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Özet: Bugün tarafların doğrudan ifade etmekten çekindiği veya Türkiye'nin net olarak 

tanımlayamadığı bir ABD-Türkiye savaşı mevcuttur. Körfez Savaşı, "Arap Baharı" ve İran ile 

yapılan nükleer anlaşmanın ardından Ortadoğu'da Amerika odaklı yeni bir denge/dengesizlik 

kurulmuştur. Tüm dünya, ABD ağırlıklı Ortadoğu'dan kaynaklanan yeni gelişmelere ve 

sorunlara açık hale gelmiştir. Bunun ilk görüntüsü, I. Dünya Savaşı'ndan bu yana en geniş 

boyutlara ulaşan iç savaş, etnik temizlik ve göç hareketi koşullarında milyonlarca insanın 

yerinden edilmesi olmuştur. Bu çalışmada, Türkiye'deki postmodern iç savaş koşulları ve 

Amerikan savaş cephesi üzerine tartışmalar yapılacaktır. 
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Günümüzde tarafl arın doğrudan ifade etmekten çekindiği veya Türki-
ye’nin açıkça tanımlayamadığı bir ABD-Türkiye savaşı yaşanmaktadır. 

Orta Doğu’da Körfez Savaşı, “Arap Baharı” ve İran’la varılan nükleer anlaş-
ma sonrası Amerikan eksenli yeni bir denge/dengesizlik kurulmuştur. Dev-
letlerarası ilişkilerde kurulan yeni siyasi dengeye (düzenin yabancılaşmasına) 
karşılık toplum düzeyinde mevcut kurumlara ve düzene bir güven duyulma-
maktadır. Bütün dünya ABD egemenliğindeki Orta Doğu’dan kaynaklanan 
yeni gelişmelere, sorunlara açık hale gelmiştir. Bunun ilk görüntüsü iç savaş 
koşullarında milyonlarca insanın yerinden edilmesi, etnik temizlik ve göç ha-
reketinin I. Dünya Savaşından bu yana en geniş boyutlara ulaşmasıdır. Bu, 
Yakın Doğu’da ABD eksenli yeni örgütlenme ve siyasi yapılanmanın önünü 
açmak içindir. ABD çıkarlarını tehdit etmeyen bu gelişme post-modern yeni 
bir savaş biçimini ve buna uygun mevzilenen Amerikancı savaş cephesinin 
yeni statükocu ithal/uydu unsurlarını belirtmektedir. Türkiye bu koşullarda 
toplum düzeyinde kendi tarihi dayanağını ve güçlerini tanımlamakta güçlük 
çektiği gibi Amerikancı savaş cephesi karşısında kendi cephesini genişletmek-
te de güçlüklerle karşılaşmaktadır. Kimi zaman birbirine karşıt iki-üç-dört 
Amerikancı uydu-yerel savaş cephesi unsurunun karşı karşıya gelmesi dar-
lık ve açmaz yanında tutarlı bloklar/cepheler oluşmasına engel olmaktadır. 
Bu anlamda keskin siyasi açmaz ve kafa karışıklığı yaşanması postmodern iç 
savaşın (devletsiz-toplumsallaşma ve toplum örgütlenmesinin)bir özelliğidir. 
Türkiye hem bölgesel, hem de dünya ölçüsünde verili dünya dengesizliğine 
karşı güç merkezi/cephe olma, siyaset ve strateji geliştirme yerine Orta Doğu 
ile sınırlanmış, post-modern iç savaş koşulları içinde kalarak kendi kendini 
(ulus-devlet sınırlarını) savunur duruma düşmüştür. Türkiye’nin Doğu cep-
he savunuculuğu yerine (Doğu halklarını, İslamiyet’i, Türk dünyasını değil), 
kendi kendini savunur duruma düşmesiyle dünya görüşü ve siyaset düzeyin-
de bir sıçrama yapması da mümkün olmamaktadır. 

