafsız kalamayacak, Almanya bu
mücadelede yenik düşecektir... Avrupa’da çıkacak savaşın başlıca galibi, ne İngiltere,
ne Fransa ne de Almanya olacaktır. Savaşın gerçek galibi Sovyetler Birliği olacaktır...” 76
1 Eylül 1939’da Almanya, Polonya’yı işgal etmeye başladı. Hitler: “Dar bir alana
sıkıştıklarını, öteki devletler gibi sömürge istediklerini” söylüyordu. 3 Eylül 1939’da İngiltere ve
Fransa Almanya’ya savaş ilan etiler. Bir tarafta Almanya-Japonya-İtalya, diğer tarafta İngiltereFransa-Amerika olmak üzere, 61 ülkeden 110 milyon insanı savaşa sürüklediler.
Polonya çökertildi. 1940’da Danimarka, Norveç, Hollanda, Belçika ele geçirildi. Fransa
teslim oldu. Almanya tarafından daha sonra Balkanlar işgal edildi. Mussolini (İtalya), 28 Ekim
1940’da Yunanistan’a girdi.
Japonya, 7 Aralık 1941’de Hawai’de Pearl Harbor limanındaki Amerikan donanmasına
saldırdı ve Amerika’da savaşa katılmış oldu, savaş Pasifiğe yayıldı. Japonya, Birmanya, Filipinler,
Malezya ve Singapur’u ele geçirdi. Japon yayılması 1942’de, Mercan Denizi ve Guadalcanal
çarpışmalarıyla durduruldu. 6 Haziran 1944’de ABD ve İngiltere orduları, Normandiya’dan Fransa’ya
çıktılar.
Alman ordusunu Stalingrad’da yenen Sovyetler Birliği, 2. Dünya Savaşı’nın sonucunu
belirledi. 7 Mayıs 1945’de Almanya kayıtsız, şartsız teslim oldu. Avrupa’da savaş bitti. Teslim olmayan
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Japonya üzerine Amerikalılar nükleer silah kullandılar. Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom
bombalarından sonra Japonya da şartsız, koşulsuz teslim oldu (14 Ağustos 1945). 2. Dünya
Savaşı’nda 40-52 milyon insanın öldüğü tahmin ediliyor.
11 Şubat 1945 Yalta ve 17 Temmuz 1945 Potsdam konferanslarıyla dünya yeniden
paylaşıldı, sınırlar yeniden belirlendi. Potsdam Konferansında Stalin, Boğazların Türkiye ile SSCB
arasında bir mesele olduğu konusunda bir müttefik oydaşması elde etmeye çalışacak ve “Eğer
Marmara’da bize tahkim edilmiş bir pozisyon vermeniz mümkün değilse, o zaman Dedeağaç’ta
bir üs alamaz mıyız?” diye sorarak Boğazların kontrolü konusundaki niyetlerini açıklamış olacaktır.77
Savaş sonucu SSCB ve ABD, karşıt iki güç olarak ortaya çıktı.
Görüleceği gibi, Almanya ile Müttefik ve ortak devletler arasındaki 1. Dünya Savaşı’na son
veren Versailles Antlaşması (28 Haziran 1919), sorunları çözmekten çok, onları bir süre erteleyen,
hatta yeni sorunlara yol açan bir antlaşma olmuştu. Bu çerçevede bakılırsa 2. Dünya Savaşı, 1.
Dünya Savaşı’nın devamı gibidir. 1. Dünya Savaşı’nda, kazanç ve birikimlerini kaybeden üstelik
ekonomik bunalım, ağır savaş tazminatları ve geri kredi ödemeleriyle bunalan tüketicilerin talepleri
azaldığından, Elit’in yeni pazarlar araması gerekmişti.

Ticari İmtiyaz Anlaşması (1 Nisan 1939) : Bu anlaşmayla Türkiye ABD’ne; “Gerek
ithalat ve ihracatta ve gerekse diğer tüm konularda en ziyade müsaadeye mazhar ülke statüsü”
tanıyordu. Ayrıca ABD sanayi malları için % 12 ile %88 arasında değişen oranlarda gümrük indirimleri
sağlandı.

Üçlü İttifak (19 Ekim 1939) : Türkiye, 19 Ekim 1939’da, İngiltere ve Fransa ile Üçlü
İttifak, resmi adıyla “Türkiye, İngiltere ve Fransa Arasında Karşılıklı Yardım Antlaşması”
imzalamıştı. Bu anlaşmayla hem ekonomik, siyasal ödünler veriliyor, hem de teşekkür ediliyordu.
İsmet İnönü bu anlaşmayla ilgili, Daily Telegraph Gazetesi muhabirine şöyle söylüyordu: “... İttifaka
karşı samimi olduğu kadar da üstlendiği yükümlülükleri yerine getirme azminde olan Türk
Milletinde, İngiliz milleti sadık bir müttefik bulacaktır.” 78 Böyle anlaşmalardan sonra başlayan geri
dönüş süreci, 1945’den sonra daha da hızlanacaktır. Türkiye’ye bu ittifaka dayanarak savaşa girmesi
için baskılar yapılmaktaydı. Churchill’in deyişiyle: “Bütün planlarda anahtar ülke Türkiye” idi.
Fakat Türkiye 2. Dünya Savaşı’na bazı çelişkilerden yararlanarak katılmamıştır: Fransa ateşkes
isteyerek savaştan çekildiği için, Türkiye’ye yardıma gelecek iki ülkeden biri ortadan kalktığından,
girmesine gerek kalmamıştır. Fransa ve İngiltere tarafından söz verilen savaş gereçleri de
gelmediğinden, Türkiye vaad edilen yeterli silahlar gelmeden savaşa girmek zorunda değildir. Savaş
sonuna kadar da kendisine yapılan yardım yeterli değildir. Bir de, Üçlü İttifak’a ek olarak yapılan 2
numaralı protokole göre; “SSCB’yle silahlı bir uyuşmazlığa sürüklenmesine neden olabilecek bir
eyleme Türkiye’nin zorlanamayacağı” sözkonududur (Çünkü Türkiye’nin SSCB’yle 17 Aralık 1925’te
imzaladığı Dostluk ve Tarafsızlık / Saldırmazlık anlaşması vardır). Eğer Türkiye savaşa girerse,
Sovyet saldırısına uğrayabilir. 2 nolu protokol gereği Türkiye’nin savaşa girmesi mümkün değildir.

Türkiye’nin 1945-1960 Dönemi
1939’da başlayan Atatürk’ün başlattığı ilke ve devrimlerden ödün verme süreci
sürdürülmüştür. Savaştan sonra Türkiye dışa hesapsız açılmaya başlamış, bağımsızlığını kısıtlayacak
bir dış politika izlemiştir. Abartarak dış yardım ve dış borç almış, aldıklarını da doğru yerlerde
kullanamamıştır. Zaten borçlar da bu amaçla yani alan ülkeyi verene bağımlı duruma getirmek için
verilmiştir. Temelde tarım ülkesi olmasına rağmen Türkiye’de, tarım, üretim, imalat sanayii olumsuz
etkilenmiş, kamu yatırımları durmuş, hesapsız harcama ve para basma yüzünden dış ticaret ve bütçe
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açıkları artmış, enflasyon tırmanmış, gelirler düşmüş, yoğun biçimde alınan dış borçlar ödenemez
hale gelmiştir. Bu olumsuzluklarda planlı dış dayatmaların yanında, ülkedeki kötü yönetimin, israfın,
plansız ve programsızlığın da büyük payı vardır (İnönü Hükümeti’nin ve özellikle de Menderes
Hükümetinin). Bu dönemde radyoda dini yayınlara izin verildi. Köy okullarına din dersi konuldu.
1949’da 10 ilde, imam hatip kursları açıldı. Dil devrimine karşı sistemli bir politika uygulandı. Yabancı
sermaye özendirildi (Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, Petrol Kanunu). NATO’ya giriş uğruna, Kore
Savaşıyla Mehmetçiğimiz ölüme gönderildi.
İrticanın Kuramcısı ABD: 1945 yılında Sovyetler Birliği, Türkiye’den boğazlarda üs ve
Ardahan’da toprak isteyince, Türkiye Sovyet yayılmasına karşı Amerika’dan yardım istemiştir.
Amerika, Türkiye’ye; “Komünizmin ve Sovyet yayılmasının en büyük düşmanı dindir.
Atatürkçülüğü, ulusçuluğu, laik yönetim biçimini, devletçiliği bırakıp, dingüder bir yönetime
dönüşmezeniz, size yardım edemeyiz.” demiştir. Türkiye de, Şubat 1947’de okullarda din dersi
okutulması, İmam Hatip meslek okulları açılması ve Yüksek İlahiyat Fakültesi kurulması yönünde
yasalar çıkartmıştır (İnönü zamanı). Amerika, Türkiye’nin “dine dönüş” koşuluna uyduğunu somut
olarak gördükten sonra yardım başvurusunu onaylamıştır.79 Demokrat Parti de Türkiye’yi, ABD Elit’inin
istediği gibi bir din devletine dönüştürmek üzere kurulmuştu. Menderes, ABD’nin buyruğunu yerine
getirmek için canla başla çalışmıştır. 1950 Yılında, Türk okullarında, “Amerikan Ford Vakfı” yetkili ve
uzmanlarınca oluşturulan bir “eğitim dizgesi” uygulamaya konularak, ABD kanalıyla çağdaş eğitim
geriye itilmiş, dinsel eğitim başlatılmıştır. Çünkü, ABD’nin talimatına göre; “Türkler din-devlet
ayırımını bir an önce bırakmalı. Müslüman bir din devletine dönüşerek, diğer Müslüman
ülkelerin başına geçip, ABD’nin istediği türden bir ‘Dünya İslam Birliği’ kurmalıydılar.“ Neyse ki
imdada 27 Mayıs 1960 Devrimi yetişmiştir. İrticanın kuramcısı ABD, aynı olayı 1941’de Sovyetler
Birliği yardım istediği zaman da yapmıştır. SSCB, ABD’nin yardım için dayattığı “dine dönüş”
koşulunu kabul etmiş; Duvarlarından “din afyondur” yazılarını kaldırmış, kapatılmış kliseyi açmış,
kaldırılmış patrikliği çalıştırmaya başlamıştır. Yardımı da ancak bundan sonra alabilmiştir. Bu siyasal
dinci Amerikan politikası, tüm Avrupa ülkelerine de dayatılmıştır.80 Özetle; United States Of İrtica
adlı kitabında, Cengiz Özakıncı şöyle yazıyor: “ABD 1945’ten başlayarak Türkiye’yi din devletine
dönüştürmek amacını hiç terketmemiş, 1947’de ABD’li diplomat William C. Bullitt, 1956’da ABD
Dışişleri Bakanı J. F. Dulles aracılığıyla yinelemiş ve 1970’li yılların sonuna doğru Zbigniew
Brezezinski vb. ABD’li danışmanlar aracılığıyla “Yeşil Kuşak” adı altında tazelemişti...” Nitekim,
Türkiye’de, 1970’de Milli Nizam Partisi’nin başı N. Erbakan; “Yolumuz Suudi Arabistan yoludur”
diyecek; 1980’den sonra da Amerikancı-İslamcı Turgut Özal ve Org. Kenan Evren’in de gayretleriyle
“Türk İslam Sentezi” ve “Yeşil Kuşak uygulamaları” büyük boyutlara vardırılacak, İrtica ve
Bölücülük tırmandırılacaktır.
1 Eylül 1939’da Almanya’nın Polonya’yı işgaliyle başlayan ve 7 Mayıs 1945’de Almanya’nın,
14 Ağustosta da Japonya’nın teslim olmasıyla fiilen sonra eren 2. Dünya Savaşı, 6 yıl boyunca
dünyanın her yerinde yaşamı etkilemiştir. Her iki Dünya Savaşında da kazanan yine Elit olmuştur.
32 ülkenin katılımıyla kurulan MC (Milletler Cemiyeti 1920 ), 24 Ekim 1945’te görevini BM’e
(Birleşmiş Milletler) devretti. Türkiye, BM’e ve sonradan kurulan tüm uluslararası kuruluşlara, şartları
incelemeden, araştırmadan ve bilgi sahibi olmadan üye olmuştur.81
Uluslararası ödemeler sistemi, 1870’lerden 1930’lara kadar altın esasına dayalı olarak
işlemiştir. 1929 bunalımından sonra, standart terk edilmiş, koruyucu önlemler getirilmiştir. 1944’te
dünya ticaretini serbestleştirecek bir uluslararası ticari ve mâli sistem kurmak üzere, Almanya, İtalya
ve Japonya’nın dışında, 44 ülkenin katılımıyla Bretton Woods’da toplanan konferansta; Amerikalı
Elit H. B. White ve İngiliz J. M. Keynes‘in planları tartışıldı. Elit’in planı kabul edildi, IMF (Uluslararası
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Para Fonu) ve DB (Dünya Bankası) kuruldu. Türkiye IMF ve DB’na 11 Mart 1947’de katıldı. Sistemin
birinci ayağı IMF’nin görevi, borçların zamanında ödenmesini gözetmek, ikinci ayak Dünya
Bankası’nın ise ”yapısal uyum”u sağlamaktır. Sistemin üçüncü ayağı olan GATT‘ın (Gümrük
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması, 1947) görevi de, “dünya ticaretini serbestleştirmek”tir.
GATT, 1995’te DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) adıyla kurumlaşacak ve “Küreselleşmenin Anayasası”
olan MAI‘yi (Çok Taraflı Yatırım Anlaşması) oluşturmaya çalışacaktır. (Bu Örgütler, yazının üst
kısmında geniş anlatılmıştır). Görünüşte ve yazılı olarak masum insanlığın yararına gibi görünen, bu
içiçe geçmiş örgütlerin görevi aslında ulusları köleleştirmektir. Elit bu yolda; psikolojik, askeri,
ekonomik, siyasal yöntemlerin hepsini kullanır ve insanları, bu yolda amacını kolaylaştıran “uyumlu
yurttaşlar” olmaya zorlar.
“Yardım” ve “Yardım anlaşması” adı altında yapılan anlaşmalar; faiziyle ödenmek üzere
verilmiş krediler (yani borçlar) ve kredi anlaşmalarıdır. Şartlar ve ortamın en uygun olduğu
zamanlarda, Türkiye’ye uygulanan, çok ağır şartlı dayatmalardır. Türkiye, bu dayatmalardan, her
konuda çok büyük zararlara uğramıştır ve uğramaktadır. Bu dayatmalar her fırsatta, her konuda baskı
aracı olarak kullanılmaktadır. ABD’yle yapılan anlaşmaların sayıları çelişkilidir. Nedeni ise,
anlaşmaların büyük bir çoğunluğunun TBMM’ne getirilmemesi ve gizli nitelikte olmasıdır. Oysa 1960’a
kadar geçerli olan 1924 Anayasasının 26. maddesi; “... Devletlerle sözleşme, Antlaşma ve barış
yapmak... gibi görevleri Büyük Millet meclisi ancak kendisi yapar...” şeklindedir.

Türkiye-ABD Karşılıklı Yardım Anlaşması (23 Şubat 1945): Atatürk’ün ölümünden
sonra Türkiye, yabancı bir devlete imtiyazlar tanıyan ilk ikili anlaşmayı 23 Şubat 1945’de ABD ile
imzaladı. Bu anlaşmayla Amerika’nın 11 Mart 1941’de çıkardığı “Ödünç Verme ve Kiralama”
kanunundan yararlanan ülkeler arasına, savaşın sonuna yaklaşıldığı bir sırada, Türkiye de alınmış
oluyordu. Bu anlaşma, adının; ‘Karşılıklı Yardım Anlaşması’ olmasına rağmen, ABD’nin isteklerinin
kabul edilmesi, haklarının korunması ve Türkiye’nin ağır yükler altına girme anlaşmasıdır. Anlaşmanın
2. maddesi: “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, sağlamakla görevli olduğu hizmetleri, kolaylıkları
ya da bilgileri ABD’ye teslim edecektir.” demektedir. Bu anlaşmada ABD kendi şartlarını kabul
ettirmiş ve bu anlaşmayı basamak yaparak, daha sonraki anlaşmalarda, daha fazla haklar, tavizler ve
imtiyazlar elde etmiştir.82
10 Milyon Dolarlık Kredi Anlaşması (27 Şubat 1946): Türkiye ile ABD arasında,
köleleştirilmenin başlangıcı olan, çok ağır koşullar içeren ilk borçlanma anlaşması imzalandı.
Anlaşma koşulları Türkiye açısından hiç içaçıcı değildi. 1. maddeye göre; ABD, 2. Dünya Savaşı’ndan
kalan ve dünyanın değişik yerlerinde depoladığı çok miktardaki savaş artığı malzemeyi (kazma sapı
dahil her türlü hurda araç, gereç vb. ABD bunları, ya kiloyla satacak ya da çürümeye bırakacaktı)
alabilmesi için Türkiye’ye 10 milyon dolarlık kredi açıyor, fakat bu krediyi nakit para olarak değil, savaş
artığı malzeme olarak veriyordu. Kredinin ana para ve faiz ödemeleri de, ABD’nin isteklerine uygun
olarak, Merkez Bankası’nda özel bir hesaba yatırılacak ve ABD tarafından Türkiye’de kullanılan
memurların ücretleri de dahil olmak üzere ABD’nin harcamalarına tahsis edilecekti. 2. bölümün 1.
maddesine göre ise; satın alınmak istenen malzeme, mahallinde ve olduğu gibi alınacaktı. ABD,
malzemenin, bozuk, kırık, işlemez ve tamirlik olanına da karışmıyordu. Üstelik bunların mülkiyet
hakkı, ABD Başkanının istediğinde geri verilmek üzere ABD’de kalıyordu. Mülkiyetin ABD’ye ait
olması, ABD’nin Türkiye üzerinde politik baskı kurması için açık bırakılmış bir kapıdır. Kurmay Albay
Haydar Tunçkanat bu anlaşma için şöyle söylüyor: ”Peşin para ile kullanılmış malzeme ve araç
alıyorsunuz, bunun adı da yardım oluyor.”. “10 milyon dolarlık Amerika kredisiyle borçlanan
Türkiye, alınan ve çoğu kullanılmış savaş artığı malzemenin büyük bir kısmından
yararlanamamıştır. Yararlanma imkanını bulduğu küçük bir kısmı için de, Amerika’ya yedek
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parça karşılığı 4-5 katına varan döviz ödemek zorunda kalmıştır.” Bu anlaşmayla ABD, hem
elindeki savaş artığı malzemeyi satmış, hem de Türkiye’yi yedek parça bağımlısı haline getirerek,
personelinin masraflarını garantilemiştir.83 Bu anlaşmanın yapıldığı tarihte, Türkiye Cumhuriyeti’nin
hazinesinde 245 milyon dolarlık altın ve döviz stoğu bulunduğu gibi, hiç dış borcu da yoktu. Zamanın
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün, bunca ödün vermesinin nedeni anlaşılır ve affedilir gibi değildir.

Türkiye-ABD Arasındaki Ek anlaşma (6 Aralık 1946): 27 Şubat 1946’da Kahire’de
imzalanan anlaşmaya ek olarak imzalanmıştır. Bu anlaşmadan çok önce ABD’nin, Türkiyenin muhtelif
şehirlerinde elçilik ve konsolosluk binaları zaten vardı. Bu anlaşmayla ABD, Türkiyedeki mevcut elçilik
ve konsolosluk binalarına ek olarak yeni binalar satın almak ve tapusunu üstüne geçirmek
istemektedir. Ayrıca, mevcut binaların ya da alınacak olanların onarımlarını da, henüz vadesi
gelmemiş borcuna karşılık Türkiye ödeyecektir. Bu da, ABD’nin Türkiye’ye dostluk ve yardımı adını
taşıyacaktır.

Truman Doktrini (12 Mart 1947) : Bu program, Roosevelt’ten sonra ABD başkanlığına
getirilen Harry S. Truman‘ın Yunanistan ve Türkiye’ye yardım programı olarak bilinir. Bu program
çerçevesinde; Sovyet yayılmasını durdurmak için Yunanistan’a 300 milyon dolar, Türkiye’ye 100
milyon dolar yardım yapılması istenmiştir (22 Mayıs 1947). Truman Doktrini için Kongrede senatör
Vanderberg: “Asıl gerçek, bu sorunun temelinde Amerikan Sovyet ilişkilerinin bulunmuş
olmasıdır” demiştir. Bu Doktrin’le, Türkiye’ye yapılan yardımın hemen tamamı savaş artığı,
kullanılmış askeri malzeme yardımıdır. 100 milyon dolarlık malzeme yardımının, tamamen yollanıp
yollanmadığı da tam açık değildir. Üstelik bu malzemenin, bakım ve onarım masrafları da, ekonomik
ve siyasal bağımlılığı artıran bir etken olmuştur. Savaş artığı askeri malzemenin bakım ve yedek
parçaları için bütçeden yılda 143 milyon dolar ayrılması gerekmiş, Türkiye’nin dolar rezervleri kısa
sürede bu yüzden erimiştir. Yapılan yardımın, yalnızca Rusya için kullanılmasına izin verilmiştir.
Başka ülkelere kullanılması yasaklanmıştır. Yardımın kullanımı da Amerikalı görevlilerin denetimine
açık olacaktır. ABD basın ve radyo temsilcileri bu yardımın kullanılışını serbestçe
gözlemleyebilecekler ve bu gözlemlerini tam olarak bildirebileceklerdir. Türkiye, ABD’den gelen tüm
basın mensuplarına bilgi verme yükümlülüğü altına girmekteydi. Fakat, Türk basın mensupları aynı
hakka sahip değillerdi.84 1947’den sonra her türlü askeri yardım aynı şartlara bağlı olarak verilmiştir.
Doktrinin veriliş nedenlerine bakarsak; Türkiye; Avrupa, Asya, Afrika arasındaki kara, hava ve deniz
yollarının denetiminin sağlanacağı bir konumdaydı. Eğer SSCB, Türkiyeyi ve Boğazları ele geçirirse,
Irak ve İran yoluyla petrol bakımından zengin Yakın Doğu’ya (Orta Doğuya) girebilir, üç kıtanın ticaret
yollarını denetimi altına alabilirdi. ABD Türkiye’ye destek vererek bu tehlikeyi uzaklaştırmak istemiştir.
Bir başka neden; Avrupa kıtasını, ABD’nin koruyucu nükleer şemsiyesi altına almak ve kendi
önderliğinde dünya ölçüsünde bir savunma için örgütlemektir. Bir diğer neden ise; ABD, Doktrin
yoluyla, Yunanistan ve Türkiye’ye yardım bahanesiyle, İngilterenin Orta Doğudaki mirasçısı haline
gelmek istemektedir. ABD Elit’i açısından çok yararlı bir girişim olan Truman Doktrini’nin ardından
Marshall Planı ve NATO gibi uluslararası anlaşmalar süregelmiştir. Türkiye’nin askeri ve ekonomik
olarak dışa bağımlılığının temelleri Truman Doktrini ile atılmıştır. Vehbi Koç gibi girişimcilerin,
Amerikan firmalarının ticari mümessilliklerini almasıyla, buzdolabından otomobile kadar, Amerikan
malları ülkeye serbestçe girmeye başladı. Böylece, bu malları kullanmak bir ayrıcalık haline getirildi.
Amerikan hayat tarzı benimsetildi. Yerli üretim ve yerli mallı kullanma alışkanlığı unutturulmaya
başlandı.
Aslında, “dostluk adına yardım” adı verilen bütün anlaşmalar birer dayatmadır. Amerika da
askeri yardım yapma nedenlerini açıkça söylemektedir: "Askeri yardımlarımızın asıl amacı,
azgelişmiş ülke askerlerini ABD ideolojisine göre yetiştirmek ve onlardan gelecekte,
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gerektiğinde o ülke yönetiminde yararlanmaktır...” "Daha kesin olarak belirtmek gerekirse,
Latin Amerika'ya yaptığımız yardımlarda güttüğümüz temel amaç, gerekli olduğu yerlerde,
polis ve diğer güvenlik kuvvetleriyle birlikte, gereksinilen iç güvenliği sağlayacak yetenekte
askeri ve yarı-askeri güçlerin yetiştirilmesine yardımcı olmaktır" 85

