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h.selim@haberajanda.com

"Ekonomik gücüyle ters
orantılı olarak son 50 yılda
Amerika’dan sonra
NATO’daki ikinci en büyük
orduya sahip olan
Türkiye’ye, birçok bakımlardan haksızlık yapıldığı ve bu
haksızlığın bugün dahi
devam ettiği kanaatindeyim.
Şöyle ki... Doğru dürüst
ordusu bile olmayan NATO
ülkeleri, uzun yıllar NATO
Genel Sekreterliği’ni
yapmıştır. NATO’da ikinci en
büyük orduya sahip
Türkiye’nin şimdiye kadar
bu görevi yapmaması
düşündürücü değil midir?
Eğer bir teşkilatta devletler
güç nispetinde temsil
olunuyorsa, Türkiye,
Amerika’dan sonra ikinci
büyük orduya sahiptir. Yani
Genel Sekreter Amerikalı
oluyorsa, Genel Sekreter
Yardımcısı Türk olmalıdır.
Ancak, NATO’nun 50 yılı
aşkın tarihinde NATO Genel
Sekreterliği Türkiye’ye
verilmediği gibi, Genel
Sekreter Yardımcılığı da
verilmemiştir. O zaman
insan ister istemez, 50 yıldır
niçin bu kadar büyük bir
orduyu beslediğimizin
sebeplerini sorgulamaya
başlıyor. En küçük bir
teşkilatta bile başkan ve
üyeler güçleri nispetinde
temsil edilirken, NATO gibi
uluslararası bir teşkilatta
bunun gerçekleşmemesi
ilginç değil midir?
Belçika’nın iki, Hollanda’nın
üç defa Genel Sekreterlik
yapmasını nasıl ve neyle
izah edeceğiz?"
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Gizli belgeler ışığında etnik grupların
devleti ele geçirme metotları...

baltanın
sapı
bizden
A

raştırmacı yazar Yasin Aslan’ın tamamı Amerikan, İngiliz ve
Rus gizli belgelerine dayalı 296 sayfadan ve 17 bölümden
oluşan "Baltanın Sapı Bizden" adlı 13’cü kitabı, yayınlandığı
ilk günden (Ekim 2005) beri büyük yankılar uyandırıyor. Gerçi "çok satanlar" listesinde yer almıyor ama, etkili ve yetkili çevrelerde çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Özellikle "Gizli Belgeler Işığında Etnik Grupların Devleti Ele Geçirme Metotları" bölümü, oldukça dikkat çekici... Kitabın bir başka dikkat çekici tarafı da belgelerin "orijinal" olması...
Yasin Aslan, bu "orijinal" belgelerle kitaptaki gerçekleri çarpıtmak isteyenlere de böylece fırsat vermemiş oluyor.
Kitap; hâkim güçlerin İslam Dünyası’na bakış tarzlarını, Müslüman
ülkelere ait zenginlikleri nasıl ele geçirdiklerini, gelişmekte olan ülkeleri nasıl sömürgeleri haline getirdiklerini, çeşitli bahanelerle başka ülkelerin iç işlerine nasıl müdahale ettiklerini ve kendi silah sanayilerine nasıl kaynak sağladıklarını... Menfaatlerine ters düşen iktidarları ve liderleri darbelerle nasıl devirip, istedikleri kişileri nasıl iktidara taşıdıklarını... Özellikle azınlıkları hangi amaçlarla iktidara getirdiklerini, her bir
ülke için özel programlar hazırlayarak başta din adamları olmak üzere
kullanacakları hedef kitleleri tespit ederek nasıl ele geçirdiklerini...
Dost ve müttefiklerine menfaatleri doğrultusunda nasıl bir ikiyüzlülük
sergilediklerini açıkça ortaya koyuyor.
Yasin Aslan’la "yüzeysel" bir söyleşi yaptık. Ama size tavsiyem, bu
söyleşiyle yetinmeyin. "Baltanın Sapı Bizden"i mutlaka okuyun. İnanın,
çok şey kazanacaksınız...
***
Bölgemizdeki gelişmeler, çok tehlikeli boyutlara tırmanıyor.
İran’da, sanki tarih tekerrür edecek gibi... Söyleşimize, Güney
Azerbaycan’la da bağlantılı olmak üzere İran’ın yakın tarihine kısaca bir göz atarak başlasak...
Tabii... Bildiğiniz gibi, İngiltere, 1921’de İran’da yönetimi elinde bulunduran Türk Gacar Sülalesi’ni devirmek için Albay Rıza Han’ı desteklemişti. Rıza Han, Savaş Bakanlığı ve Başbakanlık yapmıştı; daha sonra