ABD Sovyetler Birliğinin tasfi yesi sonrası yeni dönemde dünyayı kendisine 
göre askeri-siyasi düzeyde örgütlerken birbirinden farklı, çeşitli toplumları da 
yeniden örgütlemektedir. Modern toplum örgütlenmesinin “sonundan, sonra-
sından, ötesinden” söz edilmesi bu nedenledir. ABD karşıtlığı dünyada ve Tür-
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kiye’de yükselişte olmasına karşılık, ABD saldırganlığına karşı Türkiye’de dev-
letin/toplumun kendi kendini savunma biçimi Doğucu, Batıcı/modern, Türkçü, 
İslamcı, ulusal, sosyalist olarak devletler-arası ilişkiler içinde ifade edilmektedir. 
Avrupa, Rusya, Çin gibi güç merkezleri ABD dünya egemenliği önünde bütü-
nüyle etkisizleşmeden bu yönde kimlik/siyaset tanımlarından bütünüyle vaz-
geçmek de mümkün olmamaktadır. Buna karşılık ABD kendine bağlı “uydu-ye-
rellikler” ve “taşaron örgütler” ile kurduğu ortaklıklarla devletler arası ilişkileri 
ve blokları etkisiz hale getirme çabasındadır. Avrupa, Rusya, Çin gibi geleneksel 
Doğu ve Batı merkezleri dış siyasetlerini etkileyen önemli iç sorunlar nedeniyle 
ABD ile doğrudan çatışmaktan, askeri ve siyasi girişimlerden kaçınmakta, genel 
olarak ABD ile ortak diplomatik yöntemlerle ABD’nin girişimlerini sınırlandır-
maya çalışmaktadırlar. Türkiye tarih içindeki askeri-siyasi yeri ve rolü nedeniyle, 
Yakın Doğu’da ABD’ye karşı cephenin en ön safında, savaş hattında bulunmakta-
dır. Türkiye ABD saldırganlığına karşı toplum düzeyinde birliğini ve dayanışma-
sını sağlamada zorluklarla karşılaşsa da “devlet/toplum refl eksi” içinde karşılık 
vermeye çalışmaktadır. Türkiye kendi kendini savunma durumunda kalsa bile 
Osmanlılık, Türkçülük, İslamcılık, Batıcılık/modernleşme önemini korumaya 
devam etmektedir. Devlet için “Doğucu/Türkçü/İslamcı/Osmanlıcı-sosyalizm” 
anlayışı belli-belirsiz bir seçenek olarak gündemdedir. Ancak yeni dönemde bun-
ları savunmada içerde ve dışarda belli zorluklar vardır. Verili düzeninin işleyişi 
dışına çıkmadan, ABD karşıtı devletlerarası blok oluşturma çabası ABD üstünlü-
ğü nedeniyle geçerlilik kazanmamaktadır. 

Türkiye XIX. yüzyıldan bu yana devlet düzeyinde Batı dünya egemenliği 
ve yayılmacılığına karşı hem bir direnç oluşturdu, hem de bununla çelişkili 
bir biçimde kendisinin başlatmadığı yeni gelişmelere katılarak kendi yerini 
ve rolünü tanımlamaya çalıştı. Bu ikilik nedeniyle Türkiye’nin kendi birlik ve 
dayanışmasını oluşturması ve bunu toplumun da ortak olduğu dünya görüşü 
haline getirmekte zorluklarla karşılaştı. Giderek yeni dönemde Batılılaşmanın, 
modernleşmenin başarısızlığının ABD tarafından gündeme getirilmesiyle Tür-
kiye’de devlet kendi kimliğini ve rolünü ifade etmekte zorlandı. Yeni bir dünya 
dengesi ve siyaset arayışı yerine bir başka düzeyde yine Batı’yı diğer bir de-
yişle ABD’yi izler duruma düştü. Türkiye’de sosyolojide de benzer bir eğilim 
vardır. ABD eksenli küreselleşmenin getirdiği darlık ve taşralaşma, ithal-uy-
du-yerlilik, ABD’nin Doğu-Batı ilişkilerinde denetim ve yönetimini pekiştirdiği 
bir dönemde ortaya çıktı. ABD üstünlüğünün mutlaklaştırılması bütünsel dün-
ya görüşlerini, tarihi önemsiz kıldığı gibi gündelik yaşamın rutinleri ve düzen-
sizliklerini mutlaklaştıran teslimiyetçi-kendiliğindenliği ve belirsizliği yaygın-
laştırarak genel anlamda bir temsil krizine yol açtı. ABD dünya egemenliği ile 
dünya çapında temsil krizi ve düzenin yabancılaşması birbirine koşuttur. Gün-
delik yaşamın çeşitli biçimlerinin düzen dışı ama verili dünya düzenine paralel 
bir biçimde gündeme gelişi geçmişten kopmanın ve darlaşmanın özel kişisel/
tikel görüntüsü haline gelirken, etnik, dini, cinsiyetçi özellikler de aynı eğilimin 
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bir uzantısı olarak birbiriyle içiçe, yanyana, karşıt olarak devlete karşıt, parçacı, 
yeni toplumsuz-toplumsallaşma biçimi olarak yer alabildi. Dünya düzeyinde 
düzenin yabancılaşması ve temsilin yitirilmesiyle toplumun ve devletin daya-
naksız kalması eşzamanlı yıkıcı bir süreci belirtmektedir. Gerçekte yüceltilen 
insanın özgürleşmesi, dünya egemenlik ilişkilerinin daraltılması, geriletilmesi 
değil ABD küreselleşmesi içinde verili düzenin mutlaklaşması, uydu-yerelleş-
me ve darlıktır. Bu postmodern iç savaş koşullarını ve Amerikancı savaş cephe-
sinin de ortak paydasını oluşturmaktadır. 