Askeri Yardım Anlaşması (12 Temmuz 1947): Bu anlaşma, 1952’de yapılacak NATO ile
ilgili, ikili ve çok taraflı anlaşmaların ön hazırlığı niteliğindedir. Anlaşmanın başlangıcında, Türk
Hükümetinin; Türkiye’nin hürriyetini ve bağımsızlığını korumak için, ABD’den yardım istediği yazılıdır.
Anlaşmanın 2. maddesinin son paragrafına göre; yardımdan verilecek bilgi, askeri malzeme, araç ve
silahlar, veriliş amacına uygun olarak, sadece komünist tehdit ve tehlikesine karşı kullanılabilecektir.
Bunun dışındaki her türlü kullanış yasaklanmıştır (Kıbrıs ve Yunanistan’a karşı kullanılamayacaktır).
Bu anlaşmanın olumsuz sonucu, 17 yıl sonra 1964 Kıbrıs bunalımında ortaya çıkmıştır. Kıbrıslı
Türkleri korumak için yapılacak askeri harekat ABD tarafından 2. ve 4. maddeler gerekçe gösterilerek
önlenmiştir. ABD Başkanı Johnson‘un, o zaman başbakan olan İnönü’ye yazdığı ünlü mektubunda:
“... yürürlükte olan iki taraflı anlaşmaya dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye ile aramızda var
olan, askeri yardımın veriliş hedeflerinden başka amaçlarla kullanılması için, Hükümetinizin
Birleşik Devletlerin iznini alması gerekmektedir. Hükümetiniz bu koşulu tamamen anlamış
olduğunu, çeşitli kereler, Birleşik Devletler’e bildirmiştir. Var olan koşullar altında, Türkiye’nin
Kıbrıs’a yapacağı bir müdahalede Amerika tarafından verilmiş olan askeri malzemenin
kullanılmasına, Amerika Birleşik Devletleri’nin izin vermeyeceğini, size bütün samimiyetimle
ifade etmek isterim.” 86 İşte dost zannedilen Amerika’nın dostluğu (!) ve mektubun ağırlığı.
Anlaşmanın 3. maddesinin 2. fıkrasına göre de; yardımla ilgili olarak Türkiye’ye, Amerika’nın
propagandasını yapması şartı getirilmiştir. Bu anlaşmanın yapılmasından sonra, asker üniformalı,
Amerikan subay, astsubay ve erler, “uzman” adı altında, Türk Silahlı Kuvvetleri karargah ve
birliklerine dağılmışlardır. Yardımdan verilecek Amerikan silah, araç ve gereçlerinin kullanımı, bakımı
ve lojistik desteği hakkında; Türk subay, astsubay ve erlerini eğitmek üzere kurslar açılmış, bir kısmı
da, eğitilmek üzere Amerika’ya yollanmıştır.87 Yani Amerikalılar, ordu üzerinde de kontrol ve denetim
kurmayı denemişlerdir.
Amerikalı ekonomist Max W. Thornburg, 1947’de Amerikan Yirminci Yüzyıl Fonu tarafından
yürütülen bir araştırma için, Türkiye’ye yaptığı gezi sonrası bir rapor hazırladı. Bu raporda; Marshall
Yardımlarıyla Türkiye’ye verilenlerin karşılığında istenenler ortaya konulmaktaydı. Thornburg,
Türkiye’de 1990’larda karşı konulamaz biçimde tekrar gündeme gelecek olan tam bir “özelleştirme”
yapılmasını istiyor, Karabük Demir-Çelik Fabrikasının bile satılmasını öneriyordu.88

Marshall Planı (Avrupa Kalkınma Programı, 2 Nisan 1948): Marshall Planı da bir
Elit programıdır. Müttefiklere askeri yardım yaparak, onların kendisi yerine ya da kendi yanında
savaşmalarını sağlamıştır. Sonra ürettiği silahları ve ürünleri bunlara satarak bu paranın kendi
havuzuna misliyle dönmesini garantilemiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Avrupa ülkelerinin çoğu,
ekonomik ve sosyal sıkıntıya düşmüş, açlık ve hastalıkla boğuşur duruma gelmişlerdi. Komünizm
tehlikesi belirmişti. ABD’nin yani Elit’in elinde de, yatırılacak Pazar arayan büyük miktarda sermaye
birikmişti. Marshall Planı böyle bir ortamda ortaya çıktı. ABD Savunma Bakanı General George C.
Marshall, 27 Haziran 1947’de bu yardım programını ileri sürdü ve 2 Nisan 1948’de Başkan Truman
tarafından 4 yıllık bir süre için yasalaştırıldı. Bir ABD kuruluşu olan ECA (Ekonomik İşbirliği İdaresi)
yardımları onaylayıcı ve kredi verici; bir Avrupa kuruluşu olan OEEC’de (Avrupa Ekonomik İşbirliği
Örgütü) Alıcı olarak çalıştılar. Hükümetler arası borç alışverişini düzenlemek için Export-İmport Bank
(Exim Bank) devreye sokuldu. Avrupa ülkelerinde dolar etkin para durumuna geldi. 17 Avrupa
ülkesine bu programla kredi verildi. Türkiye 1947’de 615 milyon dolarlık dış yardım istediyse de,
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savaştan zarar görmediği gerekçesiyle bu isteği reddedildi. Türkiye, 4 Temmuz 1948’de, Ankara’da
yapılan anlaşmayla 351 milyon 700 bin dolarlık kredi alarak plana dahil oldu. Marshall Planı’nın
uygulanmasında, Elit kendi çıkarları doğrultusunda büyük boyutlu yatırımlar yaptı, ekonomi ve siyasal
denetimin yanında kapsamlı kültürel programlar da uyguladı.
Marshall Planı, tam anlamıyla Elit’in çıkarlarına dayanan bir programdı. Ancak, dünyaya
gösterdikleri gerekçe; “Sovyetler Birliğinin planlarından, dost ve zor durumdaki ülkeleri, yardımla
kurtarmak” şeklindeydi. Oysa gerçek amaç, Tek Dünya Devletinin kurulması yolunda Avrupa’da da
etkin olmak ve bir yıl sonra kurulacak İsrail devletine tampon vazifesi görecek ülkeler hazırlamaktı.
İran da psikolojik olarak bu pakta dahildi. Çünkü Marshall yardımları Kongre'de izah edilirken öyle
söylenmişti.
Özetlersek; bu yardım; ABD ekonomisini canlandırmak ve mallarına Pazar sağlamak; yardım
alan ülkelerin ekonomilerini denetlemek ve gereğinde müdahale edebilmek üzere planlanmıştır ve
başarıyla da uygulanmıştır. Öyleki bizim aydın geçinenler dahi yardımı, Türkiye’yi aydınlatan ışık
olarak değerlendirmişlerdir. Sonuç olarak, Elit bu yöntemlerle, yegane amacı olan “Tek Dünya
Krallığı” kurma yolunda daha rahat ilerlemiştir.
Avrupa ülkeleri, Marshall Planı’nın olumsuz etkilerinden kendilerini hızla kurtarmış ve ABD’ye
(yani Elit’e) iyi bir “partner” olmuştur. Türkiye’nin ise, kredilerin verimsiz kullanımı sonucu, her borç
yeni bir borcu getirdiğinden, dışa bağımlılığı artmıştır. 1945’te 1000 olan traktör sayısı, krediler
kullanılarak, ABD’den getirilenlerle 1955’te 40.000’e çıkmıştır. (daha sonraları, tarımın başaşağı
gitmesi üzerine tarlalar, traktör mezarlığı haline gelmiştir). Köylerden kentlere akın başlamış,
kentlerde çarpık yapılaşma ve gecekondulaşma başlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında başlayan
Demiryolu hamlesi durdurulmuştur. Amerikalı teknik uzmanların girişimiyle Karayolu idaresi
kurulmuştur. Böylece yabancı otomobil ve otobüslerin sayısı ve buna bağlı olarak da, kendi
petrolümüz çıkarttırılmadığı için, dışardan alınan petrol ihtiyacı da artmıştır. Türkiye’nin kendi
kaynakları da Amerikalı uzmanların istediği biçimde yönlendirilmiş yatırım payları o doğrultuda
harcanmıştır. Sanaileşme terk edilmiştir. Marshall Planı Türkiye’nin, ekonomik alanda Atatürk’ün
yolundan sapışının, dolayısıyla dışa daha da fazla bağımlı hale gelişinin anlaşmasıdır.

NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949)

:

NATO’nun gösterilen kuruluş nedeni; Sovyetler Birliği’nin etkinlik alanlarını genişletip
güçlenmesine mani olmak üzere kurulduğudur. Aslında ise, Tek Dünya Krallığı’nın oluşturulması
çerçevesinde, Yeni Dünya Düzeni adı altında, ekonomik ve siyasal ortamı denetlemek üzere
kurulmuştur. Kapsamlı bir askeri örgüt niteliğindedir. Sovyetler Birliği dağılmış olduğu halde hâla
sürdürülmesi de bunu göstermektedir. Türkiye NATO’ya 1952 yılında katılmıştır. Menderes ve
arkadaşları, TBMM’ne bile danışmadan, 25 Temmuz 1950’de Kore’ye asker gönderilmesini,
“NATO’ya üyelik için kaçırılmaz bir fırsat” olarak değerlendirip, Amerikan askerlerini korumak
uğruna, Mehmetçiklerimize çok ağır kayıplar verdirmişlerdir. 27 Temmuz 1953’te çatışmalar sona
ermiş, Türk tugayı ateşkesten sonra da görevde kalmış, yılda 100 bin doları bulan maaş ve yollukları
da Türk Hükümeti tarafından karşılanmıştır.
Türkiye’nin NATO’ya Alınma Nedeni: 1949 Eylülünde SSCB atom silahlarına sahip
olduğunu açıklamıştı. Bir Sovyet nükleer saldırısına anında karşılık verebilmek için, SSCB’ye yakın
ülkelerde, ABD’nin hava üslerine ihtiyacı vardı. Bu üsleri kullanabilmesi için de Türkiye’yi NATO’ya
alması gerekiyordu. NATO’nun güney kanadı, Türkiye ve Yunanistanın üyeliğiyle ile daha bir güvenli
duruma gelecekti. Üstelik, Türk birlikleri Kore Savaşında (Kunuri Savaşı), kendilerini feda etme
pahasına, Amerikan askerlerini kurtarmışlardı. Böyle yürekli ve kuvvetli bir ordu da kaçırılmayacak
kadar kıymetliydi. Türkiye 18 Şubat 1952’de NATO üyesi olmuştur.
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Yardımların Veriliş Nedenleri : Askeri, teknik, mâli, ticari ya da sosyal yardımlar biçiminde,
ya uluslararası örgütler aracılığıyla ya da doğrudan doğruya ikili yardım anlaşmaları yoluyla ülkelere
verilen yardım adı altındaki borçların verilişinin temel olarak 4 nedeni vardı:
1- ABD herşeyden önce, Türkiye üzerinden yapılacak muhtemel bir Sovyet saldırısıyla
NATO’nun zarar görmesini engellemek istiyordu. 1952 Lizbon doruğunda kabul edilen NATO askeri
stratejisine göre; Türkiye’nin bir Sovyet saldırısını “sünger gibi emmesi” amaçlanmaktaydı.
NATO için doğabilecek olumsuz sonuçların ortadan kaldırılması için yardım gerekliydi.
2- İlerleyen yıllarda Türkiye’de çok sayıda Amerikan üssünün kurulmasıyla, yardımlar bu
üslerin korunması amacıyla verilmeye başlandı. 50’lerin sonunda ve 60’lar boyunca Türkiye’nin
NATO için stratejik önemi sürüyordu, fakat ABD Türkiyedeki askeri varlığını NATO amaçları dışında,
Orta Doğu’daki birtakım siyasi gelişmelere müdahele etmek amacıyla da kullanmak istiyordu.
Bu davranışın, Türk kamuoyunda oluşturacağı tepkiyi azaltmak için, askeri ve ekonomik yardımların
verilmesi sürdürüldü.
3- Türkiye’nin NATO içerisinde tutulabilmesi ve ileriki yıllarda Amerikan girişimiyle
oluşturulacak Bağdat Paktı gibi örgütlenmeler içinde yer alması için, yardımlar sürdürülmeliydi.
50’lerin ortalarından itibaren dünyada hızla yayılan Bağlantısızlık hareketi Türkiyeyi de içine alabilirdi.
Bağlantısız ve tarafsız bir Türkiye, Amerikan çıkarlarının sağlanmasını zorlaştırabilirdi.
4- ABD yöneticileri Türkiyenin siyasal ve ekonomik istikrar içinde olmasının NATO ve kendi
çıkarları için gerekli olduğu fikrindeydiler. Bu da yardımların sürdürülmesine bağlıydı. 89
Celal Bayar ve Başbakan Menderes Türkiye’yi “Küçük Amerika” yapmak niyetindeydiler.
Plansız programsız yardımların alınması, yardımların ABD’nin istediği yerlere kullandırılması,
üretimsizliği pompaladı, ticaret dengesini bozdu, enflasyonu arttırdı, Türk Lirasını değersizleştirdi,
ekonomi olumsuz etkilendi ve Elit Türkiye’nin ekonomisine müdahele eder duruma geldi. Oysa işsizi,
yoksulu, gelir adaletsizliği, ırkçılığı, soykırımı, yolsuzluğu, rüşveti, uyuşturucusu ve daha pek çok
olumsuzluğu ile ABD’nin hiç de imrenilecek bir tarafı yoktu. Amerika’nın görünmeyen “
Öteki Amerika”sı90 yani Elit ise zaten, “Köleleştirme” ve “Tek Dünya Krallığı” peşindeydi..

Türkiye-ABD Eğitim Komisyonu Anlaşması (27 Aralık 1949): Bu anlaşma, Türkiye
ve ABD Hükümetleri arasında eğitim komisyonu kurulması hakkındaki anlaşmadır. Anlaşmanın
1.maddesine göre :
“Türkiye’de, ‘Birleşik Devletler Komisyonu’ adı altında bir komisyon kurulacaktır. Bu
komisyon, niteliği bu anlaşmayla belirlenen ve parası T. C. Hükümeti tarafından finanse
edilecek olan eğitim programlarının yönetimini kolaylaştıracak ve Türkiye Cumhuriyeti ile ABD
tarafından tanınacaktır.” 1.1. ve 2.1. alt maddelerine göre: “Türkiye’deki okul ve yüksek öğrenim
kurumlarında ABD vatandaşlarının yapacağı eğitim, araştırma, öğretim gibi eğitim faaliyetleri
ile Birleşik Devletler’deki okul ve yüksek öğrenim kuruluşlarında Türkiye vatandaşlarının
yapacağı eğitim, araştırma, öğrenim gibi faaliyetleri; yolculuk, tahsil ücreti, geçim masrafları ve
öğretimle ilgili diğer harcamaların karşılanması da dahil olmak üzere Türkiye Tarafından
finanse edilecektir... Komisyon harcamalarını yapacak veznedar veya bu işi yapacak kişinin
‘atanması ABD Dışişleri tarafından uygun görülecek’ ve ayrılan paralar, ABD Dışişleri Bakanı
tarafından tesbit edilecek bir depozitör veya depozitörler nezdinde bankaya yatırılacaktır.”
Bu anlaşma ile Türk Milli Eğitimi’nin, Elit’in denetimine bırakıldığı süreç başlamıştır. Türkiye’nin
başkentinde, Türk eğitimiyle ilgili bir Amerikan Eğitim Komisyonu kurulmuş ve Türkiye’ye bu
komisyonun çalışmalarını kontrol ve denetleme izni verilmemiştir. Eğitim için ABD’ye giden Türklerin
birçoğu, ülkeleri aleyhine beyinleri yıkanmış olarak ülkeye dönmüşler ve üst düzeylerde ve yüksek
ücretlerle göreve getirilmişlerdir. Buraya gelen Amerikalıların çoğu da, Atatürk ilke ve devrimlerini yok
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etmek, ülkeyi içten ve dıştan bölmek için ellerinden ne geliyorsa yapmışlardır. 1968 yılında,
“Türkiyedeki Amerikan Yardım Teşkilatı”nın (AID) çalışmalarının verimini denetlemek üzere
Ankara’ya gelen “Richard Podol” raporunda şöyle yazıyordu: “Yirmi yıldan beri Türkiye’de
faaliyette bulunan yardım programı, bir zamandan beri meyvelerini vermeye başlamıştır.
Önemli mevkilerde Amerikan eğitimi görmüş bir Türk’ün bulunmadığı bir bakanlık ya da
İktisadi Devlet Teşekkülü (yani KİT) hemen hemen kalmamıştır. Genel Müdür ve Müsteşarlık
mevkilerinden daha büyük görevlere kısa zamanda geçmeleri beklenir. AID bütün gayretlerini
bu gruba yöneltmelidir. Geniş ölçüde Türk idarecileri indoktrine etmek (İndoktrine etmek=
Damardan enjekte etmek: Doğrudan kan içine salgılamak) gerekir. Burada özellikle orta kademe
yöneticiler üzerinde de durmak yerindedir. Amaç, bunlara yeni davranışlar kazandırmaktır.
Bu grubun yakın gelecekte, yüksek sorumluluk mevkilerine geçecekleri düşünülürse, bütün
gayretlerin bu kimseler üzerinde toplanması doğru bir karardır.” 91 Bu anlaşmayla, Eğitimin
dinselleştirilmesi de büyük boyut kazanmıştır. ABD ile yapılan tüm anlaşmalar, planlı bir biçimde
birbirlerini tamamlayacak tarzda bir bütünsellik taşımaktadır. Bu anlaşmayla ilgili olarak, E. Albay
Haydar Tunçkanat şöyle söylemektedir: “Amerikalılar Türkiye’ye genellikle Türk düşmanı
konumundaki personelini gönderir. Bunlar Türkiye ve Türkler hakkında geniş bilgilerle
donatılır. Bu kişiler şirket müdürü, uzman, danışman, ticaret yetkilisi, er, subay ve turist olarak
ABD pasaportuyla gelip, ikili anlaşmaların sağladığı geniş imkanlara dayanarak; Türkiyedeki
özel görevlerini büyük bir serbesti içinde, kimsenin müdahalesi olmadan yaparlar. Türkiyeyi
karıştırmak, parçalamak için, yerli işbirlikçilerle birlikte, yerel örgütler kurarlar, hükümetleri
düşürdükleri bile söylenir... Türkiyedeki devrimci ve anti emperyalist, Atatürkçü her hareket
komünistlikle damgalanarak, sol tehlike büyütülürken, her türlü sağ ve gerici hareketlere
milliyetçi nitelik verilip örtülerek, Türkiye için asıl büyük tehlike, sinsi bir biçimde, yerli ve
yabancı para ve ideolojilerle beslenip kuvvetlendirilir.” 92

Türkiye-İsrail Ticaret ve Ödemeler Anlaşması (4 Temmuz 1950): 4 Temmuz 1950’de
Türkiye ile İsrail arasında Ticaret ve Ödemeler Anlaşması adlarında iki belge imzalandı. Henüz
tarımsal durumu yetersiz olan İsrail’in pamuk ihtiyacının tamamı, tahıl ihtiyacının yarısı (150 bin ton),
tütün, yün, mineral, kuru meyva, sığır eti ve balık vb. ihtiyaçlarının önemli bir bölümü Türkiye’den
karşılanmaya başlandı. Türkiye ise İsrail’den elektrikli ev aletleri, otomobil lastiği, inşaat malzemeleri,
ilaç, cam ürünleri ve kimyasal maddeler ithal ediyordu. Bu iki anlaşmayla ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası ile İsrail’in merkez bankası niteliğindeki Anglo Palestine Bank arasında, para
transferi alanında doğrudan ilişki kuruldu. Bu dönemde bazı İsrail inşaat firmaları Türkiye’de toplu
konut projeleri ve askeri havaalanının inşaasında tek başlarına ya da diğer yabancı şirketlerle
(aslında hepsi Elitin) ortak faaliyet gösterdiler.. 1954 sonundan itibaren ticaret dengesi, tamamen
İsrail lehine döndü.93

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu (18 Ocak 1954) : Amerikalı iş adamları ve
iktisatçılarının önerileri doğrultusunda, ABD Dış İktisadi Politika Komisyonu Başkanı C. B. Randall’a
hazırlatılan 6224 sayılı “Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu” (YSTK) ile, sadece yabancı
girişimcilerin bireysel ve ortaklaşa kâr transferi üzerindeki engeller kaldırılmıyor, tarım ve ticaret
alanları da yabancı sermayeye açılıyordu. Hatta tasarının 10. Maddesi: “Yerli sermaye ve
teşebbüslere tanınan bütün haklar, muafiyetler ve imtiyazlardan, yabancı girişimleri de
yararlandırmayı kabul ediyordu.” Bu kanunu 7 Mart 1954’te kabul edilen Petrol Kanunu izledi.
Bu iki kanun, ekonomik ve siyasal kaosta iki önemli örnek olaydır.
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Petrol Yasası (7 Mart 1954): Uluslararası petrol şirketlerinin hukuk müşaviri Elit Max Ball‘a
hazırlatılan “Petrol Yasası” tasarısı mecliste 6326 sayı ile Petrol Yasası (PY) olarak kabul edilmiştir.
Bu anlaşma ile Atatürk’ün çok önem verdiği Petroldeki devlet tekeli kaldırılıyordu. 2. maddeyle:
”Devlet petrol aramaktan ve üretmekten vazgeçerek bu alanı yalnızca özel girişime açıyordu.”
Daha önemlisi, yasanın sonradan değiştirilen 136. Maddesine göre,”Bu yasa ancak yabancı
şirketlerin onayıyla değiştirilebilecekti” 94.
Esasında bu Petrol Yasası, Türkiye’deki petrolün bulunması için değil, bulunmaması için
hazırlanmış büyük bir Truva atı idi. Çünkü bu yasada, satıraralarına yerleştirilmiş olarak iki önemli
madde bulunuyordu. Nitekim, bu maddelere dayanarak, ne sözde milli şirketimiz TPAO ne de yabancı
şirketler arama yapmıyorlardı. Maddelerden bir tanesi, her şirkete bir yıl boyunca ancak 10 sondaj
yapma izni verilmesiydi. 50 yıl öncesinin teknikleri düşünüldüğünde, en iyi ihtimalle, 15-20 sondajdan
birisinde petrol bulma imkanı vardı. Buna göre, 10 sondaj izni son derece hinoğlu hince verilmiş
“sakın petrol arama” emri idi. Oysa, Shell Şirketinin 20 yıl boyunca Petrol Araştırma Genel
Müdürlüğünü yapmış Anthony Hage şöyle demiştir: “Bütün ABD petrol şirketleri bilir ki Türkiye
bir petrol denizinin üzerinde oturmaktadır.95 Türk insanının sadece elli yılını değil, hayat damarını
da yok eden diğer ikinci satırarası madde ise, Kuzeydoğu Anadolu’da petrol arama yasağı idi.
Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi, bu yörede de çok zengin petrol işaretlerine rağmen, anlaşılmaz
bir zihniyetle, bu bölgeden faydalanmak Türk insanına yasak edilmişti. İsmet İnönü de bu yasa için
“Bu bir kapitülasyon kanunudur” demiştir ama sadece demekle kalmış, kaldırılması için hiçbir
girişimde bulunmamıştır.
1960 Devrimi’nde, yurtsever devrim yetkilisinin gayretleriyle; 5000-6000 metre derinlikte
sondaj yapabilecek, 10 derin sondaj makinasının alımı için ABD Elit’ine, 3 yetkili kişi gönderilmiştir.
Parası peşin ödeneceği halde, bu sondaj makinaları verilmemiştir. Aynı heyet Sovyetler Birliğine
gönderilmiş ve 10 makinanın satın alınması karara bağlanmıştır. Fakat tek bir makina gelmiş, devrim
idaresinin ayrılmasından sonra, diğer makinaların alınması iptal edilmiştir. “Gerekçe de makinaların
solculuğudur”. Oysa, böyle bir gerekçe ancak susak kafalıları kandırmaya yeter.
1970’li yıllarda Elit, Türkiye’de, uzaydan yapacağı araştırmalar için, yer istasyonları kurma izni
talep etmiştir. Bu istek bazı şartlar ileri sürülerek kabul edilmiştir. Şartlardan biri tanesi, elde edilen her
verinin bir kopyasının Türk tarafına verilmesidir. Elde edilen barakalar dolusu çok kıymetli veriler,
bunu değerlendirecek eleman yokluğundan, ne yazık ki önce uzun süre bekletilmiş, daha sonra da
heder olup gitmiştir.
1980’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Serbülent Bingöl tarafından yasanın üç maddesi
değiştirilmiştir. Böylece, Türkiye’nin Kuzeydoğu’sundaki petrol arama yasağı ile TPAO’nun 10 sondaj
yapma kısıtlaması kaldırılmıştır. Ayrıca, büyük miktarda para gerektiren projenin uygulanabilmesi için,
Türkiye’de petrol arayan şirketlerin hisseleri, denizde bulunan petrolün % 45’i, karada bulunanın ise
%35’i olarak belirlenmiştir. Bakan Bingöl; aynı yıl içinde, dünyaya hakim, petrole yani paraya sahip
Elit’in üç petrol şirketinin kendisini Newyork’a davet ettiğini söylemiş ve ilave etmiştir: “Elit’in
temsilcileri Türkiye’de petrolün kabaca 5000 metre derinlikte ve çok zengin olduğunu
belirttiler. Son çıkan yasadan da memnun olduklarını söylediler. ‘O halde buyurun, petolü
bulun ve işletin’ teklifine ise temsilciler şu cevabı verdiler: ‘Peki başlayalım, ama Irak ve İran
gibi yapmayacağınızı nasıl garanti edersiniz’? Bu soruya Bakanın: “her tür garantiyi veririz”
cevabına rağmen petrol araştırmasını başlatmamışlar, fakat tedbir olarak sahaları çok düşük ücretler
karşılığında kiralamışlardır. Böylece de kendileri dışındaki şirketlere bu sahaları kapatmışlar,
göstermelik bir kaç sondaj yaparak, ‘petrol yok’ gerekçesiyle de bu kuyulardaki çalışmaları
durdurmuşlardır.
Oysaki, Yüce Atatürk zamanında bile, Türkiye’nin nerelerinde petrol olduğu bir rapor halinde
Hassan Halet tarafından hazırlanmıştı. Üstelik Atatürk’ün, daha Cumhuriyetin kuruluşunda, petrol
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aranmasına hız verilmesi emri vardı. Nitekim, O’nun zamanında son derece önemli jeolojik ve jeofizik
araştırmalar yapılmıştır. Türkiye’nin baştan beri yapması gereken, senede en az bin sondaj
yapılmasıdır. (Bugün ABD’de yıllık sondaj sayısı 80.000, sadece Teksas’ta 20.000’dir). TPAO
kurulduğundan bugüne kadar toplam sondaj sayısının en fazla 2000 olması, utanmak için yeter ve
artar bir sebeptir. Son zamanlarda TPAO’nun bütçesinde kısıntı yapılarak, bütçesi 30 milyon dolara
indirilmiştir. Bu bütçeyle TPAO son iki yıldır ne sismik ne de gravite takımı çıkaramadığı gibi, her yıl
ancak 1-2 sondaj yapabilmektedir. Bu da pratik olarak ülke içinde petrol aramamak demektir.
Bu arada akıl almaz bir biçimde TPİC denen bir şirket kurulmuş, bu şirkete başka ülkelerde
petrol arattırılmış ve devlet bu yolla 870 milyon dolarını yurtdışına yatırmış, 570 milyon dolar da zarar
etmiştir. Buradaki zihniyet, ibretle mercek altına alınması gereken bir zihniyettir. ‘Sen 50 yılda zengin
petrole sahip topraklarını hiç delmeyeceksin, yurt içinde 5 kuruş masraf yapmayacaksın, ama götürüp
elin topraklarına milyarlarca dolarını gömeceksin ve bunu da dünyanın en borçlu birkaç ülkesinden biri
olarak yapacaksın’.
Atatürk’ten sonra, ne yazık ki, devlete hakim olan bu zihniyet, gittikçe daha da aymazlaşarak,
bugün içinde bulunduğumuz gırtlağına kadar borçlu, kendine güvensiz, yoksul insanlar ülkesinin
yaratılmasına sebep olmuştur.96 Elit, ne yaptığını gayet iyi bilerek, Türk Milletinin kendi petrolüne
sahip olmasını bugüne kadar önlemiştir. Bunun sebebi ise, petrol zenginliğine kavuşabilecek bu
milletin, vatanı için ölümü göze alan evlatlara sahip olması, Elit’in yüzyıllardır kurmayı planladığı,
bugün ise tatbikatına başladığı, “Tek Dünya Devleti”nin önündeki en büyük engeli oluşturacağını
bilmesindendir.
Ortak Güvenlik Anlaşması (10 Mart 1954): Bu anlaşma ile Türkiye, daha NATO’ya üye
olmadan, ABD’nin askeri girişimlerini desteklemek ve gerekirse bu girişimlere yardım etmek
yükümlülüğü altına giriyordu. Ayrıca anlaşmanın 4-5-6. maddeleriyle, Marshall Planı çerçevesinde
Türkiye’ye verilen Amerikan yardımlarının dağıtılmasını düzenleyen 4 Temmuz 1948 anlaşmasının
bazı bölümlerine eklemeler yapılarak, Amerikan ekonomik yardımları çerçevesinde, Türkiye’ye
sokulan Amerikan mallarına sağlanan kolaylıkların, bundan böyle askeri malzemeler için de
gösterilmesi kabul edildi.97