Gacar Sülalesi’ni iktidardan
uzaklaştırarak kendisini Şah ilan
etti.
Rıza
Şah, II. Dünya Savaşı sırasında
oğlu
Muhammet Rıza Pehlevi’nin
lehine tahttan
çekildi.
İran, 1941’den
beri İngiltere ve
Sovyetler
Birliği’nin ortak işgali
altındaydı. Fakat
her iki ülke üçlü anlaşmaya uygun olarak 1946’da ordularını İran’dan çıkarmak
zorundaydı. Bu dönemde İran Şahı’nı
devirmek için bir "Azerbaycan Hareketi" oluşturuldu. Sovyetler Birliği bu harekete destek vermek amacıyla ordusunu bu bölgede tutuyordu. Amerika ise,
Sovyetler Birliği’nin bu bölgede etki
alanını genişletmesine seyirci kalmak
istemiyordu. Amerika, bölgedeki petrol yataklarından dolayı bu bölgede
"kukla" bir hükümet kurmuştu. Bir Beyaz Saray yetkilisi, "Sovyetler Birliği’nin
İran’a sızması, bizim Orta Doğu petrollerine devamlı ulaşmamıza engel olmaktadır" demişti o zamanlar.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika ile Sovyetler Birliği arasındaki ilk
krizlerden birisi İran’ın kuzeyiyle yani
Güney Azerbaycan’la ilgiliydi. Sovyetler Birliği’nin bölgeye
yönelik davranışlarını kasti
saldırganlık
olarak değerlendiren
Truman Hükümeti,
Ş a h ’ ı n ,
İran’ın kuzey
sınırına (Güney Azerbaycan’a) ordu
gönderme
kararını desteklemişti.
Kriz, ancak
1946’nın sonlarına doğru

Sovyetler’in yardımıyla
kurulan Güney Azerbaycan Hükümeti’nin
devrilmesiyle aşıldı.
Bu olay, Amerika’nın komünizmi
durdurma politikasının, başka bir ifadeyle, Soğuk Savaş’ın başlangıcını
oluşturmuş
ve
1989’a kadar da
devam etmiştir.
1951’de yapılan genel seçimlerde milliyetçi
çizgisiyle tanınan Muhammet Musaddık Başbakan
oldu. Musaddık, seçim öncesi verdiği sözünü tutarak, İngiltere’nin kontrolü altında olan İran-İngiliz petrol şirketini millileştirdi. Musaddık’ın 1951’de petrolleri millileştirmesinin asıl amacı, ülkesinin petrol gelirlerindeki payını artırmaktı. İran petrolleri üzerindeki haklarından vazgeçmeyen İngiltere, Batılı ülkelerin İran’ı
boykot etmesini sağladı. Bu boykot,
İran ekonomisine büyük zarar verdi.
Başbakan Musaddık’ın petrol şirketini
millileştirmesini desteklemeyen Şah,
Ağustos 1953’te ülkeden kaçtı. İngiltere’nin teklifi üzerine, Amerika ve İngiltere, Musaddık’a karşı ortak bir darbe
hazırladı. Darbe, planlandığı gibi 19
Ağustos 1953’te başladı. Darbe girişimcilerinin bazı zorluklarla karşılaşmasına rağmen, darbe, başarıyla sonuçlandı ve
halkın oylarıyla
seçilen Musaddık, bir gün
sonra teslim
oldu. "Gizli
Eylem Planı"nda da
ifade edildiği gibi
emekli
General
Zahidi,
Şah’ın desteğiyle ülkenin yeni Başbakanı olduğunu ilan etti.
CIA, İngiliz İstihbarat Teşki-