Amerikan küreselleşmesi geleneksel Doğu-Batı ilişkilerinden bütünüyle 
bağımsızlaşmak esasına dayalıdır. Amerikancı küresel yıkım veya barbarlık 
çağına giriş saptaması bu yönde günümüzü anlamanın anahtarıdır. Bunun 
ABD-Türkiye çatışmasına dönüşmesi rastlantı değildir. Geçmişten bu yana 
ABD-Türkiye ilişkilerinde değişmeyen özellik Türkiye’nin temsil ettiği tarihi 
mirasın tasfi yesi ve bu mirasın karşılıklı ilişkiler içinde denetlenerek kullanıla-
maz/değerlendirilemez hale getirilmesidir. Türkiye’nin Soğuk Savaş koşulla-
rında ABD ile ittifakı da bunun dışına çıkmamıştır. Sovyetler Birliği’nin tasfi ye-
si ile ABD-Türkiye ilişkileri artık ittifak-denetim ilişkileri olmaktan çıkmış ve 
Türkiye doğrudan “savaş alanı”, “savaş cephesi” haline gelmiştir. Ancak ABD 
eksenli yeni dünya düzeninde savaş veya çatışmanın modern ve geleneksel sa-
vaş/çatışma biçimlerinden farklılık göstermesi nedeniyle bu durumun bilin-
cine varılması ve ifade edilmesinde belli zorluklarla karşılaşılmaktadır. Soğuk 
savaş koşullarından çıkılmasıyla nükleer silahlara dayalı savaşın gündemden 
düşmesi bunun bir görüntüsüdür. İki süper gücün Batı-dışı ülke olan Vietnam 
ve Afganistan savaşlarında karşılaştığı yenilgi ve tecrübeler de ABD’nin “doğ-
rudan yenilgi” ile karşılaşmayacağı yeni savaş biçimlerinin (sürekli yer ve den-
ge değiştiren, ilkesiz birlikteliklerin, uydu yerellikler, uydu-kimlikler, uydu-ör-
gütler arası etkinlik ve ortaklıkların) gündeme gelmesinde önemli bir oyna-
mıştır. Amerikancı postmodern iç savaş koşulları bu tecrübeler ışığında gelişti. 
Sovyetler Birliği-ABD eksenli Batı içi bloklar çekişmesinin dünya ölçüsünde 
bir savaşa dönüşmesi tehdidi veya tarafl arın birbirlerini sınırlandırmasından, 
zaafl arından yararlanarak Doğu üzerindeki Batı egemenliğinin tartışılmalı hale 
gelmesi yerine küreselleşmeyle Batı içi doğrudan “sıcak çatışma” devre-dışı 
kaldı. Eski Osmanlı coğrafyasında Türkiye’yi çevreleyen ve giderek içine alan 
etnisite, din, mezhep karşıtlığına dayanan postmodern bir iç savaş örgütlenme-
sine dönüştürüldü. Siyasi durgunluk ve açmaz, parçalanma, ekonomik krizler 
Batı içinde değil Batı-dışı toplumlara uydu yerellik olarak ithal edildi ve öz-
gürleşme olarak tanıtıldı. Giderek kimlik siyasetiyle toplumlar karşılıklı olarak 
birbirine karşı “öteki”leştirilerek farklılıklar ve çatışma mutlaklaştı. Geçmişte 
toplumlar arası ve toplum içindeki farklılıklar ve çatışma tarihi ve toplumsal 
değişmenin unsuru olarak görülürken iktisat yerine kimlik/kültür açıklamala-
rının gündeme gelmesiyle çelişki ve çatışmalar sonuç vermez bir “boğuşmaya” 
veya (bu boğuşmanın dışında kalmayı ama bir tür kendi kimlik ve varlığının 
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inkarı haline gelen, Amerikancı uygarlık yıkımını kabullenen, pasif) bireysel 
“melez kimliklerin” savunusuna dönüştü. 1 