NATO Kuvvetler Statüsü Sözleşmesi (SOFA. 20 Mart 1954): Bu anlaşma, Türkiye’nin
NATO’ya katılmasından önce, 19 Haziran 1951’de NATO üyesi ülkeler arasında imzalanmıştı.
Türkiyenin 25 Ağustos 1952’de imzaladığı bu sözleşme 20 Mart 1954’te TBMM tarafından onaylandı.
Bu sözleşmeyle ABD’nin Türkiye topraklarında askeri tesisler ve üsler kurması ve askeri personel
bulundurması kabul edildi. Cezai hükümleri düzenleyen 7. maddeye göre, bir Amerikalı personelin
resmi görevi sırasında işlediği suçlardan ötürü Türk mahkemeleri tarafından yargılanması söz konusu
değildi. Bu konudaki boşluğu doldurmak için 28 Temmuz 1956’da yapılan yeni bir ikili anlaşmayla,
sanığın resmi görevde olup olmadığının belirlenmesi yetkisi Türkiyedeki ABD komutanına verilince,
sorun daha da karmaşıklaştı. Türk toprakları üzerinde işlenen bir suç dolayısıyla, yabancı bir ülke
makamlarına, yargılama sürecine doğrudan müdahale hakkı verilmiş oldu. Nitekim, Kasım 1959’da
Adana’da görevli Amerikalı Yarbay Allen L. Morrison, içkili olarak kullandığı özel aracıyla 1 kişinin
ölümüne, 11 kişinin yaralanmasına sebep olunca, Amerikan askeri mahkemesi tarafından
yargılanmış, sadece 1200 dolar para cezasına çarptırılarak ülkesine geri gönderilmiştir. 98

Askeri Kolaylıklar Anlaşması (23 Haziran 1954): Bu anlaşmaya göre; Amerikalıların
Türkiye’de uygun bulacakları yerlerde kuracakları üs ve tesislerin yerleri, Türk Hükümeti tarafından
sağlanacak, yani istimlak bedelleri Türkiye’nin bütçesinden ödenecektir. Bugüne kadar bu maksatla
verilen arazi 32 milyon m2‘ye yaklaşmıştır. Türk toprakları üzerinde kurulan üs ve tesisler, Amerikalılar
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tarafından yönetilir. Bu Üs ve tesislerde bulunan Amerikan kuvvetleri Amerika’dan emir alırlar. Bu
anlaşma ile, Amerikan Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri’nin Türk topraklarını kullanmalarına müsaade
edilmiştir. Amerikan Hava Kuvvetlerine mensup uçakların, Türk Hava kuvvetlerine ait meydanlarda
uçuş yapabilecekleri, şartsız olarak kabul edilmiştir... Türkiye NATO ana sözleşmesinden ayrı olarak,
23 Haziran 1954’de Askeri Kolaylıklar Anlaşması ve bu anlaşmaya dayanarak ABD ile yüzden fazla
uygulama anlaşması imzalamıştır. Başka ülkelerce imzalanmayan bu anlaşmalar ABD’ye ve
Türkiyedeki Amerikan personeline, geniş ayrıcalıklar, bağışıklıklar ve birçok kolaylıklar sağlamıştır.
Örneğin; Türkiye’de kurulan üs ve tesislerin, Amerikalılarca yönetilmesi, buraya hiçbir Türk subayının
girememesi, Türkiye’ye giren ve çıkan Amerikan askeri personelinin kontrol edilemeyişi, üs ve
tesislere girecek ya da çıkacak her türlü malzeme, teçhizat ve personel ihtiyaçlarının vergiden muaf
tutulması ve gümrük kontrolünün yapılamaması... Bir savaş halinde ve barışta, Türklerin elinde
bulunan hava alanlarıyla, Karadenizdeki tesisleri de kullanabileceklerdir. Bu üs ve tesislerin
Türkiye’nin güvenliğini tehdit ettiği bugün daha açık olarak anlaşılmaktadır.99

Vergi Muafiyetleri Anlaşması (24 Haziran 1954): Bu anlaşma ile ABD Türkiye’de adeta
devlet içinde devlet konumuna getirilmiştir. ABD için; vergisiz, gümrüksüz, denetimsiz ve yargıdan
uzak, yasa üstü bir durum sözkonusudur. Türkiye vatandaşlarının ödediği vergilerin çoğu,
Amerikalılardan alınmayacaktır. Bu konuda Haydar Tunçkanat şöyle söylemektedir: “... Müşterek
savunma adı altında Amerika, Türkiye’de ucuz yaşamakta, vergi ödememekte ve bunun
Türkiye’deki müteahhitler ve onların yanında çalışan bütün Amerikalılara da uygulanmasını
sağlamaktadır.”, “... Türkiye’den satın alacakları her malın üzerindeki vergilerin, geri verilmesi
bu anlaşmanın şartlarındandır. Türkiye’nin, bu yollardan yapılan suistimaller ve vergi
kaybından uğradığı zararlar, Amerika’nın yardım dediğinin kat kat üstündedir.” 100

Bağdat Paktı (24 Şubat 1955): Türk-Irak karşılıklı işbirliği anlaşması Bağdat’ta
imzalanmıştır. Sonradan görülmüştür ki, Türk Hükümeti bu anlaşmada bir aracıdır. Asıl amaç,
İngiltere ve Amerika’nın Ortadoğudaki çıkarlarını korumaktır. İngiltere de 4 Nisan 1955’te Bağdat
Paktı’na resmen katılmış ve Irak ile, oradaki üslerin korunması için özel bir anlaşma imzalamıştır.
Böylece İngiltere, Irak ve İran’da işlemekte olduğu petrolü güvenlik altına almıştır. Pakt’a Pakistan 23
Eylül 1955’te, İran da 3 Kasım 1955’te katılmıştır. Paktın üye devletlere askeri bir faydası olmamıştır.
Bağdat Paktı son toplantısını, 14 Temmuz 1958’de Türkiye’de yapmıştır. Aynı gün Irakta ihtilal
çıktığından, Irak temsilcileri katılamamıştır. Irak’ın 24 Mart 1959’da Bağdat Paktı’ndan resmen
ayrıldığını açıklaması üzerine 21 Ağustos 1959’da örgütün adı CENTO (Merkezi Antlaşma Teşkilatı)
olarak değiştirilmiştir. ABD, CENTO içinde asli üye olmadığı halde, en çok sivil ve asker personel
bulunduran ülkedir. Yıkıcı faaliyetlerle, ekonomik örgütlerin faal üyesi olan Amerika (Elit), Türkiye’deki
her tür sağ ve gerici akımları geliştirmekte ve bunları örgütlendirmek suretiyle, devrimci ve milliyetçi
güçlerin karşısına dikmekte ve bu kanaldan maddi destek sağlamak suretiyle bunları beslemekte ve
ayakta tutmaktadır.101

Elit Rockefeller’ın ABD Başkanı Eisenhower’e Mektubu (1956): Amerika'nın sayılı
zenginlerinden, Elit Nelson A. Rockefeller 1956 yılında ABD Başkanı Eisenhower'a yazdığı mektupta;
ABD'nin dünyanın bir çok bölgesinde neler yapması gerektiğini başkana söylüyor ve ülkeleri üç gruba
bölüyor. Birinci grupta değerlendirdiği Türkiye ile ilgili bölüm önemli: "Sevgili Başkanım, (...) Birinci
gruba; bizimle dost olan ve bize uzun süreli, sağlam askeri paktlarla bağlanmış olan
antikomünist hükümetlerin iktidarda olduğu ülkeler girer. Bu ülkelere yapılacak yardımlar ve
açılacak krediler öncelikle askeri nitelikte olmalıdır. Oltaya yakalanmış balığın yeme ihtiyacı
yoktur (Oltadaki balık Türkiye oluyor). Bu noktada Dışişleri Bakanlığı ile aynı fikirdeyim,
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genişletilmiş iktisadi yardım, örneğin Türkiye'ye, bazı hallerde düşünülenin tersi sonuçlar
verebilir. Yani bağımsızlık eğilimini arttırıp, mevcut askeri paktları zayıflatabilir. Bu tip ülkelere
-Türkiye gibi- doğrudan doğruya iktisadi yardım da yapılabilir, ama bu ancak bize uygun ve
bağlı hükümetleri iktidarda tutacak ve bize düşman muhalifleri zararsız bırakacak biçim ve
miktarda olmalıdır... Bunlarla ilişkili olarak özel sermaye yatırımlarını da ayarlamak gereklidir.
Hükümet, özel sermaye yatırımlarını cesaretlendirmeli ve onlardan akıllıca yararlanmasını
bilmelidir. Bu yatırımlar yardımıyla bir çok politik amaca ulaşılabilir. Bu tip özel sermaye
yatırımları, zamanla bütün gayrimeşru muhalefeti ve politikamıza karşı mukavemeti ortadan
kaldırabilmeli veya nötralize edebilmelidir. Ayrıca bizi desteklemekte kararsız ve sallantılı olan
bütün şahsi teşebbüs ve menfaat çevrelerini etkilemelidir. Aynı zamanda ABD ile işbirliğine
hazır yerli işadamlarına yardım arttırılmalı ve böylece bu işadamlarının, ilgili ülkenin
ekonomisinde kilit noktalarını ele geçirmeleri, buna dayanarak politik etkilerinin artması
sağlanmalıdır." 102

Türkiye-ABD Tarım Ürünleri Anlaşması (12 Kasım 1956): Daha önceleri dünyanın
sayılı tahıl ambarları arasında sayılan Türkiye, 1955’ten itibaren Amerika’dan tarım ürünleri satın
almak üzere, ağır şartlı anlaşmalar imzalamak zorunda kalmıştır. ABD ile Türkiye arasında 1956’da
imzalanan anlaşma, 24 Eylül 1963’de yürürlüğe girdi. Bu anlaşmaya göre, ABD, Türkiye’ye 46.3
milyon dolarlık buğday, arpa, mısır, dondurulmuş et, konserve, sığır eti, don yağı ve soya yağı
satacaktı. Bunlar tarım ülkesi olan Türkiye’nin temel ürünleriydi ve şimdi ABD gibi bir ülkenin eşit
olmayan rekabetine terk ediliyordu. Bundan da kötü olan, anlaşmanın 2. 3. ve 4. maddeleriydi. 3.
maddenin b bendi: “Türk ve Amerikan Hükümetleri, Türkiye’de Amerikan mallarına karşı talebi
arttırmak için birlikte hareket edeceklerdir.” diyordu. 4. maddenin 4. bölümünde; “Türkiye’nin
yetiştirdiği ve bu anlaşmada adı geçen ya da benzeri ürünlerin Türkiye’den yapılacak ihracatı,
Birleşik Devletler tarafından denetlenecektir.” diyordu Yani, Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatının,
ABD tarafından kontrolü ve denetlenmesi kabul edilmiş oluyordu. Bu da, Türk dış ticaretinin, bir
yabancı devlet tarafından kontrolü demektir. Türkiye 1 Ağustos 1958 tarihine kadar Amerika’nın isteği
üzerine buğday ihraç etmeyecektir.103

Londra Deklarasyonu (28 Temmuz 1958): Irak ihtilalinden sonra, Bağdat Paktı
üyelerinin, ihtilal hükümetini başlangıçta tanımamaları nedeniyle, Irak’ın Pakt’ta kalıp kalmayacağı ve
Pakta verilecek yeni ad ve biçim gibi konuların çözümlenmesi için, Pakt üyeleri 28 Temmuz 1958’te
Londra’da toplanıp bir deklarasyon yayınladılar. Deklarasyonun 1. maddesinde; Irak ihtilali,
Amerika’nın Lübnan’a Türkiye üzerinden asker indirmesi (15 Temmuz), İngilizlerin Ürdün’e asker
indirmesi (17-18 Temmuz) “Son Olaylar” olarak incelenmiş ve Bağdat Paktı’nı doğuran ihtiyaçların
daha çok artacağı düşüncesiyle, Pakt’ın devamına karar verilmiştir. Üyeler ortak güvenliklerini
koruma, direkt ve endirekt (her çeşit saldırılar demek oluyor) saldırılarla karşı durma kararı
almışlardır (4. madde). Bu maddeye göre, Pakt üyesi olmayan Amerika da, kendi güvenlik ve
savunmaları yolunda deklarasyon yapan bu ülkelerle, işbirliği yapmak üzere, anlaşmalara katılmayı
kabul etmiştir. Bağdat Paktı’nın üyesi olmayan Amerika, bu deklarasyonu imzalayan Türkiye ile,
müşterek savunma tesisleri kurmak üzere; 23 Haziran 1954 Askeri Kolaylıklar Anlaşması ile ve
ortak savunma teşkilatı olan NATO ile daha önceden de bağlanmıştır. Londra Deklarasyonunda, ilk
defa kullanılan dolaylı saldırı terimi ile Ortadoğu’da (Türkiye, Pakistan, İran) meşru sayılan bir
hükümete karşı yapılacak bir ihtilal girişiminin Amerikan Silahlı Kuvvetleri’nin müdahalesi ile
bastırılması, 5 Mart 1959 anlaşmasıyla karar altına alınmıştır.
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Türkiye-ABD İstimlak ve Müsadere Garantisi Yasası (Ocak 1959): Millileştirme
işlemlerinde muhatabın ABD Hükümeti olmasını kabul eden bu “İstimlak ve Müsadere Daranti
Anlaşması” 1959 Ocağında yasalaştırıldı. Bu yasaya, Erzurum Milletvekili Sabri Dilek tepki
göstererek mecliste şöyle söylüyordu: “Bu anlaşmanın kabulüyle kapitülasyonlar geri
getirilmektedir. Bu anlaşma ile Amerikalılara açıkça imtiyaz verilmektedir.” 104

Türk ABD Güvenlik İşbirliği Anlaşması (5 Mart 1959): Türkiye bu anlaşma ile,
Ortadoğu’da çıkması olası direkt ve indirek saldırıları önlemek gibi, hiç de gerekli olmayan,
başkalarının çıkarlarını koruyan ve Türkiye’yi sonunun nereye varacağı bilinmeyen bir savaşa
sürükleyecek ağır bir sorumluluk altına girmiştir. Üstelik NATO üyesi olan Türkiye’nin yeni bir
savunma anlaşmasına ihtiyacı da yoktu.
Jüpiterlerin Türkiye’ye Yerleştirilmesi (25 Ekim 1959): SSCB’nin orta ve uzun menzilli
balistik füzelere sahip olması karşısında, ABD Başkanı Eisenhower, SSCB’yi bir saldırıdan caydırmak
ve NATO’nun ilk vuruş yeteneğini artırmak için, üye ülkelere, nükleer başlık taşıyan orta menzilli
“Jüpiter füzeleri” yerleştirilmesini önerdi. Sadece üç NATO ülkesi, İngiltere, İtalya ve Türkiye Jüpiter
füzelerinin yerleştirilmesini kabul ettiler. Jüpiterlerin Türkiye’ye yerleştirilmesine ilişkin gizli anlaşma
(Menderes Hükümeti zamanında) 25 Ekim 1959’da Pariste imzalandı. Teknik işbirliği anlaşması
görüntüsüne sokulup, TBMM onayına sunulmadı. Füzelerin yerleştirilmesi 1960 sonunda, ateşleme
sistemi ve savaş başlıklarının takılması ise 1962 ortalarında tamamlanmıştır. Türkiye jüpiterleri kabul
etmekle, SSCB’nin doğrudan hedeflerinden birisi haline geldi. Kruşçev yaptığı bir açıklamayla; ABD
uçaklarının faaliyetine izin veren ülkelerin hükümetlerine uyarıda bulundu ve bir saldırıya karşı
güdümlü füzelerle karşılık verileceğini, saldırıda kullanılan üslerin öncelikli hedef olacağını vurguladı.
Bu açık bir tehdit niteliğindeydi. 1963 Nisanında Jüpiterler Türkiyeden tamamen söküldü.

Türkiye’nin 1960-1980 Dönemi
DP zamanında ekonomi kötüye gitmiş, öğrenci olayları başlamış, kültürel yozlaşma
sürdürülmüş, özellikle irtica içten ve dıştan tırmandırılmıştı. Ülke büyük bir kaosa sürüklenmeye
başlamıştı. 26-27 Mayıs 1960’da, bir devrimle, TBMM ve hükümet feshedildi. 27 Mayıs Yönetimi,
plansız iktisadi politikalara karşı Devlet Planlama Teşkilatını kurdu ve planlı bir döneme geçildi.
Demokratik ve Sosyal bir anayasa hazırlandı (1961 anayasası), anayasaya “Sosyal Devlet” kavramı
ilave edildi. Birçok yeni ve demokratik kurum devreye girdi. 1961 seçimleriyle iktidar sivil yöneticilere
teslim edildi. 1968’e kadar enflasyon düşük seviyelerde seyretti. Sonra yeniden yükseldi. Kısa
vadelerle dıştan borç sağlandı. Petrol kriziyle, petrol fiyatları artınca, petrol faturası ve ithalat faturası
fırladı, işçi dövizleri azaldı. (Bu krizden gene Elit karlı çıktı. Bankalarında biriken petro dolarlar
sayesinde, azgelişmiş ülkeler büyük sıkıntıya düştü). Dış ticaret açığı arttı, dış borç anapara ve faiz
ödemelerinde aksaklıklar başladı. 1965’te Almanya’ya giden işçilerin gönderdiği dövizlerle dış ticaret
açıkları bir müddet kapatılmaya çalışıldıysa da, bir müddet sonra bu da işe yaramaz oldu, ekonomi
dibe vurdu.
Demirel Hükümeti (1965-71), dış kredilerle uyguladığı teşviklerle, bir sermaye kesimi yarattı.
Dünya Bankası’nın öngördüğü yatırımları gerçekleştirdi. İç siyasette dini, yoğun bir şekilde politik
amaçlar için kullandı. İmam Hatip Okulları ve yüksek islam enstitülerinin sayısı arttırıldı. Sağ ve Sol
şiddet olayları, içten ve dıştan tahriklerle tırmandırıldı. 12 Mart 1971’de Ordu, 3 maddeli Muhtıra
verdi.
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1- Anayasanın öngördüğü reformlar yapılamamıştır.
2- Meclis bu durumu partilerüstü bir anlayışla düzeltmelidir.
3- Yoksa Ordu yönetimi ele alacaktır.
Gene Demirel’in sağ hükümetleri zamanında (1975-77, 77-78, 79-80) evlerde ve sokakta can
güvenliği bile kalmamıştı. Aradaki Ecevit ve Erbakan koalisyonu zamanında da (1977-78), enflasyon
patladı, %52,6’yı buldu. Karaborsa başladı. Temel tüketim malları piyasadan kalktı. Bütçe ve KİT
açıkları yüksek boyutlara ulaştı. Kıbrıs Harekatı dışında, bu tam bir yokluk, irtica ve kaos dönemidir.

U-2 Olayı (1 Mayıs 1960): ABD 1956’dan sonra, SSCB’nin gücü ve büyüklüğü hakkında
bilgi edinmek üzere, Sovyet topraklarının ayrıntılı haritalarını çıkarmaya başladı. Hedeflerin
saptanmasında, radarların yanı sıra, yeni geliştirilen U 2 casus uçakları da büyük rol oynadı.
1 Mayıs 1960’ta, Adana’daki İncirlik üssünden havalanan bir U 2, Sovyet hava sahasında istihbarat
çalışmalarını sürdürürken, Sovyetler tarafından düşürüldü. Önce olayı inkar eden ABD, uçağın
pilotunun sağ ele geçirildiğini öğrenince, uçağın istihbarat amaçlı bir U 2 olduğunu itiraf etmek
zorunda kaldı. 25 Mayısta U 2 uçuşlarının durdurulduğu açıklandığı halde, uçuşlar sürdü. Aralık
1965’te yine İncirlikten kalkan bir Amerikan casus uçağı, bu kez Karadeniz’de düşürüldü. SSCB
(Kruşçev) 5 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, bu uçakların faaliyetine izin veren ülkelere uyarıda bulunup;
bir saldırıya karşı güdümlü füzelerle karşılık verileceğini, saldırıda kullanılan üslerin öncelikli hedef
olacağını vurguladı. Türkiye, açık bir tehdit niteliğindeki bu uyarıdan sonra, 28 aralık 1965’te ABD’den
tüm gözlem uçuşlarının durdurulmasını istedi ve uçuşlar durduruldu.
Zirai Maddeler Ticaretinin Geliştirilmesi Hakkındaki 161 Milyon Dolarlık İkili
Anlaşma İle İlgili Olarak ABD’nin Verdiği Nota (21 Şubat 1963): ABD isteklerini anlaşmalarla
dayatamadığı durumlarda, devreye Nota’ları sokmaktadır. ABD Ankara Büyükelçisi R. A. Hare,
21 Şubat 1963’te hükümete, anlaşmanın 2. ve 3. maddelerine dayanarak bir nota verdi: Türkiye 1
Kasım 1962- 31 Ekim 1963 tarihleri arasındaki devrede, zeytinyağ ihracatını 10 bin metrik tonu
aşmayacak biçimde sınırlayacaktır. Türkiye eğer bu miktardan fazla zeytinyağı ihraç edecek
olursa, kendi döviziyle ABD’den fazlalık kadar yağ ithal edecektir.” Türkiye’nin böyle bir gücü de
olmadığına göre, ihtiyaçtan fazla olan zeytinyağı satılamayacak, fiyatlar düşecek ve zarar eden ya da
mahsulünü satamayan üretici de fakirleşerek perişan olacaktır. Tümüyle Amerikan üreticisini koruyan
bu Nota, dönemin Ticaret Bakanı Muhlis Ete tarafından hemen imzalanmıştır. Bu anlaşmayla,
Amerika tarım ürünlerine imtiyaz tanınmış, onlara Türk halkının sırtından daha fazla kazanması için,
gümrük ve vergi muafiyetleri tanıyan kanunlar çıkarılmış ve Türk ürünlerine rekabet hakkı
tanınmamıştır. Türk halkının çıkarları yerine, Amerika’ya Türkiyedeki pazarlarını genişletme ve
geliştirme hakkı tanınmıştır.105

Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Ankara Anlaşması (12 Eylül 1963):
Altı Avrupa ülkesinin 1957’de oluşturduğu Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile Türkiye arasında
imzalanan bu anlaşma 1964’ten sonra yürürlüğe girmiştir. Türkiye gümrüklerden ve korumacılıktan
vazgeçtiği bu anlaşmayla, “Tam Üye” olarak değil, “Ortak Üye” (ne demekse) olarak kabul
edilmiştir. Avrupa’nın Türkiye’ye baştan beri uyguladığı politika açıktır: “Türkiye ne tamamen dışarı
itilmeli ne de içeri alınmalıdır.”
Ortak üyeliğin de üç aşaması vardı :
1- Hazırlık Dönemi: Bu dönem, 1 Aralık 1964’te başlıyor, 5 yılı kapsıyordu.
2- Geçiş Dönemi: Sanayi ürünlerinde Gümrük Birliğine ve tarım ürünlerinin serbest
dolaşımına hazırlık niteliğindeydi. Bu amaçlara nasıl varılacağı, 23 kasım 1970’de imzalanan Katma
Protokol ile saptandı. Türkiye 1987’de yükümlülüklerini yerine getirmenin rahatlığıyla tam üyelik için
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başvurdu. Başvurusu reddedildi ve Tam üyelik konusu Birlik gündeminden çıkarıldı. Ama Türkiye,
hiçbir şey olmamış gibi, üyelik umutlarını sürdürdü. 6 Mart 1994’te Türkiye’nin önüne Gümrük Birliği
Anlaşması konuldu. Türkiye bunu hiç düşünmeden imzaladı. Metin Aydoğan bu konuda şöyle
söylüyor :
“Gümrük Birliği Anlaşması, Kemalizmin üzerinde yükseldiği Ulusal Tam Bağımsızlık
kavramının yadsınmasıdır. Bu nedenle Atatürkçü Düşünce Sisteminin kabul edebileceği bir
anlaşma değildir. Gümrük Birliği, 19. yüzyılda Avrupalıların sömürgelerle yaptıkları
anlaşmaların hemen aynısıdır. Türkiye bu anlaşmayla, ekonomik, siyasal ve hukuksal
hükümranlık haklarını devretmeyi kabul etmiştir. Gümrük Birliği yeni bir kapitülasyon
anlaşmasıdır.” 106
3- Son Dönem: 1995’te başlamıştır. Ne zaman biteceği de belli değildir. Aslında bellidir...
Halkımız bu konuda bilgisiz olduğundan kandırılmaktadır; Türkiye’nin bir Avrupa ülkesi olacağını, iş,
aş ve çalışma olanaklarının artacağını, herşeyin güllük gülistanlık düzeleceğini, insan
gibi yaşayacağını sanmaktadır... (Avrupa Birliği ilerde kapsamlı anlatılacaktır)
Yüce Atatürk’ün bir sözünü hatırlayalım: “Bir ulus kendi gücüne, yalnızca kendi

gücüne dayanmazsa, şunun bunun oyuncağı olur.”
Türkiye-ABD Kredi Anlaşması (31 Mayıs 1968) : Bu anlaşmanın 1. ve 2. maddeleri
şöyleydi : AID (Türkiye’deki ABD Yardım Teşkilatı), Türkiye’nin değişik bölgelerindeki bakır
madenleri ile eritme tesisleri kompleksinin birleştirilmesi ve geliştirilmesi, Murgul, Küre ve
Espiye madenlerinin bakır üretiminin arttırılması için, 30 milyon 500 bin dolarlık bir ‘Krediyi’,
Dış Yardım Kanunu uyarınca Türk Hükümeti’ne verecektir. Hükümet borç tutarını, AID’den
alacak ve özel teşebbüse ait bir Türk şirketi olan, Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş.’ne
verecektir...” Bu anlaşmayla, Etibank’ın Ergani hariç, bütün bakır kuruluşları, ABD’nin denetimi
altındaki Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş.’ne devredilmiştir. Anlaşmanın, 3. bölüm b, c, d fıkralarına
göre de; şirket üst yönetiminde görev alacak personel listesi, yönetim kurulu üyelerinin adları,
AID’e bildirilecek, AID uygun görürse kredi ödenecektir. 107
Ege Sorunu

:

Türkiye ile Yunanistan arasında 1970’lerde Ege’de deniz alanlarının paylaşımı, yani Altı Millik
Karasuları, Hava Sahası (Fır hattı), Kıta Sahanlığı ve Doğu Ege Adalarının Silahlandırılması,
sorunları yaşanmaya başlandı. Lozan’da Türkiye ile Yunanistan, Ege’deki karasularını 3 mil olarak
belirlemişlerdi. 1936’da Yunanistan kara sularını tek taraflı olarak 6 mile çıkardığını açıkladı.
Yunanistan, 1982’deki BM Deniz Hukuk Sözleşmesinin 3. maddesindeki, “her devletin
karasularının 12 mil olabileceği” maddesine göre kara sularını 12 mile çıkartmak istemektedir.
Ancak, bu madde her duruma otomatik olarak uygulanamaz. Çünkü Ege Denizi, kendine özgü
durumu olan yarı kapalı bir denizdir. Bu durumda Türkiye, Yunan sularından geçmek durumunda
kalacaktır ki böyle birşey kabul edilemez. Türkiye ile Yunanistan arasında sadece Ege’deki deniz
alanlarının paylaşımı konusu değil, hava sahasının paylaşımı ve FIR Hattı (Uçuş Bildirim Bölgesi)
konusunda da, 1974’den sonra gerilim yaratan sorunlar olmuştur.
Bugün de Türkiye’nin itirazlarına rağmen Yunanistan adaları silahlandırmayı sürdürmektedir.
Üstelik, bir bütün halinde çözülmesi gereken bu konuyu Yunanistan, parçalara ayırarak, üyesi olduğu
AB’ne taşımak ve kendi lehine durumu çevirmek istemektedir ve bu yolda da, bizim aymazlığımız
sayesinde bir hayli de mesafe almıştır..
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Kıbrıs Sorunu

:

Kıbrıs, Suriye, Filistin, Anadolu, Yunanistan ve Mısır arasındaki ticaret yollarının kavşak
noktasındadır. Doğu Akdeniz’e egemen olmak isteyen devletlerin çok eskilerden beri ele geçirmeyi
amaçladıkları bir yerdir. Bu nedenle tarihi çatışmalarla doludur. Kıbrıs’ın kökeninde On Oklar/Ön
Türkler vardır ve ilk adı Alaşya’dır.108 Tarih içinde çeşitli değişiklikler geçiren Kıbrıs’ı Türkler yeniden
1571 yılında, Venedikliler’in ezici baskısından kurtararak ele geçirmişlerdir. Kıbrıs’ı Türklerin elinden
alan ilk Batılı devlet İngiltere olmuştur. Doğu Akdeniz, Süveyş ve Hindistan ticaret yolunun güvenliğini
sağlamak için, Kıbrıs’a gereksinimi olduğu savıyla, 12 Temmuz 1878’de, “geçici olmak koşuluyla”
Kıbrıs’ı işgal etmiştir. Bu geçici işgal 1960 yılına kadar sürmüştür. Yunanistan 1954 yılında Kıbrıs için
Birleşmiş Milletler’e başvurdu. Fakat bu tezin kabul görmemesi Adada, kitlesel gösterilerin
yapılmasına ve gizli silahlı örgütlerin kurulmasına neden oldu. İngiltere’nin bu durumda bulduğu
çözüm; “Ada halkının etnik ayırımlarla bölünerek birbirleriyle çatıştırılmalarıydı.” Böylece
1955’ten sonra Kıbrıs’ta Türk ve Rum halkı arasında oluşan gerilim sonucunda Türklere büyük baskı
uygulanmaya başlandı. 1959 Zürich ve Londra anlaşmaları, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’yi
garantör ülke durumuna getiriyordu. 16 Ağustos 1960’da Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu.
1963’te Makarios, Anayasayı değiştirmek istediğini söyledi ve Türklere karşı saldırılar başladı. Bu
saldırılar artarak sürdü.109 Türklerin llk Kıbrıs harekatı, 20 Temmuz 1974’te, İkinci Kıbrıs Harekatı ise
14 Ağustos’ta başladı. 16 Ağustos’ta Magosa-Lefke hattı çizilerek, Türkiye yeni sınırlar içinde,
Ateşkes ilan ederek harekatı durdurdu. 13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edildi. 2
Mayıs 1975’te Türk bölgesindeki işgücü açığının kapatılması için yayınlanan yönetmelikten sonra,
Türkiye’den ilk aşamada 40.000 kişi getirildi. Aradaki sorunların çözümü için 12 Şubat 1977’de Dört
İlke Anlaşması, 18-19 Mayıs 1979’da da On Nokta Anlaşması imzalandı. 15 Kasım 1983’te
KKTC‘nin ilanı, sorunu yeni bir boyuta taşımıştır.
ABD’nin Türk-Yunan sorunlarına doğrudan müdahale ettiği durumlar da olmuştur. Çünkü
Kıbrıs, doğu Akdenizde stratejik önem taşıyan bir ada olmasıyla ABD için önemliydi. Kendisine bağlı
ve stratejik çıkarlarına uygun bir statüde bulunması önemliydi. ABD için Kıbrıs, Orta Doğudaki
sorunlarda doğal bir “uçak gemisi” konumuyla bir atlama taşı görevi görüyordu.

Türkiye’nin 1980 ve sonrası Dönemi

:

12 Eylül 1980’de Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’nin, iç ve dış düşmanların tahriki içinde
olduğunu, devletin başlıca organlarının işlemez duruma getirildiğini, siyasal partilerin kısır çekişmeler
içinde bulunduğunu, ülkenin savaş eşiğine getirildiğini belirterek, parlamento ve hükümeti feshetti ve
tüm yurtta sıkıyönetim ilan etti. 7 Kasım 1982’de halkoyuna sunulan Anayasa’nın kabulüyle
Kenan Evren 7. Cumhurbaşkanı oldu (1989’dan sonra Turgut Özal Cumhurbaşkanı olacaktır).
Ülke ekonomisi, 1977 seçimlerinde seçilemeyen İslamcı MSP milletvekili adayı Turgut Özal’a teslim
edildi. Elit’in belirlediği bir ekonomi uygulandı. Bu dönemde, 1- Dış borç 3 kat arttı. Dışa bağımlılık
hızla yol aldı. 2- Türkiye’nin dış ticaret açığı ikiye katlandı. 3- “24 Ocak 1980 Kararları”yla dolar 35
TL’dan 70 TL’a çıkarıldı (% 100). Bu kararların mimarı Özal, “dışa açılma” amacını uygulamak için 2
temel strateji uyguladı :
A- Büyük zamlar yaparak iç talebi kıstı. Talebin genel olarak kısılması için de, faizler serbest
bırakılıp, paraların faize yatırılması desteklendi. Her yerde banker büroları açıldı.
B- İhracaat parasal teşviklerle özendirildi. Vergi iadesi sağlandı. Böylece mallar yurtdışı
tüketici için ucuzladı. “Hayali ihracat” denilen yöntemle devlet soyuldu.
Sürekli devalüasyon yapılarak, Türk malları dış piyasada ucuzlatıldı, ithal mallar pahalı hale
getirildi. İthalat ihracattan daha hızlı arttığından, dış ticaret açığı durmadan büyüdü.
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Özelleştirmeler başladı. “Yapısal uyum” programları uygulandı. Parası olanlar piyasada
her şeyi bulmaya başladılar. Büyüğün küçüğü yuttuğu bir düzen oluşturuldu. Fakat bir süre sonra
olumsuzluklar ortaya çıkmaya başladı. “Banker skandalları” yaşandı. Çok insanın canı yandı.
İhracat neredeyse durmuştu. Zamanla para belli ellerde birikince “Rant ekonomisi” oluştu.
Üretim, imalat geriledi. Yatırım azaldı. Bütçe açıkları büyüdü. Hazine bonoları, devlet tahvilleri
biçiminde vatandaştan borç alınmaya başlandı. 1990’larda bu borçlar bütçenin hemen tamamını
kapladı. Gene bu dönemde, Türk Dil kurumu ve Türk Tarih Kurumu kapatıldı. ABD Başkanı Carter’ın
SSCB’ye karşı sürdürdüğü “yeşil kuşak” projesiyle uyumlu bir şekilde “Türk İslam Sentezi”
pompalandı. Atatürkçülük görüntüsü altında, ona hiç uymayacak biçimde dincilik öne çıkartıldı.
Devlet Başkanı Kenan Evren, gezilerinde hadisler ve sureler okudu. Yılda 1500 cami yapılmaya
başlandı. Diyanet İşlerinin bütçesi, görülmedik boyutlara ulaştı. Fetva kitapları hayatın her alanını
kapladı. Diyanet Vakfı, her alana uzanan 7 şirketten oluşan bir holding oluşturdu. 1980-82 döneminde
üniversitelerde 23 yeni ilahiyat fakültesi açıldı. Kürt olgusu kaşındı ve sorun haline getirilmeye
çalışıldı.110
1980’li yıllar Yeni Dünya Düzeni politikalarının yoğunlaştığı yıllardır. Dıştan beslenen
politikacılarla, Ulus-devlet karşıtlığı açıkça uygulanmakta, yasadışı oluşumlar ve dinsel
örgütlenmelerle içten ve dıştan devlet yapısı çökertilmeye çalışılmaktadır. Bu dönemde, Atatürk
döneminde yaratılmış ne kadar kamusal ve toplumsal değer varsa, ortadan kaldırılmaya çalışıldı ve
hâla da çalışılıyor. 163. madde kaldırıldı. Kamu varlıkları yok pahasına, zarar ediyor masalıyla satıldı.
Dinsel örgütlenmeler desteklendi. Etnik ve dinsel ayırımlar, dış borçlar, özelleştirme uygulamaları,
tahkim ve Gümrük Birliği uygulamaları aracılığıyla köleleştirme planı hızlandırıldı. Halk yoksullaştı.
Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz kullandırılmadı, hâla da kullandırılmıyor. Üretimsizlik, yatırımsızlık
ve gittikçe büyüyen borç sarmalıyla, ekonomi çökertilip, ülke dışarıya bağımlı duruma getirildi ve
uygulama sürüyor ve sürdürülüyor...
Bu dönemde Türkiye ekonomisi 4 ciddi ekonomik kriz yaşadı.
Birinci Kriz: 1994 yılında patladı. Çok daha öncelerinden gelen fakat 1987’den beri daha da
fazlalaşan kamu maliyesindeki bozulma sonucu, TL’nın değerinin baskıyla yüksek tutulması, bu arada
da durmadan para basılması sonucu, yerli ve yabancı tasarruf sahipleri dolara hucum ettiler ve hazine
borç bulamaz hale geldi. Ocak-Şubat 1994’te % 90-100 faizle para bulan hükümet. Mayıs geldiğinde
% 400’le borçlanacaktır. İnsanlar da en ufak tehlike sinyalinde hemen, döviz bürolarına koşacaklardır.
İkinci Kriz: Borsa kaynaklıdır. Borsa, ilk planda Elit’in, daha sonra da yerel zenginlerin resmî
kumarhanesidir. Borsa, hayâli değerlerle önce 20 binlere çıkartılıp, sonra oyunlarla 8 bine indirilmiş,
batış gerçekleştirilmiştir. Devlet, zenginin hayâli senedinin korunması gayesiyle Merkez Bankası’ndan,
söylendiği gibi 5 değil, 10,1 milyar doları bugünkü değerinin yarı fiyatına satmıştır. Günlük repolarla
1’e 7500 kazanç elde edilmiştir. Bu yüksek oranlı kârı ceplerine atan zenginler, üstelik de zararda
olduklarını söyleyerek amiyane tabirle ağlamışlar, halen de ağlamayı sürdürmektedirler. Mevcut
yasalar açıktır. Bu yasalara göre, her tür kazanç vergiye tabidir. Acil bir kanunun çıkarılması
durumunda belgelenmiş belli net kazançların vergileri kendilerinden tahsil edilebilir. Bu durumda
yurtdışına kaçan 10 milyar doların önemli bir kısmı da böylece tahsil edilebilir. Böylece bizi her türlü
sömüren Elit’e her türlü teslimiyetimizin önüne geçilmiş olduğu gibi, ulus devletimizi dağıtmaya yönelik
olaylar önlenmiş, ulus devlet de kurtarılmış olur.111
Üçüncü Kriz: Uzak Doğu’da 1997’de başlayan ve 1998’de Rusya ile birlikte Türkiye’yi de
vuran bunalımın yan etkisinden doğdu. Günü gününe borçla yaşayan bir ekonomiden ürken yabancı
vurguncu (spekülatif) sermaye kaçınca, ekonomi tekrar çöktü.
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Dördüncü Kriz: Bu kriz iki dalga halinde yaşandı. İlki, Kasım-Aralık 2000’de, 10 bankanın
sahipleri tarafından içi boşaltıldıktan sonra devlete devredilmesinin sarsıntıları sürerken yaşandı.
2 hafta içinde vurguncu sermaye yurtdışına 7 milyar dolar çıkardı. 19 Şubat 2001’de Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer, Bülent Ecevit ve yardımcısı Hüsamettin Özkan arasındaki tartışmadan sonra,
(anayasa kitapçığı, nankör kedi senaryosu), piyasalar tekrar çöktü. Ve bu sefer bir hafta içinde
6 milyar dolar dışarı kaçırıldı. Dışardan takviyeli İthal bakan Kemal Derviş’in uyguladığı “ekonomik
program”la da en temel sanayi kurumlarını satma, tarımın yasaklanması vb. IMF’nin önkoşulu oldu.
Türk Telekom başta olmak üzere, özelleştirilmelerin yapılması, yeni borç vermek için IMF’nin şartları
arasındaydı.112 Bu krizler sırasında Türkiye en yapılmayacak olanı yaptı ve IMF’nin, Dünya
Bankası’nın yani Elit’in tek yanlı, planlı teşhis ve yanlış tedavilerini tek alternatif olarak kabul etti.
Daha doğrusu ettirildi.
Özelleştirme

:

Özal döneminin getirdiği ekonomik ve hukuksal çarpıklıklar içinde, 1990’larda tedavi olarak
“Yapısal Uyum Program”ı ve bunun sonucu olan Özelleştirmeler, Türkiye’yi daha da kötüye
götürdü. Özelleştirmenin temel gerekçesi; KİT’lerin zarar ettikleri savıdır. Bu yorum bazı KİT’ler için
doğrudur. Fakat şu unutulmamalıdır ki KİT’lerin çoğu, partilerin çiftliği haline getirilmiş, haddinden
fazla kadro ile şişirilmiş, yenilenme zamanları geldiği halde dokunulmamış yani bu kuruluşlar zarar
ettirilmek için ne gerekiyorsa yapılmıştır. Yapılan uygulamada, zarar eden KİT’lerin değil de, kâr eden
KİT’lerin çok düşük fiyatlara satılmasının mantığını ise anlamak olası değildir. Olasıdır, çünkü
yaptırılan Özelleştirmenin zaten amacı budur. Nitekim özelleştirme için harcanan para,
özelleştirmelerden elde edilen paraya eşit gibidir. O zaman Özelleştirme ne ve kimin için yapılmıştır?

ABD Türkiye’ye neden yakınlık gösterdi?
1- Avrasya’yı denetleyebilmesi için Türkiye’ye ihtiyacı vardı. Rusya’nın güçlenerek yeniden
buraları yutmasından ve büyük enerji kaynaklarını kendisine kapamasından çekiniyordu.
2- Soğuk Savaşın bitmesinden sonra, hegemon güç olabilmek için, ABD’nin NATO’ya ve onun
işlevinin sürmesine ihtiyacı vardı. ABD buna, Avrasya’da bölgesel çatışmaların artması ve özellikle
Balkanlarda insan haklarının ihlal edilmesi sayesinde kavuştu. NATO’nun “5. madde dışı” insani
müdahaleler gerekçesiyle “alandışı”na yayılabilmesini sağladı. Bu da, Türkiye gibi, jeostratejik
düğümlerin ortasında yer alan ve ordusu kendinden sonra en güçlü bir devletin Eksen ülke sıfatıyla
işbirliğini gerektiriyordu.
3- Kendisini son derece rahatsız eden Saddam’ın denetlenmesi için Keşif Güç uçaklarının
Türkiye’deki güvenilir üslerden uçmaya devam etmesi önemliydi.
4- Sürüncemede kalan bir Orta Doğu barış sürecinde İsrail’e destek olması için Türkiye’ye
ihtiyaç vardı. Üstelik ABD’ye göre Türkiye çok yaşamsal çıkarları tehdit edilmediği sürece ABD’ye
karşı çıkması zor bir ülkeydi.

Kürt Sorunu ve ABD

:

Türkiye-ABD ilişkilerinde, kökenleri eskilere giden Kürt sorunu, daha çok 1980’lerden itibaren
önemli bir etken durumuna geldi. Nedeni, ABD’nin kuzey Irak’taki Kürtlere yönelik izlediği politikaydı.
Kuzey Irak, hem geçmişi, hem de yoğunluğu açısından, ABD’nin Kürt politikasının en önemli ayağını
oluşturur. Burası Kürtlerin yoğun olarak bulunduğu bir bölge olması ve Irak’ın toplam Ortadoğu
petrol üretiminin % 65’ini sağlaması açısından önem taşımaktadır.
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ABD Başkanı Nixon 1972’de, Tahran’a gidip İran Şahı ile Kuzey Irak’taki Kürt ayaklanmasına
silah ve para desteği verilmesi konusunda gizli bir anlaşma yaptı. ABD bu dönemde İran aracılığıyla
Irak’taki Kürtleri bir yandan SSCB ile yakınlaşan Bağdat yönetimini zayıflatmak, öte yandan da
Arap-İsrail çatışmasında Irak’ı saf dışı bırakmak amacıyla kullanmıştı. Molla Mustafa Barzani,
İran aracılığıyla milyonlarca dolarlık silah ve sağlık yardımı yapan ABD’yle ilişkilerindeki yakınlığı,
“ABD’nin 51. eyaleti olmaya hazır olduklarını” söyleyerek gösterecektir. Bu dönemde yalnız ABD
değil, İsrail de özellikle Molla Barzaniye silah yardımı yapmış ve eğitim vermişti. 1970’lerin ortalarına
dek Kuzey Irak’taki Kürt sorununda, CIA-SAVAK-MOSSAD işbirliği göze çarpmaktadır. (aslında
birbirinden farkı yok ki)

ABD Türkiye’deki toprak bütünlüğünü desteklemiyor, aksine köstekliyor...
ABD her ne denli Türkiye’nin toprak bütünlüğünü “destekliyor” gibi görünüyorsa da; Türkiye’deki
Kürt sorununa ilişkin izlediği politikalar, Türkiye’yi rahatsız etmekte ve sorunlar yaratmaktadır.
ABD, Türkiye’deki Kürtlerle daha çok 1950’lerden başlayarak yoğun ilgilenmeye başlamıştır.
“Barış gönüllülerinin” Türkiye’deki çalışmalarında özellikle doğu ve güneydoğu bölgesini seçmeleri;
ABD büyükelçisinin bir bölüm ABD’li işadamıyla bölgede yatırım olanaklarını araştırması; Diyarbakır’
da bir tür ticaret bürosu açmak istemesi hiç de boşuna değildir. Şubat 1988’deki ABD Dışişleri
Bakanlığının hazırladığı yıllık raporda; Türkiye’deki Kürtlerden “azınlık” olarak söz edilmekte ve
bunlara dil ve kültür haklarının verilmesi gerektiği, verilmediği takdirde, Kürtlerin daha çok sorun
çıkaracağı ve Kürt ayaklanmasının genişleyeceği ileri sürülmekteydi.
 Oysaki, Türkiye’de Kürtler asli vatandaştır, azınlık değillerdir.
Onları azınlık statüsüne sokmak, onların vatandaşlık haklarını ellerinden almak, onlara kötülük
yapmak demektir. Üstüne üstlük ABD, 1996’da Washington’da, amacını Kürt sorununu dünyaya
duyurmak ve Kürtlere yönelik insan hakları uygulamalarını iyileştirmek olarak açıklayan bir
Kürt Enstitüsü de açmıştır. Türkiye’nin PKK mücadelesinde etkili bir yeri olan Cobra Helikopterleri’
nin satışında da ABD Türkiye’ye birtakım kısıtlamalar getirmiştir.113

Çevik Kuvvet

:

1979 başlarında ortaya atılan Çevik Kuvvet oluşturulması projesinin benimsenmesi üzerine, 1
Mart 1980’de Florida’da Mac Dill Hava üssünde, “Çevik Kuvvet” adıyla da anılan 200.000 kişilik Acil
İntikal Ortak Görev Kuvveti oluşturuldu. Reagan yönetimi bu politikayı geliştirerek sürdürdü ve
sayısını artırma kararı aldı. Çevik Kuvvetin adı da 1 Ocak 1083’den itibaren Birleşik Devletler
Merkezi Komutanlık olarak değiştirildi. 1985’te bu güce tahsis edilen asker sayısı 300.000’e çıktı.
ABD bu dönemde Orta Doğu ve Kafkasya’ya yakın bir bölgede yeni “üs” arayışından çok, teçhizat
depolama ve lojistik destekten oluşan “tesislerin” kurulmasını ve mevcutların geliştirilmesini
istiyordu. Bunun nedeni, üsler dolayısıyla doğan bölgesel siyasi tepkilere engel olmak, aynı zamanda
yüksek maliyetten kurtulmaktı. ABD askerleri söz konusu ülkeler yerine Florida’da bulunacak,
müdahale durumunda, hava alanı, su, mühimmat, yakıt depolanmış bu tesislere gelerek süratle
harekete geçebilecekti. ABD, Umman, Kenya ve Somali’yle tesis anlaşmaları yapmıştı. Fakat bu üç
ülke hem Körfez’e uzaktı hem de alt yapıları yetersizdi.
ABD, Türkiye’yi NATO üyesi olması, daha gelişmiş bir altyapıya sahip bulunması ve coğrafi
açıdan daha iyi bir konumda olması gibi nedenlerle daha uygun görüyordu. ABD 12 Eylül 1980
sonrası, Türkiye’deki üsleri ve özellikle İncirlik’in kullanıma izin verilmesi konusunda baskılarını artırdı.
Türkiye Çevik Kuvvet’in depolama ve tesisler edinmesini belli koşullarla kabul etti ve bunu da bir
anlaşmayla (Mutabakat Muhtırası) bağlama yoluna gitti.
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Mutabakat Muhtırası (29 Kasım 1982): Brüksel’de General Necdet Öztorun ile Richard
Perle tarafından imzalanan bu anlaşmada Çevik kuvvet ve Türkiye’deki savunma alt yapısının
güçlendirilmesi etken oldu. Askeri nitelikli olduğu için içeriği resmen açıklanmamakla birlikte 26 Nisan
1983 tarihli Milliyet gazetesinde anlaşmanın bazı önemli hükümleri yer aldı. Bu anlaşma
hükümlerinde, üzerinde en çok durulan nokta, “bu üslerin NATO çerçevesinde kullandırılacağı”
hükmüydü. Türk yetkililer bunun Çevik kuvvet’le bir ilgisinin bulunmadığını ısrarla ileri sürdüler.
Bununla birlikte, anlaşma ABD savunma bakan yardımcısı tarafından imzalandı. 200.000.000 dolar
tutacağı tahmin edilen masraflar ABD tarafından karşılanacaktı. Anlaşmayla “Türkiye’deki 10
havaalanının modernize edilmesi ve yeni teknolojilere uyarak Muş ve Batman’da 2 yeni
havaalanı inşa edilmesi” öngörülüyordu. Bu havaalanları ABD’ye gerçekten de gerekli olmuştur.
1991 Körfez Şavaşı sırasında, İncirlik’ten kalkan savaş uçakları Batman, Muş ve Diyarbakır’daki
havaalanlarında yakıt ikmali yapıp Irak’ı bombalayacaklardır.114

Limni Sorunu : Sorun, Yunanistan’ın tugay seviyesindeki bir birliğini NATO’ya tahsis edip,
ayrıca bir uçak filosunu da savaş halinde Limni’de konuşlandıracağını bildirmesiyle başladı.
Uluslararası antlaşmalarla silahsızlandırılmış olan Limni’nin, Yunanistan tarafından açık bir biçimde
silahlandırılmasının ardından bir de durumun NATO’ya onaylatılmaya çalışılması Türkiye’de tepki
doğurdu. Türkiye’nin NATO’dan beklediği, öncelikle anlaşmalara saygı gösterilmesiydi. Fakat
NATO’nun tavrı, SSCB’yi engellemek açısından, Limni’nin savunma planlarına alınması yönündeydi.
Bu konudaki baskılar daha çok Türk tarafına yöneliyordu. Zaten ABD savaş durumunda Atlantik
ötesinden gelecek takviye kuvvetleri için Limni adasını harekat merkezlerinden birisi olarak
belirlemişti. Türkiye’ye de bu konuda anlayışlı olmasını telkin ediyordu.115

Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması (SEİA 18 Aralık 1985) : 1980’de
yürürlüğe giren Savunma Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının (SEİA) süresi 1985’te doluyordu. 16 Mart
1987’de ek mektupla SEİA 18 Aralık 1985’ten itibaren 5 yıl uzatıldı. ABD’nin Türk tarafına verdiği Ek
Mektuba ek olarak bir de gizli protokol konmuştu. Türkiye bu protokolle ABD’ye bazı kolaylıklar
sağlıyordu. Buna göre, İncirlik üssünde bulunan F-4 uçakları F-16 uçaklarıyla değiştirilecek ve sayıları
artırılacaktı. Gizli protokolün diğer maddelerinde, Konya’nın ABD savaş uçaklarının eğitim alanı olarak
kullanılmasına ilişkin yeni kolaylıklar sağlanması ve üslerin modernizasyonunun sürmesi yer alıyordu..