Savaﬂ,
para s›zd›rma ve
haraç alma
sistemidir
Soğuk Savaş döneminde en
büyük tehlikenin Sovyetler Birliği’nden geldiği varsayılmaktaydı.
Fakat bu tehlike, bir dereceye
kadar gerçekti. Çünkü tehlike,
oldukça abartılmıştı ve bazı durumlarda da özel olarak uydurulmaktaydı. Bu tehlike 4 temel
amaca hizmet etmekteydi:
Bu tehlike, Batılı ülkelerin silahlı kuvvetlerinin, Sovyet yayılmacılığına karşı "savunma" gerekçesiyle başka ülkelere müdahale etmesine zemin hazırlıyordu... Bu tehlike, bazı hükümetlerin komünizme karşı siper görevi gördükleri bahanesinin arkasına gizlenmelerine imkân sağlıyordu... Bu tehlike, bazı hükümetlerin, düşmanın ülkeye sızmasını önlemek bahanesiyle, rejim aleyhtarlarını ezmesine zemin hazırlıyordu... Ve bu tehlike,
bazı ülkelerin silah satışlarından
büyük paralar kazanmasının kapısını açıyordu...
Amerikalı Tuğneral Smedly
Butter ‘War is a Rachet’ adlı eserinde, savaşı, uluslararası
para sızdırma ve haraç alma sistemi olarak tasvir etmektedir.
Tuğneral Smedly Butter’e göre,
savaş, para sızdırma ve haraç
alma sistemidir. Bu hep böyle
olmuştur. Bu, muhtemelen en
eski, en kârlı ve en çirkin iştir.
Savaş, kazancın dolar, kaybın
insan olduğu tek sistemdir. Bu
para sızdırma sistemini, ülkeyi
yöneten küçük bir grup çok iyi
bilmektedir. Halkın bundan haberi bile yoktur. Savaş, halkın
büyük çoğunluğu adına küçük
bir azınlığa kazanç sağlayan bir
sistemdir. 
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latı’nın yardımıyla darbeyi planlamış,
finanse etmiş ve uygulamıştır.
Musaddık’ın devrilmesi, darbeler ve
"Ekonomik Kiralık Katiller"le yaşadığımız
coğrafyadaki ülkelerin nasıl ele geçirildiğini göstermesi bakımından önemli
bir dönüm noktasıdır.

"Bat›l›
ülkeler,
1979’da eski
Sovyetler
Birli¤i’nin
güneyindeki
Müslüman
ülkeleri
Moskova’ya karﬂ›
ayakland›rmak
amac›yla ‹ran’da
Humeyni Rejimi’ni
kurdurmuﬂtur. ﬁimdi
ise Büyük Orta Do¤u
Projesi çerçevesinde
Güney Azerbaycan
Türklerinin gücünü kullanarak
kendi
kurdurdu¤u
rejimi
de¤iﬂtirmek
ve yerine
bölgede
gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂt›¤›
sistem için
uygun bir rejim
oluﬂturmak
istemektedir."
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"Ekonomik Kiralık Katiller"le neyi
kastediyorsunuz?
John Perkins’in 2004’te yayınlanan
kitabının adıdır. John Perkins’in "Bir
Ekonomik Kiralık Katilin İtirafları" adlı
kitabı, gelişmekte olan ülkelerde hammadde kaynaklarının, iktidarların ve
genel olarak ülkelerin nasıl ele geçirdiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Perkins’in söylediklerinin ne denli
ciddi olduğunu anlamak için, önce
onun ne tür bir işte çalıştığına bir göz
atmak gerekmektedir. Çünkü, onun
yaptığı iş, söylediklerinin doğruluğunu
ortaya koyacaktır.
Perkins, 1968 yılında Boston Üniversitesi’nde İktisat Fakültesi’nin son
sınıfındayken National Security Agency
tarafından işe alınmıştır. İşe alınırken
bir gün boyunca yalan makinesine bağlı olarak kalmış ve sorulan sorulara cevap vermiştir. Bu süre içerisinde onun
zayıf yönleri tespit edilmiştir. 1971’de
Chas. T. Main Şirketi’ne girmiştir. Merkezi Boston’da bulunan bu danışma şirketinde 2 bin kişi çalışmaktadır. Main’in Baş İktisatçısı, Ekonomi ve Bölgesel Planlama Dairesi’nin Başkanı olarak
Suudi Arabistan, İran, Endonezya, Panama, Ekvator, Kolombiya ve stratejik
öneme sahip birçok ülkelerde bulunmuştur. Perkins’in asıl görevi, bahse
konu ülkelerde, Amerikan hükümet
kuruluşları, bankalar ve özel şirketlerden oluşan bu büyük kurumun çıkarlarını korumaktır.
Perkins, Baş Ekonomist olarak, bu
gizli planın gerçekleşmesi için nasıl çalıştığını ve milyarlarca, hatta trilyonlarca doların Amerikalıların kasalarına nasıl aktığını, buna karşılık borç alan ülkelerin nasıl bir yoksulluğa sürüklendiğini ve borç veren şirketler tarafından
nasıl yağmalandığını anlatmaktadır:
"İlk ekonomik kiralık katil, 1953’te
İran’da demokratik seçimlerle işbaşına
gelmiş olan Musaddık Hükümeti’nin devrilmesi için kullanılmıştır. O devrin ekonomik kiralık katili, Kermit Roosvelt idi.
Kermit Roosvelt, kan akıtılmadan veya
çok az kan akıtılarak, ordu kullanılma-