Türkiye’de post-modern iç savaş ve Amerikancı savaş cephesinin çeşitli görü-
nümleri ve güçleri bulunmaktadır. Geleneksel veya modern cephe savaşlarının 
ve savaş biçimlerinin (şimdilik) “demode” kalması ve yeni çatışma biçimlerinin 
gündeme gelmesi ABD öncülüğünde dünyanın yeniden örgütlenmesi ve deneti-
miyle (küre-yerelleşme) uyumludur. Kimliklere dayalı bu çatışma biçimi yanında 
kimliklerin inkarına dayalı, antici bir örgütlenme daha vardır. Küreselleşme ile 
ortaya çıkan düzenin yabancılaşması ve antici- gündelik yaşam övgüsü, her türlü 
savaşı ve saldırganlığı reddeden teslimiyetçi-kendiliğindenliği ve değersizleşme-
yi öne çıkartan, gerçekte her türlü müdahaleye ve ortaklığa açık, saldırganları 
mazur gösteren Amerikancı küresel “barış savunuculuğu”na dönüşmüştür. Di-
ğer bir deyişle Türkiye’nin ve Doğu halklarının direnme gücü ve tarihi mirasının 
reddi ile antici, teslimiyetçi-kendiliğindenliğin savunucuları Amerikancı savaş 
cephesinin bir uzantısı (pasifl eştirilmiş yedek gücü) haline getirilmiştir. 

Türkiye son 200 yıldır bütün başarısızlıklarına karşın, hatta bir tür iç savaş 
koşulları içinde kalmasına rağmen devlet düzeyinde siyaset üreterek toplumlar 
arası ilişkiler içinde sorunlarına çözüm aramıştır. Bu siyasetin başarısızlığı gide-
rek devletin otoritesinin tartışılır olması toplumlar arası ilişkiler içinde çözüm 
arama çabasının geçersizliğini göstermez. Türkiye’de devlet 1990’lı yıllardan 
daha doğru bir deyişle Körfez Savaşından bu yana kısa bir dönem hariç Güney 
Doğu’da otoritesini fi ilen kullanmayı bırakmıştır. Bunu Türkiye’nin çok daha ge-
niş bir coğrafyasında çeşitli toplum kesimlerinin darbeci, laik, Kemalist, beyaz 
Türk, sosyalist, dönme vb. adı altında marj-dışı ilan edilmesi izlemiştir. Irak’ta 
ve sonrasında da Suriye’de de Türkiye’nin gönüllü-gönülsüz destek verdiği iç 
savaş koşullarında ortaya çıkan benzer bir gelişme vardır. Devletin/siyasetin 
etkisizleştiği, inkarcı, adeta sistematik bir düzensizlik dönemi geçerlidir. Bölge-
de devletin otoritesi yerine geçen güçleri demokratik güçler olarak tanımlamak 
mümkün değildir. Herkesin elinde silahla birbirini tasfi ye etmeye çalıştığı, sınıf-
sal çatışmaların gölgede kaldığı, toplumlar arası ilişkilerde eşitsizlik ve sömürü-
den söz edilmediği, etnik, mezhep çatışmalarının ayuka çıktığı veya çaresiz ka-
larak insanların bireysel çözüm arayışına girdiği, yersiz-yurtsuz hale geldiği bir 
yerde demokrasiden, özgürlükten bahsetmek olsa olsa gözümüzü karartıp Batı 
aklıyla savunduğumuz bir şaşkınlıktır. Devletin halkı ayrıştırması ve bir kesime 
ayrıcalık vermesi tehlikesi kadar devletin olmadığı yerde ortaya çıkan şiddete ve 
halkın ayrıştırılmasına da kuvvetli bir biçimde karşı çıkmak gerekir.