Orta Doğu’da Su Sorunu : Fırat ve Dicle sularının paylaşılması konusu 1960’lardan beri
Türkiye ile Irak ve Suriye arasında konuşulmakta ise de, 1980’lerde sorun haline gelmiş, teknik
boyutunu aşarak, siyasal içerik kazanmıştır. Orta Doğu’da su sorunu, Fırat, Dicle ve Türkiye
açısından Asi ırmaklarının sularının paylaşımı sorunudur. Uluslararası değil, sınıraşan sular olan Fırat
ve Dicle’nin kendi topraklarındaki bölümünde Türkiye’nin egemenlik hakları mevcuttur. Irak ve Suriye,
iddialarıyla Türkiye üzerinde uluslararası baskı yaratmak istemektedirler. Oysa iddiaları bilimsellikten
uzaktır. 1983 yılında Güneydoğu Anadolu projesinin başlatılması, Irak ve Suriye’yi daha da
endişelendirmiştir.

Boğazlar Sorunu: 1936 yılında Montreux anlaşması yürürlüğe girdiğinden beri; Türk
boğazları bölgesinden geçen gemilerin sayısı endişe verici derecelere ulaşmış, ayrıca, denizcilik
alanında önemli gelişmeler olmuş, gemilerin boyutları, tonajları, türleri çok değişmiş ve büyümüştür.
Boğazlar ve Marmara Bölgesinde seyir, can, mal ve çevre güvenliğini sağlayabilecek yeni bir
düzenleme yapmak ihtiyacı doğmuştur. İstanbul Boğazı deniz trafiği açısından tehlikeli olabilecek
ölçüde dar ve uzun bir suyoludur. Boğaz da, kaza olasılığını artıran keskin dönüş noktaları vardır.
Deniz trafiğini olumsuz etkileyen bir diğer faktör de sistir. Deniz kazaları ve çevre kirliliği de (hava
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kirliliği ve deniz kirliliği) boğazda sorunlar yaratmaktadır. Montreux’deki bazı maddeler yetersiz
kalmaktadır. Örneğin; Ticaret gemileri için, “klavuzluk ve yedekçilik isteğe bağlıdır.” maddesi
boğazda büyük sıkıntılara neden olmaktadır. “Yükü ne olursa olsun” deyimi, tehlikeli maddeler
taşıyan gemiler için, boğazda tehlikeler yaratmaktadır. İsterlerse “geceleri de geçebilecek” olan
tankerler en büyük tehlike riskini oluşturmaktadır vb.
Eski anlaşmanın yetersizliğini düzeltmek amacıyla 1 Temmuz 1994’te, yetkili kurumlarca bir
tüzük hazırlanmış ve bu tüzük (Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Düzeni Hakkında
Tüzük), Uluslararası Denizcilik Örgütüne (UDÖ) onaylatılmak istenmiştir. UDÖ yetkilileri ve Rusya
Federasyonu, bu belgeye itiraz etmiş, bunun yerine kendi hazırladıkları “UDÖ Kural ve Tavsiyeleri”
adlı bir metni kabul etmiştir. Bu metin, kıyı devleti olarak Türkiye’nin yetkilerinin kısıtlanmasına neden
olacak hükümler içerdiğinden, Türkiye tarafından kabul edilmemiştir. 1994-96 yılları arasında yapılan
dört toplantıda da bir sonuç elde edilememiştir. Türkiye 6 Kasım 1998’de yeni bir tüzüğü (Türk
Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü) yürürlüğe koymuştur. Türk Boğazlarını kullanan devletlerin
ve denizcilerin konuya yaklaşımları ilerde belli olacaktır.

Körfez Savaşı: İran - Irak savaşının 1988’de sona ermesinden sonra Saddam rejimi
Kuveyt’in kendisine ait petrolü çaldığını ve üretimi yüksek tutarak Irak’ı zarara uğrattığını ileri sürmüş
ve bu ülkeye 50-80 milyar dolar civarında tahmin edilen borcunun silinmesini istemişti. Bu konuda
yapılan görüşmelerden bir sonuç alınmayınca da 2 Ağustos 1990’da Kuveyt’i işgal etti ve 28
Ağustos’ta 19. ili olduğunu açıkladı. Irak BM Güvenlik Konseyinin aldığı, 15 Ocak 1991’e kadar
Kuveyt’ten çekilmesi kararına uymayınca, 17 Ocakta ABD’nin önderliğindeki müttefik bombardımanı
başladı. 24 Şubatta “Çöl Fırtınası” adı verilen kara harekatına başlayan ABD, İngiltere, Fransa,
İtalya gibi ülkelerden oluşan müttefik kuvvetleri 100 saat içinde Irak kuvvetlerini saf dışı ettiler.
ABD’nin kazançları şöyle sıralanabilir: Savaşın maliyetinin önemli kısmını, Suudi Arabistan,
Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya ve Almanya gibi ülkelere yükledi. Demode olan ve silahsızlaşma
anlaşmaları doğrultusunda elinden çıkarmak zorunda olduğu silah ve cephanenin bir kısmını burada
kullanarak, bunlardan kolay yoldan kurtuldu. Yeni silah sistemlerini gerçek savaş ortamında denedi ve
geliştirme yolunda harekete geçti. Saddam’ı devirmeyerek, ondan çekinen tutucu Körfez ülkelerine
daha sonraki dönemde büyük miktarlarda silah satarak fazladan büyük kârlar elde etmesi, Irak’ı fiilen
üçe bölerek ve ambargo uygulayarak zayıf tutması ve bu ülkenin petrol ihracını baskı altına alarak
uluslararası alanda petrol fiyatlarını denetleyebilmesi vb.
ABD bu kriz sırasında Türkiye’den de isteklerde bulunmuştur:
Bush’un Özal’ı telefonla aramasının ardından BM’in 6 Ağustostaki ambargo kararına uyan
Hükümet, Irak’tan gelen Kerkük-Yumurtalık boru hattını 8 Ağostosta kapattı ve Irak’la ticareti
durdurdu. Bundan doğacak zararı ödeyeceğini bildirmesine karşın bugüne kadar tek kuruş
ödenmemeiştir.
ABD Türkiye’deki üslerin Irak’a yönelik hava harekatları sırasında kullandırılmasını istedi.
Hükümet bunun için 17 Ocak 1991’de TBMM’den 126 sayılı kararı çıkarttırdı. 1 gün sonra da ABD
savaş uçakları İncirlik’te toplanarak bombardımana başladılar. Bombardıman boyunca, müttefik
uçakları ya İncirlikten kalkarak Irak’ı bombalıyor ya da Hint Okyanusundaki üslerden ve uçak
gemilerinden gelip Irak üzerinde bombalarını bırakarak İncirlik üssüne iniyorlardı. Bu gelişme
kamuoyundan gizlenmeye çalışılmış ve yapılan açıklamalarda, ABD uçaklarının eğitim uçuşlarına
çıktıkları bildirilmişti.
ABD Saddam’ın Kuveyt cephesindeki asker sayısını azaltması için, Türkiye’yi Irak sınırına
asker kaydırmaya zorladı. Türkiye bu doğrultuda 180.000 kadar askeri Irak sınırına kaydırarak, Irak’ın
kuzeyde 8 tümen tutmasını sağladı ve kara savaşında müttefikler üzerindeki yükü hafifletmiş oldu. 116
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Genel olarak bakıldığında Türkiye bu bunalımda hem ekonomik, hem de siyasal açıdan
büyük kayıplara uğramıştır. Ekonomik Zararlar: Irak’a uygulanan ambargo yüzünden kayıpların 100
milyar dolar olduğu söylenmektedir.117 Boru hattından elde ettiği transit gelir durmuştur. Irakla yapılan
ticaret ve sınır ticareti büyük ölçüde kesilmiştir. Bu nedenle Güneydoğu bölgesinde işsizlik artmıştır.
Irak Türkiye’ye olan borçlarını ödememiştir ve müteahhitlik hizmetleri durmuştur. Siyasal açıdan
zararlar ise: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan ekonomik sorunlar Kürt sorununu
ağırlaştırmıştır. Bölgede işsizliğin artması PKK’ya yaramıştır. Irak’ta oluşan güç boşluğu sayesinde
PKK buraya yerleşerek, Türkiye’ye yönelik faaliyetlerini artırmıştır. 1991’den itibaren Saddam’dan
kaçarak Türkiye’ye sığınan Iraklı Kürtler, Türkiyedeki Kürtlerin bilincini tetikleyip, Kürt sorununun
ağırlaşmasına neden olmuştur. Savaşa Katılım nedeniyle, zarara uğrayan devletlerin zararları
giderildiği halde, Türkiye ağır kayıplara uğradığıyla kalmıştır.

Avrupa Birliği (AB, 7 Şubat 1992) ve Türkiye: Avrupa’da, Avrupa Birliği oluşana kadar,
pek çok örgüt kurulmuştur. Bunlardan;
Avrupa Kömür-Çelik Topluluğu (ECSC) 1951 yılında, Kömür ve çelik sanayilerini
birleştirmek üzere kurulmuştur.
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom), ulusal ölçek yerine Avrupa ölçeğinde bir nükleer
enerji endüstrisi kurulmasını kolaylaştırmak üzere 1958 yılında kurulmuştur.
Sonradan Avrupa Birliği’ni oluşturacak olan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET, Ortak
Pazar olarak da bilinir) 25 Mart 1957’de, Roma’da Roma Anlaşmasını imzalayan; Fransa, Batı
Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg tarafından kurulmuş ekonomik bir birliktir. Sonradan
Ortak Pazar’a 1973’te İngiltere, Danimarka, ve İrlanda; 1981’de Yunanistan; 1986’da da İspanya ve
Portekiz Avusturya; İsveç ve Finlandiya da 1994’te topluluğa katıldılar. AET’nin gösterilen amacı; üye
ülkelerin kendi aralarındaki gümrük vergilerini ve miktar kısıtlamalarını kaldırıp, üçüncü ülkelere karşı
ortak bir gümrük tarifesi uygulamak; Üye ülkeler arasında sermaye ve işgücü dolaşımını
serbestleştirmek; ortak tarım ve ulaştırma politikaları uygulamak; üye ülkelerin ödemeler dengesini
ayarlamak; işçilerin olanaklarını artırmak için fon kurmak; ekonomik gelişmeyi hızlandırmak için,
Yatırım Bankası kurmak; denizaşırı ülkeleri de topluluğa katarak, ticareti artırmak. Gayet masumane
ve insancıl görülen bu amaçlar, uygulamada hiçte masumane ve insancıl değildir. Ekonomik
bütünleşmeyi sağlamak için aşamalar vardır; Tercihli Ticaret Anlaşmaları, Serbest Ticaret Alanları,
Ortak Pazar ve Ekonomik ve Parasal Birlik118
Başlangıçta ekonomik ağırlıklı olarak işe başlayan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET);
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (ECSC) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom) ile 1
Temmuz 1967’de Füzyon adı verilen anlaşmayla birleşmiş, bu üç topluluğa Avrupa Toplulukları
(AT) denmiştir. Avrupa topluluklarından AET, 7 Şubat 1992’de imzalanan Maastricht Anlaşmasıyla,
mâli ve idari alanları da kapsayarak siyasi bir birlik olma yoluna girmiş ve Avrupa Birliği (AB)
olmuştur.119
Ortaklık sözleşmesinde her üye ülkeye “eşit haklar” verildiği yazıyorsa da; “AB, herkesin
gücüne göre yararlandığı bir çıkar örgütüdür.”120 AB’nin Yapısal Kurumları; Avrupa
Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi ve Avrupa Toplulukları
Adalet Divanı’dır. AB’nin başından beri Türkiye için açık olarak yürüttüğü oyalayıcı politika; “Türkiye
ne tamamen dışarı itilmeli, ne de içeri alınmalıdır. Bu politikayla Türkiye’den her konuda
yararlanılmalıdır.” olmuştur.121
Bu oyalamanın serüveni aşağıda açık olarak anlatılmaktadır:
Türkiye AET‘ye 31 Temmuz 1959’da “üye” olmak için başvurdu (yıl 2002, hâla oyalıyorlar).
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Başvuru, kamuoyundan gizlendi. Başvuruyla ilgili haberlerin gazetelerde fazlaca yer almasıyla,
hükümet, DP’nin yarı resmi yayın organı olan Zafer Gazetesiyle 3 Ağustos’ta “sırrını” Türk
kamuoyuna duyurmak zorunda kaldı.122
Türkiye’nin AET’ye başvurusundan sonra ilk görüşme, 28-30 Eylül 1959’da Brüksel’de yapıldı.
Bir danışma toplantısı şeklinde geçti. 23 Kasım 1959’da AET Komisyonu’nun hazırladığı raporda;
“nufusu 25 milyonu aşan Türkiye’nin ortaklığı konusunun, Yunanistan’a göre AET’ye daha
ciddi sorunlar çıkarabileceğinin altı çizildi.” İkinci Ön Hazırlık toplantısı 2-4 Aralık 1959’da gene
Brüksel’de yapıldı ve gene bir sonuç alınamadı. Türkiye ve AET 12-21 Ekim 1960’da bir kez daha
masaya oturdular. Türk heyeti “Yeni Türk Tezi” denilen birtakım görüşler ileri sürdü. Değişen bir şey
olmadı, “Ön Görüşmelerin” sürmesine karar verildi. 10-21 Nisan 1961’de yapılan dördüncü tur
görüşmelerde, bir hazırlık döneminin gereği söylendi ve taraflar birbirini dinlemekle yetindiler. Fakat
10 Temmuz 1961’de Atina’da yapılan anlaşmayla Yunanistan’a büyük ödünler verilmekteydi. 18-22
Haziran 1962’de beşinci görüşme yapıldı (sıkılmak yok, bu görüşmeler daha çok sürecek, baştan
“Oyalama politikası” olduğunu söyledik). Temmuz 1962’de Atina Anlaşması örnek alınarak bir
ortaklık konseyinin kurulması, hazırlık aşamasından gümrük birliğine geçişin Ortaklık Konseyi
kararıyla yapılması, hazırlık döneminde uygulanacak ilkelerin GATT hükümlerine uygun olmasına
ilişkin kararlar alındı.123 Sonunda hazırlanan anlaşma metni, Ankara’da 12 Eylül 1963’te, Türkiye ile
Federal Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg dışişleri bakanları ve AET konsey
dönem başkanı tarafından imzalandı ve 1 Aralık 1964’te yürürlüğe girdi (Ankara Anlaşması).
Ankara Anlaşması 12 Eylül 1963 : Gümrüklerden ve korumacılıktan vazgeçilen Ankara
Anlaşması 12 Eylül 1963’te imzalandı (İnönü zamanı). Ankara Anlaşması ile Türkiye’yi “Tam Üye”
değil, ne olduğu belli olmayan “Ortak Üye” yaptılar. Ankara Anlaşması gereğince, Ortaklık Konseyi,
Ortaklık Komitesi, Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonu ve Gümrük Birliği Komitesi
adlarıyla, üye yapılmadan “ilişkilerin geliştirilmesi” amaçlı organlar kuruldu.
1 Aralık 1964’ten sonra yürürlüğe giren Ankara Anlaşması ile Türkiye - AET ilişkileri 3 döneme
ayrıldı; 1- Hazırlık Dönemi: 1 Aralık 1964’de başlayıp 5 yıl sürecekti. 2- Geçiş Dönemi: Geçiş
Döneminde, 23 Kasım 1970’de Katma Protokol imzalandı, Gümrük Birliğine gidilmesi şartı konuldu.
3- Son Dönem. Katma Protokolün yürürlüğe girişinin 22. yılından itibaren Son Dönem başlayacaktı.
Kaç yıl süreceği belirtilmemiştir.
1- Hazırlık Dönemi: 1 Aralık 1964’te başlayan Hazırlık Dönemi, 5 yılı kapsıyordu. Bu süreç
bitmeden Türkiye Geçiş Dönemi koşullarının konuşulmasını istedi.
2- Geçiş Dönemi; sanayi ürünlerinde gümrük birliğine ve tarım ürünlerinin serbest dolaşımına
hazırlık niteliğindedir. Bu amaçlara nasıl varılacağı, 23 Kasım 1970’de imzalanan “Katma Protokol”
ile saptandı. Katma Protokolle birlikte, Geçiş Döneminde topluluğun Türkiye’ye verebileceği kredilerle
ilgili 2 mâli protokol de yürürlüğe girdi. Katma Protokol’e göre; sanayi ürünleri ticaretinde, gümrük
birliğine gidilmesi şartı konuldu. AET; Türk sanayi ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini ve
kısıtlamaları; pamuk ipliği, pamuklu dokuma ve rafine petrol ürünleri hariç olmak üzere (geriye ne
kalıyorsa?) kaldırıyor, buna karşılık kendi sanayi ürünlerinin kademeli olarak Türkiye’ye gümrüksüz
girmesinin yolunu açıyordu. Bu iş için Türkiye’de zaten olmayan “hassas sanayi ürünleri” için 22,
diğerleri için 12 yıllık süre koyuyordu. Ve işgücü dolaşımının 1 Ocak 1986’dan sonra serbest olmasını
kabul ediyordu. Katma Protokol Türkiye’ye, ekonomik gelişme düzeyi nedeniyle kullanması mümkün
olmayan hakları vermiştir. Söz verilmiş şartların da hiçbiri yerine getirilmemiştir. Örneğin; Türk
işçilerinin serbest dolaşımı, Türkiye’ye on yılda yaklaşık 3,5 milyar dolar yardımda bulunma, Türk
tekstil ürünlerine kota uygulanmaması, anti damping uygulamalarının yapılmaması gibi. Katma
protokolün aceleye getirilmiş olmasından doğan hesapsızlıklar, devlet kurumları içinde ve toplumun
çeşitli katmanlarında giderek artan bir huzursuzluk yaratmıştır. Sanayi alanında, gümrük indirimleri
alanındaki uygulamalar, Türkiye’nin ihracatına önemli zararlar vermiştir. Böylece Katma Protokolün
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değiştirilmesi ya da düzeltilmesi şart olmuştur. Türkiye ek önlemler alınması ve zararlarının
giderilmesi için AET’ye bir muhtıra verdi. AET, Haziran 1972’deki toplantısında bu istekleri reddetti,
sadece Ortaklık Anlaşmasının bir ölçüde esnetilebileceğini açıkladı. Bu çerçevede 30 Haziran 1973’te
“Tamamlayıcı Protokol” imzalandı.
Tamamlayıcı Protokol ile girilen uzlaşı uzun süreli olmamış, sorunlar giderilmemiş, bir süre
için buzdolabına saklanmıştır. AET ile ilişkiler 1974-1976 arasında büyük bir gerginlik yaşadı.
Bu gerginliğin 5 nedeni vardı:
1- Türkiye’nin 1974’te Kıbrıs’a haklı olarak askeri müdahalede bulunması, AET tarafından
hoş karşılanmadı ve Ekim 1974’deki Paris Zirvesinde Türkiye’yi Kıbrıs harekatı nedeniyle kınadılar.
Üstelik, Kıbrıs Rum kesimiyle Ortaklık Konseyi toplantısı yaptılar.
2- Tamamlayıcı Protokolle Türkiye’ye sağlandığı söylenen esneklik, Türkiye’yi tatmin edici
değildi. 1973 petrol bunalımının da Türk ekonomisini olumsuz etkilemesi, Katma Protokolün
değiştirilmesini gerektiriyordu. AET ile ile ticaretin boyutları 1975 boyunca Türkiye aleyhine oluşmaya
devam etti. Türkiye’nin AET ile ticaretindeki dış ticaret açığı, 1974’te 991 milyon dolarken, 1975’te 1
milyar 722 milyon dolara yükseldi.
3- Türk işçilerinin serbest dolaşımı konusundaki belirsizlik, ilişkileri olumsuz etkiledi. Katma
Protokolün 36. maddesiyle, 1 Aralık 1976 – 1 Aralık 1986 döneminde başlatılacak serbest dolaşım
konusu hâla belirsizdi.
4- Dış ekonomik koşullar ve Katma Protokolün kısıtlayıcı maddeleri nedeniyle Türkiye ihracatı
zor duruma düşmüştü. Mart 1975’te İngiltere’nin Türkiye’den yaptığı pamuk ipliği ithalatına da ek
kısıtlamalar koymasıyla bir darbe daha yendi.
5- 12 Haziran 1975’te Yunanistan topluluğa tam üye olmak istediğini açıkladı. Bu açıklama,
Türkiye’nin çok haklı olduğu Kıbrıs ve Ege gibi konularda; Yunanistan’ı çok seven ve kollayan
Brüksel’in (AET’nin) işe karışması tehlikesini de getirdi.
İyice gerilen ilişkiler, Mart 1976’da Lüksemburg‘daki Ortaklık Konseyinde önemli yara aldı.
İptal edilen bir seri toplantıyla ilişkiler askıya alındı. Avrupa Parlamentosu, 10 Nisan 1981’de bir karar
tasarısı kabul etti. Buna göre, Parlamento; “Türkiye’deki askeri yönetimi özgürlüklere saygılı
olmaya çağırır ve demokrasiye geçiş için ayrıntılı bir takvim talep ederken, 12 Eylül öncesinde
var olan demokratik kurumların iki ay içinde yeniden oluşturulmaması halinde Ankara
Anlaşmasıyla kurulan ortaklık rejiminin askıya alınmasını” Konseyden talep ediyordu. Bütün
olumsuzluklara karşın, Türkiye’nin başındakiler “ille de AB” deyip duruyorlar, politikacılar oy
kaybetmemek için AB’yi iç politika malzemesi haline getiriyorlardı. (Örneğin, ANAP bunu 86
seçimlerinde yoğun olarak kullandı. Hâla da kullanmayı sürdürüyor.) 14 Nisan 1987’de “Tam Üyelik”
için başvurulmadan önce, Brüksel’e şirin görünmek üzere, bir dizi çalışma uygulamaya kondu:
1- Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na Türk vatandaşlarının bireysel başvuruda bulunabilmesi,
1987’nin hemen başında sağlandı. Bunun için iç hukukta düzenlemeler yapıldı.
2- Ankara, evvelce sürekli karşı çıktığı bir Yunan isteğini kabul ederek, Türkiye’deki Yunan
gayrimenkullerinin satışını yasaklayan 1964 tarihli gizli kararnameyi kaldıracağını, Şubat 1988’de
açıkladı.
3- Serbest Dolaşım hakkından vazgeçme yolunda, 1986’dan başlayarak somut işaretler
verdiler.
4- Türk Hükümeti, ülke çapında açılan inşaat ihalelerinde AT (AET sonra AB) firmalarının
başarılı olmasına özen gösterdi. Otoyol, baraj ve köprü projeleri olmak gibi çok sayıda inşaat ihalesi
söz konusudur.
5- Türkiye’nin AT için taşıdığı ekonomik önemin yanında siyasal önemi de vurgulandı. NATO
üyesi olan Türkiye’nin, Soğuk Savaşta Batı’nın korunması için görevini başarıyla yerine getirdiği
açıklandı.
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6- İlk kez Özal ve kurmayları tarafından ve Erbakan hariç diğer başbakanlar tarafından,
Avrupa’nın kulağına; “Türkiye’nin Avrupa’dan dışlanması halinde, ülkedeki radikal islamcı akımların
güçleneceği, bunun da Avrupa’nın bölgedeki çıkarlarına aykırı sonuçlar doğurabileceği” senaryosu
fısıldandı.
14 Nisan 1987’de Türkiye AT’ye tam üyelik için, görevlerini yapmış bir talebenin rahatlığı
içinde başvurdu. Ama hayır, AT, son olarak Yunanistan, İspanya ve Portekiz’e tanıdığı hakları
Türkiye’ye tanımak istemiyordu. Bu başvuru son derece olumsuz karşılandı ve “zamansız ve
umutsuz” bir girişim olarak değerlendirildi. Oysa olay Türk basınında sanki üye olunmuş gibi
yansıtılıyordu. AT Komisyonu, AT’nin 1993’ten önce yeni bir genişleme yapmak istemediği
gerekçesiyle, Türkiye’nin tam üyelik için gerekli nitelikleri taşımadığını belirterek, 18 Aralık 1989’da bir
raporla; “başvurunun şimdilik askıya alınmasını” öneriyordu.124
18 Haziran 1987’de Türkiye hiç ummadığı bir kararla karşılaştı. Avrupa Parlamentosu 18
Haziran’da aldığı kararda şunları söylüyordu: “Jön Türk Hükümeti tarafından Ermenilere karşı
uygulanmış olan soykırımın kabul edilmemiş olması; Yunanistan ile var olan görüş
ayrılıklarında, uluslararası hukuk kurallarını uygulamaya istekli olmaması; Kıbrıs’ta ‘İŞGALCİ’
Türk kuvvetlerinin muhafaza edilmesi, Kürt sorununun varlığının inkar edilmesi; gerçek
parlamenter demokrasisinin bulunmaması; bireysel ve kollektif özgürlüklere, özellikle dinsel
özgürlüğe saygı gösterilmemesi gibi unsurlar Türkiye’nin Avrupa Topluluğuna katılmasını
önleyen aşılmaz engellerdir.”125
Avrupa Tek Senedi 1 Temmuz 1987’de yürürlüğe girdi. Bu senet ile, basit bir Ortak Pazar
yerine, entegre bir Avrupa Pazarı olarak düşünülen Avrupa iç pazarının oluşturulması için hukuksal,
kurumsal ve siyasal dayanaklar oluşturuldu ve Avrupa bütünleşmesine yeni bir ivme kazandırılmış
oldu.
28 Nisan 1990’da yapılan Dublin Zirvesi’nde, giderek kapsamlı bir genişleme hareketinin
yapılmasına karar verildi. Ama genişleme planında Türkiye gene yoktu.
6 Haziran 1990’da “Matutes Paketi” adı verilen bir çalışmayla, bir “İşbirliği programı”
hazırlandı. Programın en önemli maddesi, Türkiye pazarının Avrupa’ya tam olarak açılmasıydı.
Bu açılma Gümrük Birliği uygulamasına geçilmesiyle tamamlanacaktır. Avrupa yararına tek taraflı
işleyişiyle getirilen bu uygulama, tam anlamıyla bir sömürgecilik ilişkisiydi.126 Özal Hükümeti bu
programa, iç politikadaki tepkileri giderebileceği umuduyla, dört elle sarıldı.
30 Eylül 1991 ve 6 Aralık 1991 Ortaklık Komitesi toplantılarında; gümrük birliği takvimi, tekstil
kota ve damping soruşturmaları, Avrupa’da çalışan Türk işçilerinin sorunları gibi genelde teknik içerikli
konular üzerinde duruldu.
21 Ocak 1992’de imzalanan Çalışma Programı, Gümrük Birliğinin gerçekleştirilmesi ile ilgiliydi.
7 Şubat 1992’de imzalanan Maastricht Anlaşması’yla (Avrupa Birliği Antlaşması da denir)
AT, Avrupa Birliği (AB) adını aldı ve siyasal birliğe doğru ilerlemeye başladı. Antlaşmanın özü,
tek Pazar, tek para birimi, tek merkez bankası, ortak ekonomik politikalar ve dış politika ile
güvenlikte ortak eylem idi.
25-27 Haziran 1992’de yapılan Lizbon Zirvesi‘nde ve 11-12 Aralık 1992’de yapılan
Edinburg Zirvesi‘nde, diğer ülkelerin üyelikleri konuşuldu, Türkiye’ bu kararda gene yoktu.
Kopenhag Ölçütleri

:

22 Haziran 1993 tarihinde yapılan Kopenhag Zirvesi'nde, AB üyeliği için aranan koşul ve
kriterler 1993 Kopenhag Kriterleri’yle saptandı. Bir Avrupa ülkesinin AB üyesi olabilmesi için aranan
Siyasal Kriterlere göre: demokrasinin var olması, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü, insan
haklarına ve azınlıklara saygı gösterilmesini ve korunmasını garanti altına alan kurumların varlığı
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gerekmekteydi. Ekonomik Kriterler, işleyen bir pazar ekonomisinin varlığının yanısıra, AB içindeki
rekabet baskısına ve piyasa güçlerine karşı koyma kapasitesine sahip olunması, birlik için ön koşul
olarak istenmekteydi. Topluluk Mevzuatının Benimsenmesi konusunda ise, Siyasi, ekonomik ve
parasal birliğin amaçlarına uyma dahil olmak üzere üyelik yükümlülüklerini üstlenme kabiliyetine sahip
olunması isteniyordu. Ancak bu ilkelerin de kesintisiz uygulanıyor olması gerekiyordu. Bu zirvede;
“Türkiye ile mevcut ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için Gümrük Birliğine
gidilmesi konusunda kararlılık” vurgulandı.127

Gümrük Birliği

:

6 Mart 1994’te imzalanan, 13 Aralık 1995’te onaylanan, 1 Ocak 1996’da yürürlüğe giren
Gümrük Birliği tam bir sömürge anlaşmasıydı. Aslında resmen kabul edilişinden 1 yıl önce
hazırlanmış ve kamuoyundan gizlenmişti.128 Bu anlaşmayla Türkiye ekonomik, siyasal ve hukuksal
hükümranlık haklarını üye olmadığı bir dış güce devretmeyi kabul ediyor ve kendisini Avrupanın bir
yarı sömürgesi haline getiriyordu. Gümrük Birliği Protokolü tam ve tartışmasız bir biçimde ağır bir
kapitülasyon anlaşmasıydı. Şu koşulları içeriyordu:
Türkiye, Gümrük Birliği’ne girmekle; organlarında yer almadığı bir dış örgütün tüm kararlarına
uymayı önceden kabul ediyordu. Türkiye’nin karşı oy verme, kabul etmeme ya da erteleme gibi
hakları bulunmuyordu.
Türkiye, Gümrük Birliği Protokolü’yle; dış ilişkilerini belirleme yetkisini AB’ne devrediyordu.
Türkiye, AB’nin üye olmayan üçüncü ülkelerle (Türm dünya ülkeleri) yaptığı ve yapacağı bütün
anlaşmaları önceden kabul ediyordu (16. ve 56. maddeler).
Türkiye, Gümrük Birliği’ne girmekle, herhangi bir dünya ülkesiyle, AB’nin bilgi ve onayı
dışında ticari anlaşma yapmamayı kabul ediyor, yapması durumunda Birliğe anlaşmayı
engelleme yetkisi veriyordu. (56. madde)
Türkiye, Gümrük Biriği’ne girmekle, AB’nin Gümrük Birliğiyle ilgili alacağı bütün
kararlara paralel kanunlar çıkarmayı önceden kabul ediyordu. (8. madde)
Türkiye, Gümrük Biriği’ne girmekle, içinde hiçbir Türk hakiminin olmadığı AB Adalet
Divanı’nın bütün hukuki kararlarına tam olarak uymayı önceden kabul ediyordu. (64. madde)
Türkiye, Gümrük Birliği’ne girmekle, ulusal pazarını rekabet etmesinin mümkün
olmadığı Avrupa mallarına açıyor; gümrük vergilerini sıfırlıyor, tüm fonları kaldırıyordu. 129
Nitekim Gümrük Birliğinin Türkiye’ye yansıması 53 milyar dolar zarardır. Anlaşmayı okudukça
İnsanın yüreğine bıçaklar saplanıyor. Bunları imzalayan insanların hiç mi akılları, vicdanları ve
yürekleri yok. Bunlara insan söyleyecek kelime bulamıyor, çünkü her söz yaptıkları aymazlık yanında
az kalıyor. Ve hâla da yanlışlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar.
Gümrük Birliği ile birlikte siyasal istekler gelmeye başladı. 13 Aralık 1995’te Avrupa
Parlamentosu kararıyla Türkiye’den istenenler: Türk Hükümeti Kürt sorununu şiddete
başvurmadan siyasi yolla çözmeli, Kürt asıllı Türk vatandaşlarına kültürel kimliklerini ifade
etme yollarını aramalıdır. Türk Hükümeti ve TBMM, DEP milletvekillerinin durumunu yeniden
gözden geçirmelidir. Türk Hükümeti ve TBMM, insan haklarına eksiksiz saygı göstermeli,
demokrasiyi güçlendirmelidir. Türk Hükümeti ve TBMM, Kıbrıs’ın bölünmüşlüğüne son vermek
için somut adımlar atmalı ve işgal altında tuttuğu Kıbrıs topraklarından çekilmelidir.130
GB’nin arkasından kötü durumlar ortaya çıkmaya başladı. Ucuzlayacak denilen hiçbir ürün
ucuzlamadığı gibi, büyük bir “ithalat patlaması” yaşandı ve Türkiye her tür tüketim mallarının akınına
uğradı. Tarife dışı engeller, kotalar kondu; kotalar açılmadı, açılanlar durduruldu, kaldırıldı.
Gümrüklerin sıfırlanması ve dış ticaret açıklarının büyük ölçüde artışı, Türkiye’ye büyük gümrük
vergisi kayıpları çıkardı. GB döneminin ilk 11 ayında hazinenin vergi ve fon kaybı 125 trilyon lirayı
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aşmıştı. Üstelik AB, Gümrük Birliği Anlaşmasıyla kabul ettiği parasal yardımı da bloke etmişti,
vermiyordu. Türkiye’nin parasal kaybı vergilerden ibaret değildi. Dış ticaret açığı bir yıl içinde,
Cumhuriyet tarihinde ilk defa olarak 20 milyar dolara vardı. Özetle büyük bir ekonomik çöküntü
yaşanıyordu.131
16 Aralık 1995 Madrid Zirvesi’ne, 10 Doğu ve Orta Avrupa ülkesi ile Kıbrıs çağırıldığı halde
Türkiye çağırılmıyordu.
16-17 Haziran 1997’deki “Amsterdam Zirvesi’nde; hürriyet, demokrasi, insan hakları, ortak
dış politika ve güvenlik politikasının etkililiğini artırma yolunda çabalar konu alındı. 16 Temmuz
1997’de, AB Komisyonu, hazırladığı önerilerden oluşan “Gündem 2000” raporunu açıkladı.Türkiye
tarafından merakla beklenen bu rapor, tam bir hayal kırıklığı yarattı. Gene aynı sorunlar ortaya
konuyor, Türkiye’nin çözmesi isteniyordu.
12-13 Aralık 1997 Lüksemburg Zirvesi’nde, AB’nin genişleme sınırları çizilmiş, üye adaylar
belirlenmiş, üyelik süreçleri takvime bağlanmıştı. Bu Zirvede, Kıbrıs’ın üyeliğine özel önem verilmişti.
Bilindiği gibi, onlarca Kıbrıs denildi mi Kıbrıs Rum Kesimi anlaşılıyordu. Türkiye ise sadece “öğüt”
almıştı. Durum eskisi gibiydi, oyalama sürüyordu. Türkiye, “içeri alınmamalı ve ilişkiler de
koparılmamalıydı”. 31. maddeyle; “Türkiye’nin AB’ne katılmaya layık olduğu” söyleniyordu.
35. maddeyle de, Türkiye’nin AB ile ilişkilerini güçlendirebilmesi için; “insan hakları, azınlık hakları,
Yunanistan ve Kıbrıs‘la ilgili sorunların çözülmesinin şart olduğu hatırlatılıyordu. Aslında, sorun
diyerek Türkiye’yi suçladıkları konular; Türkiye’nin neden olduğu olaylar değildi. Türkiye bu olaylarda
haklıydı ve hiç bir suretle de ödün verilemezdi.
15-16 Haziran Cardiff Zirvesi, 11-12 Aralık 1998 Viyana Zirvesi ve 3-4 Haziran 1999 Köln
Zirvesi‘nde genişleme süreci ele alındı. (Zirve yapmak için, Avrupa’da daha şehir çok, sıkılmadan
izleyin). Türkiye’ye aynı teraneler tekrarlandı.
Avrupa Komisyonu, 4 Kasım 1998 ve 13 Ekim 1999’da “İlerleme Raporu” (Yeni Genişleme
Raporu) adıyla, Türkiye’nin durumunun değerlendirildiği iki rapor yayınladı. Türkiye aleyhine, daha
ağır duruma getirilerek; demokrasi ve hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıkların korunması,
Kıbrıs meselesi üzerinde duruluyordu. Sonuncu raporda da, sanki yeni bir gelişme gibi, Türkiye’ye bir
aday üyelik sıfatı veriliyordu.
Helsinki Zirvesi : 10-11 Aralık 1999 Helsinki Zirvesi’nde Türkiye nihayet “aday ülke” kabul
edildi. Kıbrıs, Ege ve azınlık konuları, “siyasi diyalog” adıyla AB’nin resmi gündemine taşınıyor ve
Türkiye’nin bu sorunları 2004 yılına dek çözmesi isteniyordu. Helsinki’de çalışma yemeğinde “AB aile
fotoğrafı” çektiren Ecevit, 22 Kasım 2000’de, DSP Meclis Grubunda, AB tarafından
“aldatıldığımızı” söyleyecektir; “Helsinki’de ‘aday üyelik’ kabul edilirken Kıbrıs, ve Ege
konularında Türkiye’ye sözler verildi. Ancak, bu sözler şimdi çiğneniyor. Avrupa Birliği bizi
aldatmıştır.”132
Türkiye için çok önemli olan Kıbrıs ve Ege konuları, Helsinki Zirvesi’nde Konsey gündemine
alınarak, Sonuç Belge’sinde açıklanıyor ve AB gündemine taşınıyordu. Bu konular, Türkiye ile
Yunanistan’ın özel konularıdır (Kara Suları, kıta sahanlığı, hava hattı, fır hattı, adanın
silahsızlandırılması vb.). İki ülke arasında ele alınarak çözülmesi gerekir. AB gündemine taşınarak
uluslararası bir “sorun” haline getirilmesi, Yunanistan’ın stratejik amacıdır. AB ise, her konuda
olduğu gibi bu konuda da tarafsız değil, Yunanistan’ın tarafındadır. Özetle, bu Zirve de, Türkiye
açısından olumsuzluklarla doludur. Ve yurdunu seven, sorumluluk sahibi hiç kimsenin
imzalayamayacağı bir belgedir. Helsinki’den sonra AB yetkilileri “yapısal” adı verilen emirlerini,
uygulanması gereken programlar olarak Türkiye’nin önüne koydular. Emirlerin hemen hepsini yerine
getirmek üzere gerekli yasal değişiklikler yapıldı. TBMM, görülmemiş bir hızla yasa çıkarmaya
başladı. Bu arada ülkemize çeşitli ad ve sıfatlarla Avrupalılar gelmeye ve özellikle Güneydoğu
Anadolu Bölgesinde, inceleme ve açıklamalar yapmaya başladılar. Ülke sanki sahipsizdi ve gelen
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gidenin sayısı belli değildi. Ülke elden gidiyordu, ama Hükümette tık yoktu.
Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB)

:

AB, Helsinki Zirvesi’nden sonra, Türkiye için bir “Katılım Ortaklığı Belgesi” hazırladı. Belge
17 Temmuz 2000’de Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e verildi. Oradan da diğerlerine. Belge taslağı çok
ağır şartlar içerdiğinden, belgenin basına “sızdırılmamasına” karar verildi. Taslaktaki metin şöyleydi:
“Kürt kökenlilere kültürel haklar verilmeli ve Kürtçe eğitim hakkı tanınmalıdır; Kıbrıs sorunu
öncelikle ele alınmalı ve 2002 yılına dek çözülmelidir.; Ege sorunu 2004 yılına kadar çözülmeli;
olmazsa Lahey Adalet Divanı’na götürülmelidir.”133 Hükümet belgeyi nasıl yumuşatırız diye
düşünürken, Avrupa Parlamentosu, 5 Ekim 2000’de aldığı bir kararla, Türk Ordu’sunu Kıbrıs’ta
“işgalci güç” olarak tanıtıyor ve Kıbrıs “sorununun” acil çözülmesini istiyordu. Hükümetin
açıklayamadığı Katılım Ortaklığı Belgesi’ni, AB Komisyonu 8 Kasım 2000’de, daha da ağırlaşmış
biçimiyle resmen açıkladı. Belgede, ulusal bağımsızlığımız da dahil olmak üzere yüzlerce “uygulama
önerisi” vardı. Türkiye’nin can damarları söz konusuydu. Bu uygulamaların tarihini ve içeriğini
belirlemek üzere de “ulusal” adı verilen bir program isteniyordu. Bu program hakkında “Amaçlar”
bölümünde şöyle söyleniyordu; “Katılım Ortaklığı, aday devletlerin hazırlıklarında yardımda
bulunacak bir dizi politika aracınının temelini oluşturur. Türkiye’nin Katılım Ortaklığı temelinde,
AB mevzuatına uyuma yönelik olarak hazırlayacağı ‘Ulusal Programını’ bir yıl içinde
benimsemesi beklenmektedir. ‘Ulusal Program’ Katılım Ortaklığı’nın ayrılmaz bir parçası
olacak ve bu programın kapsadığı öncelikler Katılım Ortaklığı Belgesi’ne uyacaktır.” 134 Bilinçli
olarak Belgeye tepki gösterenler oldu ama esas göstermesi gerekenler göstermediler. Üstelik Ecevit,
bu belge için; “Katılım Ortaklığı Belgesi bir dayatma değil, Bizim için bir yol haritasıdır...”135,
diyerek içine sindirebildi. TBMM de gece gündüz çalışarak, KOB’ndeki konuları yasalaştırdılar ve
AB’nin isteklerine uygun, ulusallıktan çok uzak, Sevr’den beter bir sözde “Ulusal Program”
hazırladılar.
4 Aralık 2000’de Brüksel’deki toplantıda, Türkiye’nin KOB’ne gösterdiği “tepki” görüşüldü. Ve
“değişiklik” adı altında, madde ve başlıkların yeri değiştirilerek, daha önce siyasi diyalog adı
altındaki öneriler, bu kez “genişletilmiş siyasi diyalog” olarak yinelendi. Avrupa Birlikçiler tarafından
başarı gibi gösterildi.
AB Parlamentosu, 15 Kasım 2000’de, Türklerin Ermenileri soykırıma uğrattığı yönünde karar
aldı ve bunun da kabul edilmesini istedi.136 20 Kasım 2000’de, AB üyesi ülkeler, Brükselde Avrupa
Birliği Acil Müdahale Gücü‘nü (Avrupa Ordusu) oluşturma kararı aldılar. Türkiye’nin, komuta
kademesinde temsil edilme koşuluyla, 100 bin askerden oluşacak, bir tugayla katılma önerisini kabul
etmediler.
Nice Zirvesi: 8-10 Aralık 2000’de yapılan Zirvede, genişleme takvimine Türkiye alınmamıştı.
Hatta 2010 yılından sonraki uygulamada bile yoktu. Genişleme dışında tutulan Türkiye açıkça
dışlanmıştı. Zirve sonunda açıklanan “Sonuç Bildirgesi”nin Genişleme bölümünde alay eder gibi,
KOB temelinde hazırlanacak bir “Ulusal Program”ın, Türkiye tarafından AB’ne sunulması
isteniyordu.

“Ulusal Program”

:

:

Nice Doruğu’ndan yüzlerinin akıyla (!?) dönenler, son hızla, AB istekleri doğrultusunda
“Ulusal (olmayan) Programı” hazırlamaya koyuldular. Ulusallıkla hiç ilgisi olmayan program 19 Mart
2001’de açıklandı. Programın verdiği ödünü yeterli bulmayan “Mesut Yılmaz”, ilerde yeni revizyonlar
yapacağını söylüyordu. Programı tanıtırken de; “Bu projeyle Türkiye temelden değişecektir.”
diyordu. Aynı anda ithal bakan “Kemal Derviş”, ‘Ekonomik Çerçeve Programı’ adıyla bir başka
www.ahmetsaltik.net

Kurtlar Sofrası

70

programı açıklıyordu. Ulusal Program ne denli AB isteklerine dayanıyorsa, Derviş’in programı da
o denli IMF isteklerine dayanıyordu. KOB ile IMF’ye verilen “Niyet mektuplarında” yer alan istekler
ve üstlenmeler hemen aynıydı.137 Yılmaz’ın dediği gibi, gerçekten Türkiye’yi, dışarıdan dayatılan
programlarla, temelden değiştiriyorlardı. Bunu da; ulusal, vatan, millet söylemleriyle ve Atatürk’ün
yolundayız diye yapıyorlardı.
Program daha açıklanmadan (kim okuttuysa), “Ulusal Programı”, AB açısından “doyurucu”
bulmayan, AB Türkiye Büyükelçisi Karen Fogg, Kemal Derviş’ten programın bazı maddelerinin
değiştirilmesini istiyordu. Derviş’in Ecevit’e ve Yılmaz’a ilettiği, Karen Fogg’un istediği değişiklikler;
ertesi gün açıklanacak olan programda, görevliler erken saatlerde işbaşı yaptırılarak, başbakanlıkta
acilen yapıldı ve program güçlendirildi.138 Ulusal Program” Resmi Gazetede 24 Mart 2001 günü,
“Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı” adıyla ve
Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayınlandı. Kararnamede, Başbakanlığa bağlı olarak “Avrupa Birliği
Genel Sekreterliği” adlı bir örgütün, “... Dünya Ticaret Örgütü normları ile bu konudaki ‘AB
direktifleri’ göz önüne alınacak şekilde” kurulduğu açıklanıyor ve bu örgüte “kurumlar üstü”,
Türkiye’de çıkarılacak ya da değiştirilecek tüm yasalara karar verecek türde yetkiler veriliyordu.139
Ulusal (olmayan) Programı, medya, politikacılar ve büyük sermaye sahipleri beğendiler ve
desteklediler. Bu konuda Mesut Yılmaz, kavgada dahi söylenmeyecek, sözler söyledi; “Ulusal
Program hayata geçirildikçe, Cumhuriyet’in lafzıyla ayakta tutulan nice saltanatın yerle yeksan
olacağı görülecektir.” 140 Kimse de bu sözlerin ne anlama geldiğini, Atatürk’ün yarattığı bu ülkede,
çok rahat bir yaşam süren Yılmaz’ın bu sözleri neden söylediğini sormadı. Brüksel’de 7 ay incelenen
“Ulusal Programı”, AB komisyonu beğenmedi ve yeterli bulmadı. Her konuda (siyasi, ekonomik,
sanayileşme vb), tehdide varan yeni istekler ileri sürdüğü, “Türkiye İlerleme Raporu” adıyla, 13
Kasım 2001’de bir rapor yayınladı.141
14-15 Aralık 2001’deki Leaken Zirvesi’nde, AB’nin genişlemesi ve Avrupa Müdahale
Gücü’nün işlevsel hale getirilmesi konusunda kararlar aldı. Türkiye’ye de AGSP içinde yer
verilmeyeceğini kesinleştirdi.142 Bu dönemlerde Türkiye uslu ve çalışkan bir talebe gibi tüm
söylenilenleri yaptı. Son olarak da “Uyum Yasaları”nı çıkardı. Şimdi AB’nin yeni emirlerini
beklemektedir.