Türkiye’nin günümüzde sorunu yeni bir siyaset oluşturamamasının ötesin-
de “siyaset dışı” kalmasıdır. Türkiye yeni dönemde kendisi için kurucu bir mit 
veya kapsayıcı yeni bir dünya görüşü, siyasi ve toplumsal güç yaratamadığı için 

1 Amerikancı savaş cephesinin ve yıkımının yedek gücü. 
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Özal’dan bu yana yeni “lider miti” yaratarak sorunlarını aşmaya çalışmaktadır. 
Bu durum komple teorileri anlayışını da beslemektedir. Giderek toplumun ken-
disi veya büyük bir bölümü de kurtarıcı lider mitine karşı komplonun bir parçası 
(Gezi olayı, seçimler) haline gelmektedir. Lider yüceltildikçe toplum bir engel 
olarak gösterilmektedir. Artık devletin (hukukun, ordunun, üniversitenin, med-
yanın vb.) vesayetinden de söz edilemediği için “toplumun direnci” tartışılmak-
tadır. İktidarı veya siyasal sistemi oluşturan İslamcı, Türkçü, Kürtçü, ulusalcı, 
cemaatçi, yerelci bileşenler arasında karşıtlık, çatışma eğilimi ABD’ye karşı bir 
irade ortaya konmasını engellemektedir. Amerikan bağımlısı iktidar/devlet ku-
racak Amerikan iradesi olmaması da Amerika’nın çıkarınadır. ABD farklı güç-
lerle farklı ilişkiler ve denetim kurarak çatışmacı, karşıtlıkların sürmesini kendi 
toplum-üstü, koşullar-üstü siyasetinin/düzenin bağımsızlığı ve üstünlüğü açı-
sından daha yararlı görüyor. Bu tavır Türkiye ile sınırlı değildir. Özellikle eski 
Osmanlı coğrafyasında “uydu-yerelleşme” ve “kaos yönetimi” ABD yıkım siya-
setinin gereğidir. Sürekli kriz, sürekli kaos düzeni toplumun tarihine yabancı si-
yasi müdahaleleri, toplumdan, tarihten kopuk ithal iradi bir gücü ihtiyaç haline 
getirmekte, bağımlılığı kaçınılmaz kılmaktadır. Teslimiyetçi-kendiliğindenlik, 
uydu-yerellik veya devletsiz/toplumsuz toplumsallaşma ABD dünya egemen-
liğiyle uyumludur.

Gerçekte Türkiye-Amerika arasındaki çıkar ayrımı ve çatışma Doğu-Batı so-
runu içinde Yeni Çağ’dan bu yana geçerli olmuştur. İstanbul’un fethi ve Ameri-
ka’nın keşfi  birbirine tamamen karşıt iki temel değişmeyi belirtmesine rağmen 
çatışmanın Türkiye’de bilincine varılması yeni bir olaydır. Türkiye-ABD ara-
sındaki ilişkilerin Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği’ne karşı ABD aske-
ri-siyasi, ticari işbirliği ve yandaşlık ile tanımlanması Türkiye-ABD ilişkilerinin 
temelindeki sorunların görülmesini engellemiştir. Türkiye-ABD örtülü çatışma-
sının devlet düzeyinde ifadesi ABD’nin Körfez Savaşına hazırlıkları ile başladı 
ve 2003’de Irak’a müdahale öncesi “Teskere Krizi” ile güven bunalımı ve sıcak 
çatışmaya dönüştü. Türkiye teskere krizinin yarattığı güven bunalımını ABD’ye 
verdiği koşulsuz ve limitsiz destekle gidermeye çalışıldı. Bütün bu gelişmeler 
etnik, dini, mezhepsel Amerikan savaş cephesinin unsurları için “tarihi bir fırsat 
olarak” değerlendirildi. Verili dünya düzeni içinde (bloklaşmaya dayalı) ABD 
eksenli Büyük Ortadoğu Projesi/Yeni Osmanlılık hayalleri ile etnik-milliyetçi-
lik birbirlerinin hem desteği hem de rakibi olarak ABD’nin bölgeyi yeniden ör-
gütlenmesinde yandaşlık yaptılar. Takip eden süreçte adım-adım Türkiye-ABD 
çatışması gün yüzüne çıktı. Irakta Türk askerlerinin başına geçirilen “çuval” ile 
kriz ve çatışma en geniş toplum kesimleri içinde de yaygınlaştı. 2010 yılında ta-
rafl ar arası çatışma ve krizin bir görüntüsü İsrail’in Gazze’ye yardım götüren 
Mavi Marmara gemisine İsrail askeri müdahalesi ve ABD’nin buna verdiği des-
tekti. Türkiye ABD ile doğrudan çatışmanın önüne geçmek veya sınırlandırmak 
için alabildiğine ABD siyasetine destek vermesi de ilişkileri güvenli bir boyuta 
taşımadı. 2012 yılında ABD füze kalkanı Rusya ve İran’ın şiddetli itirazlarına 
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karşın Türkiye topraklarında kuruldu. Türkiye’nin ABD’nin oluşturduğu Irak’ta 
karşı çıktığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile ilişkilerini geliştirmesi askeri, ticari, 
siyasi, hukuki, güvenlik olarak Doğu ve Güneydoğu’da devlet kurumlarının geri 
çekilerek adeta devletin dışında yeni bir dayanak oluşmasına dönüştü. “Çözüm 
süreci” her ne kadar olaylara müdahale etme amacı taşısa da tam tersi bir sonuç 
doğurdu ve sadece Irak sınır değil, İran, Irak, Suriye sınırları da tartışmalı hale 
geldi. Devlet olayların da zorlamasıyla ABD’nin Suriye’de başlattığı iç savaşa 
destek vererek kendi kendini sıkıştırdı, Türkiye riskli ve sonucu kestirilemeyen 
çatışmaya katılarak hem dış siyasette, hem de toplum içinde yeni ayrımların ve 
sorunların ortaya çıkmasına engel olamadı. ABD’nin Türkiye’ye karşı Ortado-
ğu’da açtığı savaş cephesi artık güney-doğuda post-modern bir iç savaş boyu-
tuna gelmiştir. Bunun Ortadoğu ve Güneydoğu ile sınırlanması, Türkiye’nin ta-
rihi coğrafyasının genişliği Amerikancı iç savaşı cephesinin “başarılı” olmasını 
mümkün kılmamaktadır. Bu elbette Türkiye’nin tarihi birikim ve deneyiminden 
ve farklı cephelerin yarattığı genişlikten kaynaklanmaktadır. 

Türkiye’nin siyaseti, tarihi coğrafyası sadece Orta Doğu ülkeleri ile sınırlı 
değildir. Türkiye’nin Avrupa, Rusya Türkleri, Çin, Hindistan ve Afrika ile olan 
ilişkileri de ABD ile olan ilişkilerin bir parçasıdır. ABD siyaseti ve dünya düzeni 
ile Orta Doğu ülkeleri, Avrupa, Rusya ve Çin arasında tam bir uyum ve özdeşlik 
yoktur. Ancak Avrupa- Rusya, Uzak Doğu’da Çin ve Orta Doğu’da Arap ülke-
lerinin güvenlik gereksinimleri ABD ile doğrudan cephe çatışmasını savunmayı 
mümkün kılmamaktadır. ABD’nin Türkiye karşıtı Orta Doğu siyasetinin ve böl-
genin yeni örgütlenmesi çabasının bu yönde bir ön alma olduğu da unutulma-
malıdır. ABD eksenli küreselleşmenin sınırlılıkları geleceğe yönelik çıkar birliği 
ve ortaklık sağlamayı mümkün kılmamaktadır. Bu durum Türkiye’ye mevcut 
siyasetin açmazlarından çıkmanın en azından ABD’nin post-modern iç savaş da-
yatmasının önüne geçilmesi için fırsat vermektedir. ABD’ye ve Batı’ya karşı gü-
vensizlik, AB’nin siyasi açmazları, Rusya’yı sınırlandırılma çabası, Çin’in ekono-
mik gücüyle orantısız siyasi zaafl arı, Afrika ve Arap Yarımadasında yeni arayış-
lar, Türkiye’de post-modern iç savaş koşullarını aşma yeni bir perspektif ve güç 
oluşturarak ithal-iç sorunları üzerinde etkili olma, en azından denge sağlama 
imkanı vermektedir. Nitekim Türkiye Orta Doğu’da ve kendi doğu sınırlarında 
ABD ile karşı karşıya gelmenin yaratığı sorunları (Ortadoğu sınırlarının belirsiz-
leşmesi) AB ile ilişkilerinin ötesinde Balkanlardan Kafkasya’ya, Afrika’dan Çine 
askeri, siyasi, iktisadi yeni ortaklık ve bağlantılarla dengelemeye çalışmaktadır. 
Çin’den Füze alımı Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile üyelik taleplerinin dile geti-
rilmesi (sonrasında vazgeçilmesi) bunun ifadesidir. Türkiye’nin konumunu Orta 
Doğu dışında da yeni ilişkiler içinde değerlendirme, çeşitleme çabası önemlidir. 
Ancak bu yönde yapılacak hatalar Ortadoğu sınırlarında olduğu gibi Balkanlar-
da, Kafkasya’da, Karadeniz’de, Doğu Akdeniz’de yeni bir belirsizliğin, ayrım ve 
açmazın ortaya çıkmasına neden olabilir. Türkiye’de Batı siyaseti içinde ittifak 
arayışları Batıcılaşma olayında olduğu gibi her seferinde yeni sorunlara neden 
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olmuştur. Türkiye’nin konumu ve rolü konusunda ABD’nin etkili olduğu Batı 
içinde ortak bir tavır vardır. Ama bu ortaklık ABD’ye altın bir tepsi içinde de 
sunulmak istenmemektedir. Türkiye’nin Doğu-Batı sorununda coğrafi  konumu, 
tarihi mirası Avrupa ve Rusya’nın çıkarları ile doğrudan bütünleşmemektedir. 
Türkiye kırk yıldır AB kapısında bekletilmektedir, Rusya’nın “Avrasyacılık” siya-
seti içinde Türkiye’ye etkili yer verilmesi de söz konusu değildir. Ancak ABD’nin 
Karadeniz’de etkinlik sağlama çabası, Ukrayna ve Kafkasya krizlerinde oynadığı 
rol, AB ile Rusya arasında ambargo ve AB’nin Doğu Avrupa’da ve Balkanlarda 
genişlemesi ve Orta Doğu ülkelerinden karışıklıklardan kaynaklanan göç dalgası 
konusunda kaygıları Batı içinde örtülü-açık yeni bir çatışmanın da habercisidir. 