Avrupa Birliği;
‘Kıbrıs,
Ermeni Soykırımı İddiaları,
Azınlıklar – Bölücülük,
Ege Sorunu,
Patrikhane, Heybeliada Ruhban Okulu,
IMF Programları’ konularında, TÜRKİYE’den Ne İSTİYOR?
Türk-İş’in (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) kitapçığından alıntılar. (Aralık 2001)
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri incelenirken, Avrupa’nın Türkiye’den ne istediği
kamuoyuna yeterince açık bir biçimde yansımamaktadır. Avrupa Birliği’nin Kopenhag Kriterleri olarak
formüle edilen talepleri; demokrasi, hukuk devleti, insan hakları, azınlıkların korunması, piyasa
ekonomisi gibi başlıkları içermektedir. Bu talepler doğrultusunda bazı adımlar atılmıştır. Örneğin,
Uluslararası tahkim, Avrupa Birliği’nin de talepleri arasında yer almaktadır. Avrupa Birliği’nin bu
talepleri yerine getirilirse, Türkiye parçalanacaktır. Bu taleplerin yerine getirilmesi durumunda Avrupa
Birliği’nin üstlendiği tek yükümlülük, tam üyelik görüşmelerine başlanabilmesidir. Ancak, Türkiye’de
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ekonomik kriz devam ettiği sürece, tam üyelik görüşmelerine başlanabilmesi de olanaklı değildir.
Avrupa Birliğinin demokratikleşmeye ilişkin taleplerinin ciddiyeti ve samimiyeti de ayrıca tartışılabilir.
Ulusal Kurtuluş Savaşımızla da kanıtlandığı gibi, demokratikleşme ancak bağımsızlık ve ulusal
egemenlik temelinde gerçekleştirilebilir. Avrupa Birliği’nin taleplerinin bağımsızlığı ve ulusal
egemenliği böylesine zedelediği koşullarda, kanımızca, samimi bir demokratikleşme talebinden söz
etmek olanaklı değildir. Demokratikleşme ve insan hakları adına Sevr Anlaşmasını hortlatmayı
amaçlayan bir anlayış söz konusudur.
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile 31.12.1995 tarihinde girdiği Gümrük Birliği ilişkisi, ekonomimize
büyük zararlar vermiş, Türkiye’nin elindeki büyük bir kozu AB’ye teslim etmiştir. Halen sürmekte olan
görüşmelerle, Gümrük Birliği’nin tarım ürünlerini ve hizmetler sektörünü de kapsamasına
çalışılmaktadır. Avrupa Birliği’nin tarım ürünlerinde ve hizmetler sektöründe uyguladığı yüksek
standartlar nedeniyle, Türk tarım ürünlerinin bu piyasalara girmesinde büyük engeller ve zorluklar
yaşanacaktır. Tarım ürünleri ve hizmetler sektörü de Gümrük Birliği kapsamına alınırsa,
ekonomimizdeki çöküş daha da hızlanacaktır. Aynı durum, kamu ihalelerinin karşılıklı olarak açılması
için de söz konusudur. Ayrıca, “Ulusal Program”da üstlenilen yükümlülük yerine getirilerek,
yabancıların Türkiye’de çalışmaları konusunda mevcut kısıtlama ve yasaklamaların kaldırılması
durumunda, özellikle eğitimli işgücünün işsizliği daha da artacaktır.
Avrupa Birliği organları; Türk işçilerine serbest dolaşım hakkının hâlâ verilmemesi, AB’nin
Türkiye’ye mâli yükümlülüklerini yerine getirmemesi, AB’ye üye bazı devletlerin Cumhuriyet ve Türk
aydınlanması düşmanlarına ve terör örgütlerine verdiği sistemli destek ve çeşitli ülkelerde Türkiye’yi
doğrudan ilgilendiren hukuk dışı uygulamalar (Yunanistan’daki Türk azınlığın sorunları, Ege adalarının
silahlandırılması, vb) konularında ise susmaktadır. Bu suskun tavır da, hukuk, demokrasi, insan
hakları konusundaki taleplerin samimiyetsizliğine ilişkin düşünceyi güçlendirmektedir.
Kıbrıs : Avrupa Birliği, Türkiye’yi Kıbrıs’ta “işgalci” olarak suçlamakta, Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin adadan derhal çekilmesini talep etmektedir. Uluslararası hukuku çiğneyerek, Güney
Kıbrıs ile üyelik görüşmelerine başlayan AB, bu görüşmelerin Ada’nın toprak ve nufus bütünlüğü
adına yapıldığını iddia etmektedir.
Ermeni Soykırımı İddiaları : Avrupa Parlamentosu 1980’li yıllardan beri, 1915-1917
olaylarını; Birleşmiş Milletlerin 9 Aralık 1948 tarihli kararındaki “soykırım” tanımına uygun görerek,
“soykırım” olarak ilan etti ve Türk Hükümetinin bunu kabul etmesini istedi; Türkiye’nin bu
olguyu reddetmesinin Avrupa Birliği üyeliğinin kesin engeli olduğunu açıkladı. Ermeni azınlığa taze bir
destek vermesi çağrısında bulunur (15.11.2000).
Azınlıklar Sorunu – Bölücülük : Avrupa Birliği, farklı etnik kökenlerden oluşan Türk Ulusunu
etnik kökenlere göre bölme ve parçalama çabası içindedir. “İnsan hakları” ve “demokrasi” adına
yapılan bu girişim, terör örgütlerini teşvik etme ve destekleme noktasına kadar gelmiştir. Avrupa
Parlamentosu’nun cüretkarlığı, Güneydoğu Anadolu’ya “Kürdistan” diyebilecek kadar fazladır.
Avrupa Birliği, devlet yetkililerinin merkezi idareden, mahalli idarelere devrini savunmakta ve bu
amaçla, mahalli idareler reformu yasa tasarısının kabulünü istemektedir.
Avrupa Toplulukları Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nin görüşüne göre: “Türk Devletinin
bütünlüğü, yalnızca Kürtlerin kendi dillerini kullanma ve öğrenme hakkıyla ve gelenek ve
göreneklerinin varlığını sürdürmesiyle, fakat aynı zamanda, uygun düzeyle de, idari özerklikle
de uyumlu olabilmelidir.” (22 Aralık 1993).
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Avrupa Parlamentosu, Türk Hükümetine ve TBMM’ne, Kürt kökenli vatandaşların, kendi
kültürel kimliklerini açıklamalarına izin verecek yol ve araçları düşünmesi çağrısını yapar
(13.12.1995).
Avrupa Parlamentosu: “Türk Silahlı Kuvvetlerinin... barışçıl bir çözüm sağlama çabalarını
reddetmesinden büyük kaygı duymaktadır.” (20.06.1996).
Avrupa Parlamentosu: “... ve özellikle Bayan Leyla Zana ile DEP’in diğer üç üyesinin
derhal serbest bırakılması çağrısını yineler.” (20.06.1996).
Avrupa Parlamentosu: “Ülkenin Güney doğusundaki askeri operasyonları durdurması
ve tüm Kürt örgütlerle görüşmelere başlaması için Türk Hükümetine çağrıda bulunur.”
(20.06.1996).
Avrupa Parlamentosu: “TSK’nin, Türkiye’nin doğusunda, bir süre önce sürdürdüğü
askeri operasyonlardan ve Kürdistan’daki anlaşmazlığa barışçıl bir çözüm bulma yollarını
aramayı reddetmesinden büyük kaygı duymaktadır.” (19.09.1996).
Avrupa Parlamentosu: “Türkiye’nin kuzey Irak’ta bir güvenlik bölgesi yaratma niyetini
mümkün olan en sert terimlerle reddeder ve bu girişimi ciddi bir uluslararası hukuk ihlali
olarak değerlendirir ve Türkiye’yi bu plandan vazgeçmeye ikna etmesi için AB Konseyi’ne
çağrıda bulunur.” (19.09.1996).
Avrupa Parlamentosu: “Tüm yetkililerden, Türkiye’deki tüm kürtlerin haklarını
tanımalarını ve yerleri değiştirilen tüm Kürtlerin evlerine dönmelerinin kolaylaştırılmasını
ister.” (20.06.1996).
Avrupa Parlamentosu: “Bay Öcalan’a verilen cezayı lanetler ve ölüm cezasının
kullanılmasına kesin muhalefetini tekrarlar.” (22.07.1996).
Avrupa Parlamentosu “Türk yetkililerine, Kürt toplumunun siyasi temsilcileriyle, özellikle
de ülkenin güneydoğusundaki kentlerin belediye başkanlarıyla, diyaloğa girmeleri çağrısında
bulunur.” (15.11.2000)... (beylerin başka istekleri de var mı acaba? Türk Ulusunu bu kadar sahipsiz
mi buluyorlar gerçekten, yoksa bunlar akıl yoksunu mu? Bayanlar, beyler burası sömürgeniz değil, hiç
te olmayacak...)
Ege Sorunu : Avrupa Birliği, Ege sorununda, Yunanistan’ın tezlerini desteklemekte ve
Türkiye’yi tehdit etmektedir. Avrupa Parlamentosu, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin bir Üye Devleti
olan Yunanistan’ın egemenlik haklarını tehlikeli bir biçimde ihlal etmesinden ve Ege’deki
askeri gerginliğin artmasından ciddi biçimde kaygı duymaktadır”... “... Yunanistan’ın
sınırlarının aynı zamanda Avrupa Birliğinin dış sınırlarının parçası olduğunu vurgular.” (15.
02.1996).
Patrikhane : Avrupa Parlamentosu, Eyüp Kaymakamlığına bağlı Fener Rum Patrikhanesi’ne
evrensel bir nitelik kazandırılmasını talep etmektedir. Avrupa Parlamentosu’nun 24 Ekim 1996 tarihli
bir kararında, İstanbul yerine, “Konstantinapolis” sözcüğü kullanılmakta ve Patrikhane’nin ekümenik
(evrensel) olduğu çeşitli yerlerde ilan edilmektedir. İlgili kararın bir bölümü şöyledir: Avrupa
Parlamentosu, “dünyanın her tarafındaki milyonlarca Ortodoks Hristiyan için
Konstantinapolis’teki Patrikhane’nin önemini gözönünde bulundurarak, ... Türk yetkililerin
ekümenik Patrikhanenin tam olarak korunması konusundaki yükümlülüklerinin farkında
olarak... Ekümenik Patrikhanenin ve diğer dinsel yerlerin binalarının korunması için gerekli
önlemleri alması için Türk yetkililerine çağrıda bulunur.” (24.10.1996).
Heybeliada Ruhban Okulu’nun Yeniden faaliyete Geçirilmesi : Avrupa Parlamentosu:
“Grek yayılmacılığının Harp Okulu” olan Heybeliada Ruhban Okulu’nun tekrar açılmasını
istemektedir.143
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Avrupa Parlamentosu; “Patrikhaneye doğrudan bağlı olan Heybeliada Ruhban Okulu’nun
derhal yeniden açılması çağrısında bulunur.” (24.10.1996).
IMF Programlarının Uygulanması : Avrupa Birliği, IMF politikalarının uygulanmasını talep
etmektedir. Çünkü, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), yönetiminde AB ülkelerinin payı % 29,88’dir.
Avrupa Birliği, IMF’nin Türkiye’de uygulattığı programları tüm gücüyle desteklemektedir. Avrupa Birliği
organları, Türkiye’de hızlı bir özelleştirmeyi savunmakta ve bu konuda yeterli hızda hareket
edilmediğinden yakınmaktadır. Avrupa Komisyonu tarımda IMF’nin dayattığı politikaları
savunmaktadır...
Sonuç
: Üyelik görüşmelerine başlamak için bu talepleri öne süren, bu talepler yerine
getirildiğinde, üyelik görüşmelerinin başlaması konusunda garanti vermeyen, tam üyelik konusunu,
daha uzun yıllar gündeme almayacağını açıklayan bir Avrupa Birliği, Türkiye’ye dostça mı
yaklaşmaktadır? Avrupa Birliğini yalnızca insan hakları ve demokrasi konusundaki talepleriyle ele
alanlar, ulusal çıkarlarımızla ve ayrıca özel olarak çalışanların çıkarlarıyla taban tabana zıt olan
yukardaki talepleri bilmemekte midir, yoksa bilip de çeşitli nedenlerle susmakta mıdır?

AB. Yolunda neler Yapılacak?
Adım Adım 2004
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş yolunda 2004 yılına kadar uygulamaya geçirmesi gereken
yasa, anlaşma ve düzenlemelerin listesi şöyle:
2000’de Yapılacaklar
Sınırötesi TV sözleşmesi: Sınır Tanımayan Televizyon Direktifi ile uyum sağlanması için
gerekli değişiklikler yapılacak.
İnsan Hakları Başkanlığı: Başbakanlık bünyesinde İnsan Hakları Başkanlığı kurulacak.
Ombudsman: İdarenin mevzuata saygılı ve uygun hareket etmesini, yetkisini amacına uygun
kullanmasını temin etmek, kamu hizmetlerinin daha iyi götürülmesini sağlamak için Kamu Denetçiliği
Kurumu oluşturulacak.
Tanık koruma: Tanığın korunması, tanığa ödenecek tazminatlarla ilgili hazırlanan tasarı
yasalaşacak.
Kadının statüsü: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu, Meclis'te ele alınacak.
Aile içi şiddet: Aile içi şiddetin önlenmesi için yasa çıkarılacak.
2001’de Yapılacaklar

Basın özgürlüğü: Basın suçlarının kapsamını ve öngörülen cezaların düzeyini azaltmak
amacıyla Basın Kanunu değiştirilecek.
Örgütlenme özgürlüğü: Kamu görevlilerinin sendikal haklarını düzenleyen yeni yasa
çıkarılacak.
Sendika içi demokrasi: Çalışma yaşamında daha demokratik bir ortam oluşturulması,
sendika içi demokrasinin sağlanması amacıyla, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt ile İş Kanunu
değiştirilecek.
Sağlık Güvenlik Yasası: Çağdaş örgütlenmeyi içeren Mesleki Sağlık Güvenlik Yasası
çıkarılacak.
Çağdaş sanat ve meslek: 1932'de yürürlüğe giren Türkiye'de Türk Vatandaşlarına Tahsis
Edilen Sanat ve Meslekler Hakkındaki Kanun'a ek olarak Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında
Kanun çıkarılacak.
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Grev ve lokavt: İş, Demir-İş, Basın-İş, Sendikalar, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt
kanunları, yeniden şekillendirilecek. Tarım işçileri İş Kanunu kapsamına alınacak.
İş ve İşçi bulma: AB normlarına uygun olarak İş ve İşçi Bulma Kuruluşu yeniden yapılanacak.
Mahalli İdareler Reformu yapılacak.
AB polisi: Çağdaş polisi yaratmak amacıyla Emniyet Teşkilat Kanunu, YÖK, Genel Kadro ve
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik öngören tasarı çıkarılacak.
Cezaevlerine çeki düzen: Cezaevi personeli ile tutuklu ve hükümlülerin görev ve yetkilerini
esasa bağlayacak Cezaevleri Teşkilat Kanunu çıkarılacak.
AB gardiyanları: Cezaevi personeli çağdaş yöntemlerle eğitilecek. Bu amaçla Ceza İnfaz
Kurumları Personel Okulları açılacak.
Yeni infaz düzeni: İnfazla ilgili değişik yasalarda yeralan düzenlemeleri çağdaş, uygulanabilir
şekilde tek bir yasada toplayan tasarı yasalaşacak.
Ceza Kanunu: Yeni Ceza Kanunu ile CMUK çıkarılacak.
Kısa yargılama: Yargının yükünü ve sürecini azaltacak kanun çıkarılacak.
Memur hakları: İş ve Emekli Sandığı Kanunları, AB normlarına göre yeniden düzenlenecek.
Çocuk hakları: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kurumsal yapısını
güçlendirmek amacıyla hazırlanan tasarı ele alınacak.
AİHM yolu: AİHM'in Türkiye aleyhine verdiği ihlal kararları ışığında ve yargılamada
kullanılmamış yeni bir delilin varlığı halinde iade-i muhakeme ve tashihi karar yollarının işletilmesini
engelleyen hükümler kaldırılacak.
BM sözleşmeleri: Bütün AB ülkelerince imzalanan BM Medeni ve Siyasi Haklar, Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklar, Irk Ayrımcılığının Önlenmesi sözleşmeleri onaylanacak.
İdam cezası: İdamın kaldırılmasına dair 6 nolu ek protokol imzalanacak.
2002'de Yapılacaklar
Düşünce özgürlüğü: Düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan hükümler ayıklanacak. 2001'de
Ceza Yasası, 2002'de Terörle Mücadele ve Siyasi Partiler Kanunu değiştirilecek.
Bilim özgürlüğü: Bilim, sanat ve kitlesel özgürlükleri geliştirmek için Polis Vazife ve Selahiyet,
Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu değiştirilecek.
Yaşama hakkı: Gözaltı, tutukluluk, işkence gibi kişinin özgürlüğünü kısıtlayan konularda
düzenlemeler yapılacak.
İletişim özgürlüğü: RTÜK'ün yapısı ve yetkileri yeniden düzenlenecek.
Basına genel af: Devlet yapısını bozmaya kastetmemiş yazı veya yayınlardan dolayı gazeteci
ve yazarların mahkum edilmesini engelleyecek değişiklikler gerçekleştirilecek. Cezaevlerindeki yazar
ve gazeteciler için genel af çıkarılacak.
Sendikal özgürlük: Dernek kurma özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşleri demokratik
toplumlarda olması gereken şekilde düzenlenecek.
İşsizliğe çözüm: İşsizliği önlemek için Anayasa'nın 48. maddesi değiştirilecek ve yeni bir yasa
çıkarılacak.
İLO şartları: Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkındaki İLO Sözleşmesi
hükümleri geçerlilik kazanacak.
İş güvencesi: İşverenlerin hizmet akdini fesih hakkını kötüye kullanmalarını önleyici yasal
düzenleme yapılacak.
Tarıma güvence: Tarım ve orman işçileri İş Yasası kapsamına alınacak. Hava İş Yasası
çıkarılacak.
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Gemi Yasası: Gemi adamlarının çalışma koşulları yeniden günün koşullarına uygun hale
getirilecek.
Adli kolluk: Adli Kolluk Kuvveti kurulacak.
Avukata delil yetkisi: Avukatlara delil toplama yetkisi getirilecek.
OHAL: Olağanüstü Hal mevzuatında demokratik hukuk devletinin gerektirdiği değişiklikler
yapılacak.
Sivil MGK: MGK'nın 5-5 olan asker ve sivil üye dengesi siviller lehine değiştirilecek. Sivil üye
sayısı 10'a çıkarken, asker üye sayısı 5'de kalacak.
Siyasi Ahlak Yasası: Yolsuzluklarla mücadele için Siyasi Ahlak Yasası çıkarılacak.
Mal bildirimi: Haksız mal edinmeleri önlemek için Mal Bildirimi Yasası değiştirilecek.
Kadın hakları: Kadının konumu ve sorunları yeniden değerlendirilecek ve bu çerçevede Türk
Medeni Kanunu değiştirilecek.
Aile mahkemeleri: Aile Mahkemeleri Kurulması Hakkında Kanun tasarısı yasalaştırılacak.
Özürlü hakları: Özürlülerin sorunları tüm boyutlarıyla incelenip çözüme kavuşturmaya yönelik
önlemler alınacak.
Vatandaşlık Kanunu: Türk vatandaşı ile evlenen kadın ve erkek arasında eşitsizliği gideren
Vatandaşlık Kanunu'nun 5. maddesinde değişiklik yapılacak.
İşkenceye tazminat: İşkence ve kötü muameleden dolayı AİHM'ce Türkiye aleyhine verilen
kararlar gereğince devletin ödemek zorunda olduğu tazminatlar, suçu işleyen personelden alınacak.
2004'te Yapılacaklar
Terör tazminatı: Terörle mücadele sırasında mağdur olan vatandaşlara tazminat ödenecek.144
Yapılacak fazla bir şey kalmamış, çünkü onlara göre ulus devlet iflas etmiş durumda
olacak.

Bu işte Bir Terslik Var : “Türkiye’nin AB üye adaylığına; Yunanistan sevindi,
Fener Rum Ortodoks Kilisesi Patriği Bartholomeos sevindi, Kıbrıslı Rumlar sevindi, üye adayı
olmamız için Avrupa’da gösteri yapan PKK yanlısı bölücüler sevindi. HADEP sevindi,
Apo sevindi... Lütfen yüksek sesle söyleyin, siz bu işte bir terslik olduğundan, hiç olmazsa
kuşku duymuyor musunuz? 145
Avrupa Birliği’ne HAYIR

!

Çünkü Türk Ulusu, 16 bin yıllık geçmişiyle; yazısı, dili, kültürü, tarihi ve uygarlığıyla; evrensel
uygarlıkların kökeni olmuş, onurlu ve şerefli yaşamaya alışmıştır. “Özgürlük ve Bağımsızlık bizim
karakterimizdir”. Sömürge olmayız. Başka ulusların emri altında yaşamayız. Topraklarımızdan bir
karış bile vermeyiz. Tam bağımsızlığımızdan, özgürlüğümüzden, Ulus-Devletimizden, ulus
egemenliğinden, hukukun üstünlüğünden, akıl-bilim yolundan vazgeçmeyiz. Yol haritamız bellidir.
Ne olursa olsun, Yüceler Yücesi Atatürk’ün ilerici ilke ve devrimlerinden ödün vermeyiz.
Bu onursuzluğa evet diyenlere, ülkesini, devletini her şeyin üstünde tutanlar olarak
BİZ hayır diyoruz.
Türkler Asyalı olduğu kadar, aynı zamanda da Avrupalıdırlar. Türk lehçeleri dahil 16 dil
bilen, Türk araştırmacısı Kazım Mirşan, okuduğu binlerce yazıtta 16 bin yıllık Türk tarihini ortaya
çıkarmış, yazdığı 36 kitapla da bunları açıklamıştır. Mirşan’ın okuduğu Şuman sintaşı yazıtında
(Bulgaristan); OK milletinin memleketi Avrupa’dır” yazmaktadır. Ön Türkler kendilerine ON OK
demektedirler. Bu yazıt bunlardan sadece bir tanesidir. Türk tarihi konusunda bir diğer araştırmacı da,
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“Ön Türk Tarihi” kitabının yazarı Haluk Tarcan’dır. Türk tarihinin kimliğini ve kökenini araştıran,
araştırmacıların başında da Atatürk gelmektedir. Atatürk bu gerçeği, derin öngörüsüyle yıllarca
önce anlamış ve başında durarak araştırmalar yaptırmıştır. Ne yazık ki bu çalışmalar, arkasından
sürdürülmemiştir. Arslan Bulut’un Kurultay 2000’de yayınladığı; Mustafa Kemal Atatürk’ün bir şiiri:
Tüm yaptıklarına Ulusça teşekkürler Atam.
Gafil, hangi üç asır, hangi on asır,
Tuna ezelden Türk diyarıdır.
Bilinen tarihler söylememiş bunu,
Kalkıyor örtüler; örtülen doğacak.
Dinleyin sesini, doğan tarihin,
Aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak.
Yalan tarihi görüp, doğru tarihe giden.
Asya’nın ortasında Oğuz Oğulları,
Avrupa’nın Alplerinde Oğuz Oğulları,
Doğudan çıkan biz, Batı’da yine biz,
Nerede olsa, ne de olsa kendimizi biliriz.
Hep insanlar kendilerini bilseler,
Bilinir o zaman ki hep biriz.
Türk sadece bir milletin adı değil,
Türk bütün insanların birliğidir.
Ey birbirine diş bileyen yığınlar,
Ey yığın yığın insan gafletleri,
Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde,
Dünya o zaman görecek
Hakikat nerede, Hakikat nerede...

Gümrük Birliği (13 Aralık 1995) : Coşkulu kutlamalarla ilan edilen Gümrük Birliği,
Türkiye için hiç te kutlanası bir anlaşma değildir. Bu anlaşma ile Türkiye açık bir Pazar haline
getirilmektedir. Dış söylemler de, bu anlaşmanın Türkiye lehinde olmadığı yönündedir. Avrupa
Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Leni Fisher Gümrük Birliği konusunda şöyle söylemektedir:
“Avrupa’nın, Ortadoğu’da çok önemli rol oynayan bir Türkiye’ye ihtiyacı vardır.” 146 Avrupa
Parlamentosu üyesi Daniel J. Bendit: “Gümrük Birliği, Türkiye için kötü bir hediye. Ekonomik
alanda güçlük çekecek olan Türkiye, politik birliğin nimetlerinden de yararlanamayacak”. 147
Yabancılar dahi, bu anlaşmanın bizim zararımıza olacağını görebiliyor da nedense bizim siyasilerimiz,
ülkeye zarar verecek anlaşmaları görmemeyi sürdürüyorlar. Sayın Çiller’in, Avrupa’dan vatan
kurtarmış bir eda ile dönüşü, kaçgün millete davul zurna çaldırdığı hatırlanıyor mu acaba?
Türkiye, Gümrük Birliği anlaşmasıyla, organlarında yer almadığı, bu nedenle
kararlarında söz sahibi olmadığı bir dış örgütün aldığı bütün kararlara uymayı önceden kabul
etmiştir. Türkiye’nin, karşı oy verme, kabul etmeme ya da erteleme gibi hakları yoktur. Türkiye,
GB ile dış ilişkilerini belirleme yetkisini Avrupa Birliği’ne devretmiştir. Türkiye, AB’nin üye
olmayan üçüncü ülkelerle (tüm dünya ülkeleri) YAPTIĞI ve YAPACAĞI bütün anlaşmaları
önceden kabul etmiştir (16 ve 55. maddeler). Türkiye, GB ile herhangi bir dünya ülkesiyle
AB’nin bilgi ve onayı dışında ticari anlaşma yapmamayı kabul etmiş, yapması durumunda
AB’ne bu anlaşmayı engelleme yetkisi vermiştir (56. madde). Türkiye, GB anlaşmasıyla, AB
Adalet Divanı’nın bütün hukuki kararlarına tam olarak uymayı önceden kabul etmiştir (64.
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madde). Türkiye, GB ile, ulusal pazarını, rekabet etmesinin mümkün olmadığı Avrupa mallarına
açıyor, gümrük vergilerini sıfırlıyor ve tüm fonları kaldırıyordu.148
“Bir ülkenin, dünyanın herhangi bir yerinde bir gümrük birliğine bağlı olması için ‘eşit
statüde bir üye’ olması gerekir. Türkiye’nin AB ile ilişkisi ise, bir sömürge ile onu yöneten ülke
arasındaki ilişkidir. Eskiden Avrupa ülkelerinin Afrika ve Asya’da uyguladıkları örneklerde
olduğu gibi.”149 Türkiye, tam üye olamayacağı bir kuruluşa büyük ödünler vermiştir. Aslında Avrupa;
uluslararası rekabet, üretimsizlik, işsizlik, güvenlik vb büyük sıkıntılar içinde, kendi varlığını korumaya
çalışmaktadır.
Avrupa Güvenlik Savunma Kimliği (AGSK-Avrupa Birliği Ordusu): Avrupa Birliği’nin, özel
askeri güce sahip olma konusu, Aralık 1999’da NATO Dışişleri Bakanları toplantısında ele alınmış,
gerçekleşmesi için girişimlerde bulunulmuştur. AB yönetiminde gerçekleştirilecek ve katılımın gönüllü
olacağı askeri operasyonlarda kullanılmak üzere, üye devletlerce 2003 yılına kadar, 50-60 bin kişilik
bir ordu kurulması öngörülmektedir. AB ve NATO arasında tam danışma, işbirliği ve şeffaflığı
sağlamak üzere modaliteler geliştirilecektir. Türkiye’nin, askeri ile karar mekanizmasında bulunması
teklifi reddedilmiş ve Türkiye bu oluşumun dışında tutulmuştur. Türkiye bu işin dışında tutulduğuna
göre, AB bu orduyu acaba kimin için kurmak istemektedir???

AB İlişkilerinde Anayasa İhlali ve Yetki Aşımı: Anayasamızın 90. maddesi,
Milletlerarası Anlaşmaların uygun bulunması ile ilgili ilke ve yöntemleri içeriyor. 1. fıkra gereğince,
TBMM’nin onayından geçen anlaşmaların, 3. fıkra gereğince, “Milletlerarası bir anlaşmaya
dayanan uygulama anlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik,
ticari, teknik veya idari andlaşmaların TBMM’nce uygun bulunması zorunluluğu” bulunmaktadır.
4. fıkra çok önemlidir; “Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında,
1. fıkra hükmü uygulanır.”
Avrupa Birliği ile ilgili andlaşmalardan sadece Ankara Andlaşması TBMM’nden geçirilmiştir.
Gümrük Birliği, Türk kanunlarında değişiklikler getirdiği için, ayrıca 4. fıkra hükmünü uygulamak,
TBMM’nden geçirmek gerekirdi. Gümrük Birliği kararı, 4. paragraf (Anayasanın 90. maddesi)
gereğince TBMM’nin onayına sunmak gerekirken yapılmadığı için Anayasa ihlal edilmiş ve yetki
aşılmıştır. Çünkü, 1963’te TBMM’nin onayladığı Ankara Andlaşması imzalandığı zaman, Avrupa
Ekonomik Topluluğu, sadece bir ekonomik topluluktu. Sonradan Avrupa Topluluğuna, Gümrük Birliği
imzalandığı zaman da, Avrupa Birliği’ne dönüşmüştü. Yani sadece bir ekonomik oluşum değildir;
sosyal, ekonomik, siyasi ve askeri bir topluluktur. 1963’te ki toplulukla aynı kurum ve kuruluş değildir.
Gümrük Birliği’nde, Ankara Andlaşmasının şartları devam ediyormuş gibi yapılıp TBMM’nin onayından
geçirilmemiştir. Maastricht Kararlarının getirdiği ilkelerin Ankara Andlaşmasını değiştirdiği görmezden
gelinmiştir. Maastricht Kararları ile birçok egemenlik hakkı AB’ne devredilecektir. Anayasa’nın 6.
maddesine göre; “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir... Egemenliğin kullanılması hiç bir
surette hiç bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz.” Türkiye’yi Gümrük Birliğine sokanlar da,
AB üye adaylığını TBMM’nin onayını almadan kabul edenler de yetkilerini aşmışlar, Anayasa’yı ihlal
etmişlerdir. Büyük tarihi sorumluluk üstlenmişler ve suç işlemişlerdir.150

Türkiye-İsrail Serbest Bölge Anlaşması (14 Mart 1996): Türkiye 14 Mart 1996’da
Mesut Yılmaz Başbakanlığında İsrail’le de bir Serbest Bölge Anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma
ile GAP bölgesinde İsrail’e olağanüstü kolaylıklar sağlanmış ve Dünya Ticaret Örgütü ilkeleri
çerçevesinde serbest yatırım bölgelerinin kurulması öngörülmüştü. Bu anlaşma da 18 Temmuz
1997’de yürürlüğe girmişti. Bu konseptin iki stratejik noktasının, Kuzey Irak ve Güneydoğu Anadolu
olduğu da anlaşılmaktadır. Serbest bölge yoluyla, Kuzey Irak ve GAP bölgesi bütünleştirilmek
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istenmektedir. Öyle gözüküyor ki, ABD, Kuzey Irak’ta kendi yörüngesinde kurulacak “ılımlı
Kürdistan” düşüncesinden vazgeçmemiş, sadece stratejisini değiştirmiştir. Hatta bu strateji içine,
İsrail’in de çıkarları doğrultusunda, GAP bölgesi de katılmıştır. Ticari misyonerleri ile GAP bölgesine
yerleşecek olan ABD, serbestileşen Güneydoğu ekonomisini, Kuzey Irak ile bütünleştirerek, hem
Kuzey Irak’ı iyice denetim altına almış olacak, hem de Saddam rejimini bir ekonomik kıskaç altına
alabilecektir. Etrafı “düşmanlarıyla” çevrili İsrail de GAP serbest bölgesi vasıtasıyla bir sıçrama alanı
bulabilecektir. Bu durum “Ortadoğu Barışı” ismiyle savunulmaktadır. ABD (Elit) stratejilerinde ticaret
ve siyaset iç içe girmiştir.151 Şu sıralarda Kürt devleti fiilen kurulmuştur, parlamentosu, parası, idari
teşkilatı hatta ordusu bile vardır. Türm dünyada haritası dolaşmaktadır.

Türkiye AB Tarım Anlaşması (9 Ocak 1998): Türkiye, bir başka Tarım Anlaşmasını da
AB ile 9 Ocak 1998’de yaptı (RP-DYP, 55. Hükümet zamanı). Avrupa’nın, Delidana hastalığıyla
boğuştuğu günlerde, Türkiye, bu anlaşma ile; et başta olmak üzere, AB’nde sübvanse edilen tarım
ürünlerinin gümrüksüz ithal edilmesini kabul etti. Yetkilileri, Tikveşli Yönetim Kurulu Başkanı Doğan
Vardarlı uyarıyordu: “İmzalarını çekeceklerdir. Yerli üretici yaşayamaz. Hastalık geliyor, bu
kararnameyi bakanlar, ya okumadan imzaladılar ya da belli kesimlerden para yediler. Başka
açıklaması yok.” 152 Bu anlaşma, okunmadan imzalanan, ya da bilerek imzalanan anlaşmaların ne
ilkiydi, ne de sonuncusu olacaktı. Bu sorumsuzca davranışlar bugün düştüğümüz zorlukların
nedenleridir.

Güneydoğu Avrupa İstikrar Anlaşması (30 Temmuz 1999): AB, Türkiye’yi dışlayarak
Balkanlarda (Sarajevo’da) geniş kapsamlı bir anlaşma gerçekleştirdi. Avrupalılar, Balkan kelimesini
Türkçe olduğu ve Türkiye ile irtibatlı gördükleri için; bölgeyi ısrarla “Güneydoğu Avrupa” olarak
isimlendiriyorlar. Anlaşma, Macaristan, Slovenya, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk,
Bosna-Hersek ve Hırvatistan’ın katılımı ile imzalandı. Sırbistan demokratik yönetime geçmeden bu
anlaşmaya katılamayacak. Anlaşmaya dışardan katılanlar; ABD, AB, Rusya Federasyonu, Kanada,
Japonya, BM, NATO, AGİT... Yıllardır bölgenin sorumluluğunu taşıyan, birçok konu ve alanda iz ve
kalıntıları olan, herşeyden önce bu bölgede azınlıkları bulunan, Türkiye bu anlaşmada yok, dışlanmış.
Anlaşma, sağlam ve akılcı bir kuruluşa sahip, amaçlar belirlenmiş; Demokrasi, insan hakları,
ekonomik yeniden yapılanma, gelişme, işbirliği ve güvenlik.
Yunanistan, AB’den yararlanarak yeni bir politik ve diplomatik başarı ile Türkiye’yi
Balkanlardan dışlama yolunda çok önemli bir adım daha atmıştır. Bu etkinliğinden yararlanarak,
Bosna’nın, Güney Kıbrıs’ta büyükelçilik açmasını sağlayarak, Güney Kıbrıs’ı Balkanlara sokmuş,
KKTC’nin tanınmadığını da tescil ettirmiştir.153

Uluslararası Tahkim

:

Elit, Seattle’daki yoğun tepkiler sonucunda, Dünya Bankası bünyesinde oluşturduğu ve tüm
uluslara toptan kabul ettirmeyi planladığı MAI’yi (Çok Taraflı Yatırım Anlaşması) uygulayamayınca,
bu emirleri ülkelere baskı ve İkili Anlaşmalar’la kabul ettirmeyi denemeye başladı. Türkiye’nin
kabul ettiği, “Uluslararası Tahkim” ve ABD ile imzaladığı “Yatırım ve Ticaret Anlaşması” da,
Dünya Ticaret Örgütü’nün düzenlediği MAI dayatmasının örneğidir. Ulusunu sevenlerin tüm
direnmelerine karşın, uluslararası tahkim anayasal duruma getirildi ve Uyum yasası da Meclis
Genel Kurulunda kabul edilerek MAI koşulları, anayasal olarak Türkiye’de uygulanmaya başlanmış
oldu.
Bu düzenlemeye göre, çokuluslu şirketler, ülkemizde yatırımlarıyla ilgili bir anlaşmazlık
söz konusu olduğunda, son karar için, ulusal hukuk kurumlarına değil; Uluslararası Tahkim
www.ahmetsaltik.net

Kurtlar Sofrası

79

Kurulu’na başvuracaklardır. Böylece ulusal yargı işlevsiz duruma getirilmiş olacak ve
ulusal egemenlik anlamını yitirecektir. Üstelik, bu tip uygulamalarda, şirketlerin hükümetlere karşı
yitirdikleri tek bir dava bile yoktur.
Uluslararası Tahkim’in düzenlenebilmesi için, Anayasa değişikliği ile, enerji yatırımları,
üretim ve dağıtımlarından sorumlu Danıştay devreden çıkarılmıştır. Çünkü Anayasa, enerji
yatırımlarında son karar merciinin Danıştay olduğunu söylüyordu. Böylece ulusal yargının da eli kolu
bağlanmıştır. Zaten, ABD Büyükelçisi Mark Parris de Danıştayı istemiyordu (23 Eylül 1998 ):
“ABD sermayesi için en büyük engel Danıştay’dır”. Böylece onun emri de yerine getirilmiş
oluyordu. İkili Anlaşmalar, Tahkim’e göre daha uygun görülmektedir. Zira bu durumda muhatap
parlamento değil Hükümet olmakta ve bu anlaşma anayasal / yasal bir değişiklik gerektirmeyip
daha gizli bir şekilde yürürlüğe sokulabildiğinden, uygulanabilirliği daha az riskli
olabilmektedir.154

Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım İlişkilerinin Geliştirilmesi Anlaşması (7 Aralık
1999): Türkiye Hükümeti, Eylül 1999’daki ABD ziyaretinde, kamuoyunu da bilgilendirmeden, içeriği
çok sonraları bilinebilecek olan bu anlaşmayı imzalamıştır. Anlaşmanın “Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun” 7 Aralık 1999’da kabul edilmiş, metin, Resmi Gazetede bile
açıklanmamıştır. Anlaşma pek çok taviz içerdiğinden ve Türkiye aleyhine olduğundan, olabildiğince
gizli tutulmuştur. Anlaşmanın esas metni, imzalanmasından çok sonra, anlaşma Meclisce de
onaylanıp yürürlüğe girdikten sonra kamuoyuna sızdırılmıştır. Ancak, anlaşma sürecinde, 17-22 Ekim
1999’da, ABD’nin 22 büyük şirket temsilcisinden oluşan bir delegasyonun, Koç grubu ve
ABD Büyükelçisi Mark Parris’in eşliğinde, GAP bölgesinde gezdirilmesi ve Parris’in gezi sırasında,
tam bir vali edasıyla, Güneydoğu ve terör ile ilgili söylediği şu sözler, olayın küçültücü boyutunu
göstermektedir: “Güneydoğu’da terör sona ermiştir. PKK karşısında askeri başarı sağlanmış,
Öcalan ve kurmayları yakalanmış ve adalet önüne çıkarılmıştır. (Dikkat!) Türkiye çok ilkeli
yaklaşmış ve sorunun çözümüne ‘YARDIMCI’ olmuştur.“ 155 Büyükelçiye göre, Türkiye sorunun
(PKK sorunu) çözümüne sadece “yardımcı” olmuştur. Çok basit ve önemsiz gibi görünen bu sözlerin
anlamı, anlaşma metninin hükümlerini görünce, daha iyi anlaşılmaktadır.
Bu anlaşma ile, Dünya Ticaret Örgütü’nün, Seattle toplantısında, tüm ülkelere kabul ettirmeyi
planladığı ama yoğun protesto karşısında başarılı olamadığı MAI hükümlerinin önemli bir bölümü,
Türkiye’ye tek taraflı olarak kabul ettirilmiştir. Bu anlaşma şöyle özetlenebilir: Anlaşmanın 1.
maddesindeki, “ticaretin çeşitliliğinin güvence altına alınması” maddesi, zaten Elit lehine,
uluslararası tahkim anlaşmasıyla güvence altına alınmıştır. “Yüksek teknoloji üreten ABD
çıkarlarıyla ilgili fikri mülkiyet hakları korunacaktır. Türkiye tüm yatırım önlemlerinden ve
korumacılıktan vazgeçecektir.“ Yani, “serbest ticaretin” önündeki bütün hukuki, ekonomik, siyasi
engellerin kaldırılması hedeflenmektedir. Türkiye başta GAP Bölgesi olmak üzere, çeşitli stratejik
yerlerini ‘serbest ticaret bölgesi’ haline getirecektir. Elit, özellikle GAP bölgesinde sağladığı kâr
ve katma değerleri yurt dışına serbestçe transfer edebilecek ve bu bölgelerde ABD
yurttaşlarına çalışma olanakları sağlanacaktır. Serbest Ticaret Bölgelerinin ayırıcı özelliği; o
bölgelerdeki yabancı şirketlere, ülkenin genel ticaret ve vergi hukukuna tabi olmadan ticari
faaliyetlerde bulunabilmelerine olanak sağlamasıdır. Bir nevi ülke içinde özerk bir ticaret kolonisi
durumu söz konusudur. Bu sayede çokuluslu şirket, örneğin bu serbest bölgede hiçbir çevresel kaygı
taşımadan, nükleer santral işletebilecek, gümrükte herhangi bir sınırlamayla karşılaşmaksızın,
dışarıya para transfer edebilecek, başka yerlerden ucuz işçi getirebilecek, sendikasızlaştırmaya karşı
hiçbir önlem alınamayacak, sendikal mevzuat uygulanamayacak ve yabancı şirket ulusal yargı
mercilerince herhangi bir yaptırıma uğramayacaktır. ABD’li yatırımcılar, tek taraflı olarak Tahkim’e
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gidebilecek. Türkiye, NAFTA üyesi olmadığı için, bir Türk yatırımcının ABD’deki ticareti ile ilgili bir
sorun çıktığında Tahkim Kurulu’na başvurması mümkün değilken, Türkiye’de, ticaret yapan bir ABD’li
yatırımcı aynı durumda derhal tahkim mekanizmasını devreye sokabilecektir. Türkiye Hükümeti elini
kolunu bağlamış teslim olmuştur. Bu durumun mâli piyasalardaki yansıması da “off-shore” denilen
kıyı bankacılığıdır. Denetimsiz, vergisiz bankacılık şeklinde daha çok küçük ada devletlerinde
uygulanan bu sistem de ülkemizde Tansu Çiller’İn Başbakanlığı döneminde düzenlenmiştir. Bu da
kolonizasyonun finansal boyutudur.
Türkiye ile ABD arasındaki ticaret anlaşması, Clinton’un Türkiye ziyaretinde bahsettiği, ABD
Ticaret Misyonu’nun bir parçasıdır. Ticaret Misyonu, Avrasya coğrafyasının en stratejik bölgelerine,
“serbest ticaret bölgeleri” adı altında yerleşme misyonudur. Bu sayede, hem “yeni NATO
konsepti” ekonomik boyutta gerçekleştirilecek, hem de çok geniş bir alanda ticaret tam
serbestleştirilerek, Küreselleşmenin yani köleleleştirmenin önündeki engeller kaldırılmış olacaktır.
Türkiye üzerinde daha önce stratejik Boğazlar mevkiindeki, Tuzla, İzmit, Sakarya bölgeleri, serbest
ticaret bölgesi haline getirilmeye çalışılıyorken, burada gerçekleşen depremden dolayı bu çalışmalar
durdurulmuştur. Şimdi bütün çalışmalar, stratejik yer olan GAP bölgesinde yoğunlaştırılmıştır.156

Nitelikli Sanayi Bölgesi

:

Türk- ABD Ekonomik Ortaklık Komisyonu Toplantısında, “nitelikli sanayi bölgesi” kurulması
kararlaştırıldı. Türkiye’de kurulması düşünülen bölge; altyapı olanakları ve stratejik konumu
bakımından en önemli yerlerden birisi olan Adana merkezli ve Yumurtalık Serbest Bölgesi. Bu bölge
GAP’tan Mersin limanına kadar geniş bir alanı kapsıyor. Petrol ve gaz boru hatları, enerji santralleri,
verimli tarım arazileri, otoyol ve demiryolları ile Türkiye’nin gelişmiş bölgelerinden birisi. ABD böyle
hazır bir sanayi bölgesini, Ortadoğu’ya yakın olmasından dolayı da gözüne kestirmiş. Her zamanki
gibi bunun Türkiye’ye bir katkısı olmayacak. Çünkü tüm ticaret kurallarını ABD’nin koyduğu, kurulacak
bölgede tekstil ürünü üretilmeyecek. Sadece ABD’nin istediği “yüksek teknoloji ürünleri”ne yer
verilecek. Ulusal yasalar, hiç bir şekilde “nitelikli sanayi bölgesindeki” çalışmalara uygulanamıyor.
Vergi, gümrük vb. uygulamalar ile çalışma yaşamı, çevrenin korunması gibi kısıtlayıcı yasalar da
geçersizleşiyor. Bu da bölgelerin büyük bir sömürü yuvası olduğunun kanıtı. İşçilerin ne sendika ne
sigorta ne de herhangi bir güvenceleri bulunmuyor.
ABD’nin son yıllarda uyguladığı bir tür ticari stratejilerden biri olan, “Nitelikli Sanayi Bölgesi”
projesinin tek örneğinin Ürdün-İsrail sınırında bulunan Al Hassan bölgesi olduğu söyleniyor.
Dış ticaret gelirinin yüzde 80’nine yakınını ABD bu bölgelerden elde ediyor. 157
Sömürgeciliğe, Küreselleşmeye yani köleleştirmeye karşı en güçlü silah ulusçuluk anlayışıdır.
Köleleştirilmeye karşı ilk başarılı karşı çıkış 1919-1923 Türk Devrimi’dir. Atatürk’e göre, temel
dayanak; ulus-devlet yapısı, ulusun kendi gücü, kendi kaynakları ve her konuda tam bağımsızlıktır.
Ve bu değerler içeride ve dışarıda titizlikle, can pahasına korunmalıdır.

Atatürk, 29 Ekim 1930’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin 7. yıldönümü kutlamasında, Amerikalı
gazeteci Miss Ring’in kendisine sorduğu; “Türkiye ne zaman Batılılaşacak, Amerikanlaşacak” sorusu
üzerine yanıtı şöyle olmuştur:


“Türkiye Bir maymun değildir. Hiçbir milleti taklit etmeyecektir. Türkiye
ne Amerikanlaşacak, ne Batılılaşacaktır. O, sadece ÖZLEŞECEKTİR...”158
Türkiye üzerinde Küreselleşme adı altında çok büyük oyunlar oynanmaktadır.
Elit, kutsal saydıkları kitaplarında kendilerine vaad edildiğini söyledikleri,
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Bütün dünyayı içine alan, “Tek Dünya Krallığını” kurmak için;
örgütleri, şirketleri ve ülkemizdeki uzantılarını, amaçları doğrultusunda maşa olarak kullanmakta;
Ulus Devletleri küçültmeye, zayıflatmaya, ortadan kaldırmaya, sömürge durumuna getirmeye ve
köleleştirmeye uğraşmaktadır. Amaçlarının açık açık anlatıldığı
“Siyon Liderlerinin Protokolleri” adlı kitapta
bu emellerinin bir kısmını da yaşama geçirdikleri açıkça görülmektedir. İşin kötüsü, ülkemiz içten ve
dıştan bu emellere hizmet edenlerle doludur. Bunların bilmeden hizmet ettiklerini söylemek fazla saflık
olacaktır. Bilerek yapmaları ise Vatan hainliği ile eşdeğerdir. Fakat, sayıları az da olsa, yoğunluğu
fazla olan gerçek Atatürkçü vatanseverler bu köleliğe razı değillerdir ve bu gidişe Dur! demektedirler.
Önce şunu hiç unutmayalım: Ulus Devleti olmaktan vazgeçmenin, bağımsızlıktan ödün vermenin
sonu KÖLELİKTİR.


T ü r k i ye a ç l ı ğ a v e k ı t l ı ğ a s ü r ü k l e n m e y e ç a l ı ş ı l m a k t a d ı r .

Elit, elindeki “Stok”ların tüketilmesi için, Türkiye’ye planlı bir şekilde dışa bağımlı bir politika
uygulatmaktadır. Örneğin tarım alanında köylüye “genleriyle oynanmış” bir seferlik buğday
tohumları ektirilmektedir. Çiftçimiz tohumluk alamayacak, alsa da yetiştiremeyecek duruma
sürüklenmektedir.
Türkiye’nin kendi kendine yeten ekonomisi yetmez duruma getirilmeye çalışılmaktadır.
Dışarıya ihraç eden ülke konumundan, ithal eden ülke konumuna düşmemiz
hedeflenmektedir.
Tüm alandaki destekler kaldırılmaya devam edilmekte ve böylece üretimsizlik, yatırımsızlık
teşvik edilmektedir.
Çok Uluslu Şirketlerin, istediği yeri alıp istediğini yapabileceği; Türk köylüsünü, köle, ırgat gibi
çalıştırabileceği yasalar getirilmeye çalışılmaktadır.
Herşey “yabancı sermayeye” bilinçsizce açılma raddesindedir. Ülkenin toprakları satılmaya,
parsellenmeye başlanmıştır. Ülkeyi daha beter krize sokacak yıkıcı anlaşmalar imzalanmakta, taviz
üzerine taviz verilmektedir. Ülkede üretimsizlikten, yönetimsizlikten kaynaklanan yoksulluklar,
işsizlikler, yolsuzluklar çoğalmış, enflasyon artmış, ithalat çoğalmış, ihracaat duracak noktaya gelmiş,
tarım yok edilme aşamasına getirilmiştir.
Ülkenin Kurumları kaldırılmaya, yerine denetleyici “Kurullar” getirilmeye çalışılmaktadır.
Kamu bankaları, yok pahasına satılmış, yabancı isimler altında gözümüzün önünde
durmaktadır.
Tek kurtuluşumuz olan Petrol, Bor ve öbür yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizin devreye
sokulması, özellikle ve bilinçlilikle engellenmektedir.
Özelleştirmenin dozu kaçırılmış, özellikle kâr eden kuruluşlar özelleştirilerek, özelleştirme için
yapılan masraflar özelleştirmeden elde edilenden fazla olmuştur. Yani dağ fare doğurmuştur. Yanlış
politikalar ve politikacılarla kriz kaçınılmaz olacaktır. Bunları dengelemek için İMF’den (Elit’ten); ülkeyi
parsellenecek biçimde sıkıntıya sokacak, ulus devleti ortadan kaldırmaya yönelik imzalanan belgeler
sonucu defalarca borç alınmış, alınmaya da devam edilmektedir. Bu borçlar ise yeniden alınan
borçlarla ödenerek ve bu böyle sürüp giderek kısır bir döngüye girilmiştir. Artık, toplanan vergiler
borçları karşılayamaz durumdadır. Ve de burada saymakla bitmeyecek daha neler neler...
Bunlar Komplo Kuramı değildir!
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Bunlar, içinde yaşadığımız ve dur denilmezse daha da ağırlarını yaşayacağımız, çapsız
yöneticilerin ve “bana dokunmayan yılan, bin yıl yaşasın” diyen sorumsuzların, bu ülkeye ve
halkına reva gördükleri durumlardır. Yalnız unutulan; yılan sokacak kimseyi bulamayınca sıra
kendilerine gelecektir. Çare ve çözüm, her ülkenin kendi şartlarında ve kendi olanaklarındadır.
Türkiye, bu oyunları bozacak, kendi kendini yönetecek ve ayaklarının üzerinde duracak güçte
ve yeterliliktedir. Kimsenin akıl vermesine ve işlerine karışmasına gereksinimi yoktur.
Türkiyeyi kendisinden başka hiç kimse kurtaramaz. Borçlar borç alarak ödenilemez.
Borcumuz borç ama; borçların derhal askıya alınması gerek. Ulusça tüketen toplum olmaktan
vazgeçip, Üreten toplum durumuna geçmemiz gerek. Ülkemizin topraklarını peşkeş çektirmememiz,
çektirenlere de dur dememiz gerek.
Açıkçası Atatürk’ün Kurtuluş Savaşından sonra yaptığı gibi; O’nun yolunda yeniden bir
yapılanma gerek. Bunun içinde kendi öz kaynaklarımızı devreye acilen sokmamız gerek.
Örneğin; ülkemiz bir Petrol ülkesidir. Bütün gücümüzle, çok geç olmadan, para demek olan ve
kurtuluşumuz olan Petrolümüzü çıkartmamız gerek...

Özetle

:

Yeni bir kurtuluş savaşı gerek...
Çare; Yüceler Yücesi Atatürk’ün yolunu; Akıl, bilim, vicdan ve gönül eşliğinde
gereğini yaparak daha ileriye taşımak, insan gibi yaşamak, İNSAN olmaktır...
Bu ulusu tanımayanlar, tanıyamayanlar!!!

BİZ SÖMÜRGE OLMAYIZ,
BİZ KÖLELEŞMEYİZ ...
TAM BAĞIMSIZLIK,
ÖZGÜRLÜK BİZİM KARAKTERİMİZDİR ...

Aydınlık günler dileğiyle “Günaydın İnsanlık”..
 Bu kapsamlı dosyanın üretilmesinde ve paylaşımında
paha biçilmez emekleri olan tüm “DOST” lara,
sözcüklere sığmayan gönülden şükranla..
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