 Batı’da günümüzde en büyük sorun “küresel göç” olarak tanımlanmaktadır. 
ABD küresel yıkımı küresel göç hareketinin belirleyicisi olmasına rağmen “göç 
krizi” (göçün faali olan) ABD’nin dışında Türkiye-Avrupa arasında uzmanca, 
teknik, siyasi, kültürel bir sorun olarak tartışılmaktadır. Ancak küresel göç konu-
sunda açmaz yeni sorunlara yol açacağı için tartışmanın (ırkçılığın ötesinde) yeni 
düzenlemeler için bir gerekçe oluşturması da kaçınılmaz olacaktır. Bunun ilk 
görüntüsü “Avrupa ile Türkiye” arasında “ABD ile Meksika” ve “Avusturalya 
ile Yeni Gine” arasında kurulan yeni bir ilişki geliştirme çabasıdır. ABD, Avrupa 
ve Avusturalya kendi kaderlerini dünyadan ayırırken Türkiye, Meksika ve Yine 
Gine “yedek insan deposu” (bir tür yıkım sonrası alanı temizleyen ve toplayan 
“rezarvuar”) olarak değerlendirilmek istenmektedir. Köle ticaretinden bu yana 
en alçakça projelerden biri olan bu küresel-faşizm veya küresel barbarlık çağı ör-
gütlenmesini kabul etmek ve razı olmak her türlü aşağılanmayı benimsemek ve 
karşılamaktan başka bir şey değildir. Amerikan küreselleşmesi ile Amerikancı sa-
vaş örgütlenmesi yol açtığı yıkım bu yolla denetim altına alınmak istenmektedir. 
ABD eksenli küreselleşme projesinin yol açtığı yıkımın ürünü olan göç dalgası 
ve kargaşa konjonktürel/geçici bir durum değildir. Kitlesel kırımlar ve göçler 
ABD eksenli küreselleşmenin (dünyanın geleceğinden ve birliğinden, tarihten 
bağımsızlaşma çabasının) temel unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel-
leşme sonrasında Sovyetler Birliğinin yıkılmasıyla eski Doğu Avrupa ve Rusya 
federasyonundan ortaya çıkan göçler, Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu’da orta-
ya çıkan göç dalgasında Türkiye etkilenen ülkelerin başında gelmektedir. Mese-
le sadece iktisadi, siyasi, hukuki, insani, terör, savaş sorunu olmasının ötesinde 
dünyanın ABD tarafından yeniden örgütlenmesiyle ilgilidir. Türkiye bu yönde 
kendi küreselleşmesini yaratamadığında bu yıkımın altında kalabilir. ABD Orta-
doğu’da neden olduğu yıkım yanında güneydoğuda Türkiye içinde de yeni bir 
yıkım ve göç dalgası yaratarak Türkiye ABD küresel uygulamalarına ve suçuna 
dahil edilmek istenmektedir. 

Türkiye Orta Doğu’da ABD ile çatışma/savaş halindedir. ABD iç savaş cephe-
si ile bu savaşta etkili olmaktadır. Ancak Orta Doğu’da Türkiye ile savaş içinde 
olan Amerika, Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkasya ve Orta Asya’da Türkiye 
ile işbirliği yapmaktadır. Bu nedenle Türkiye-ABD çatışması bölgesel-işbirlikçi-
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ler, uydu-yerel unsurlar aracılığı ile sürdürdüğü için açık savaş niteliği kazan-
mamaktadır. Orta Doğu’da Amerikan savaş cephesinin bir gücü olan uydu-yerel 
güçler ile Türkiye’nin diğer bölgeleri arasında bir ayrım olduğu için uydu-yerel 
güçlerin Türkiye’nin bütünü ile çıkarlarının bütünleşmesi, Türkiyeleşmesi müm-
kün olmamaktadır. Bunu bir başka türlü söylersek Orta Doğu’da Türkiye’ye kar-
şı Amerikancı iç savaşta rol alan cephe unsurları savaş bölgesinden uzaklaştıkça 
Türkiye genelinde yalnızlaşmaktadır. Türkiye’nin Orta Doğu’da başarısızlığı, 
Avrupa-Rusya, Uzak Doğu ve Hindistan ve Afrika’da yeni gelişmeler ve ilişkiler 
ile dengelenmektedir. Sorun Türkiye’de mevcut iktidarın kendi Orta Doğu ile öz-
deş (parçacı) siyasetini devletin siyaseti yerine koyarak başarısızlığını genelleş-
tirmesi ve Türkiye’nin geniş bir kısmına yabancılaşmasıdır. Devlet ile iktidar ara-
sında özdeşlik kurulması geniş kesimlerin devletten dışlanmasına, giderek Orta 
Doğu’ya ve Türkiye’nin belli bir bölgesiyle ilginin kopmasına neden olmaktadır. 
Türkiye’nin konumu ve ilişkiler içindeki rolünü sadece Orta Doğu ile sınırlamak 
ve bu alandaki sorunlarının bütün Türkiye’yi mahkum etmesi mümkün değil-
dir. Türkiye’nin Ortadoğu sınırlarında belirsizleşme ve Türkiye’ye belli ölçüde 
yabancılaşması bu nedenle bütün keskinliğine rağmen bir tarafın “ayrılıkçılığı” 
ile sonuçlanması mümkün görülmemekte ama müzmin bir iç savaş görüntüsü 
içinde toplumu bölmektedir. 

Türkiye I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı’nın tasfi yesi ile siyasi, askeri, 
ekonomik “bağımsızlık” siyasetini seçmesini rağmen II. Dünya Savaşı sonrasın-
da bunu gerçekleştirme imkanı bulamadı. Yeni dönemde bunu sağlayacak geniş 
bir cephe siyasetinin ve çözümünün de savunucusu olmadı. Tüm dünyada bü-
yük karışıklar varken, ABD egemenlik düzeni toplumlar için yabancılaşmanın, 
çözümsüzlük ve yıkımın bir unsuru olmuşken, verili ilişkiler içinde kararsız bir 
denge unsuru olmak yerine yeni bir dünya dengesinin savunucusu olmak Orta 
Doğu odaklı sorunlardan ve bunun yarattığı Amerikancı post-modern iç savaş 
koşullarından da çıkmanın temelidir. Türkiye kendi kendini savunarak değil, bü-
tün dünya için yeni bir düzen önerisinin öncülüğünü ve savunuculuğunu yapa-
rak Amerikancı savaş cephesini geriletebilir. Bunun için Türkiye’nin yeterli tarihi 
birikimi ve insan zenginliği vardır. 