dan, yalnızca milyonlarca dolar harcayarak, Time dergisi tarafından yılın adamı
seçilen Musaddık’ı devirmiş, yerine İran
Şahı’nı getirmiştir. Musaddık’ın devrilmesinden sonra, ‘Ekonomik Kiralık Katiller’in çok iyi bir fikir olduğu anlaşılmıştır.
Kermit Roosvelt, CIA’de çalışıyordu,
bir hükümet memuruydu. Onun yakalanması, hükümeti sıkıntıya sokabilirdi. Bundan dolayı, benim gibi ekonomik kiralık
katilleri tespit etmek, işe almak ve daha
sonra uluslararası danışma şirketlerinde,
inşaat şirketlerinde ve diğer şirketlerde
çalışmaya göndermek için CIA ve NASA
bir aracı olarak kullanılmıştır. Herhangi
bir operasyonda bizim gibi özel şirketlerde çalışan ekonomik kiralık katillerin yakalanması, sıkıntı doğurmayacaktı."
Musaddık’ın devrilmesiyle kazanılan tecrübe, daha sonra Türkiye, Irak
ve diğer ülkelerde uygulanmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
1953’te İran’dan kaçan Şah, ülkesine geri dönerek Batı’nın desteklediği
İran yönetimini yeniden ele geçirdi.
Şah Pehlevi, yine Batılı ülkeler tarafından devrilinceye, yani 1979’daki İslam
Devrimi’ne kadar ülke yönetiminin başında kaldı. Şah, 1979’da yeniden
İran’ı terk etti ve bir daha ülkesine geri dönmedi.
Batılı ülkeler, 1979’da Sovyetler Birliği’nin güneyindeki Müslüman ülkeleri Moskova’ya karşı ayaklandırmak
amacıyla İran’da Humeyni Rejimi’ni
kurdurmuştur. Şimdi ise Büyük Orta
Doğu Projesi çerçevesinde Güney
Azerbaycan Türklerinin gücünü kullanarak kendi kurdurduğu rejimi değiştirmek ve yerine bölgede gerçekleştirmeye çalıştığı sistem için uygun bir rejim oluşturmak istemektedir.

‹ran, köklü devlet gelene¤ine
sahiptir ve hâkim güçler için
kolay lokma olmayacakt›r
İran, hâkim güçler için
Irak ve Afganistan gibi
kolay bir lokma mıdır?
70 milyonu aşkın nüfusu, büyük bir ordusu ve
nispeten gelişmiş silahları, İran-Irak savaşında elde ettiği tecrübe, Caferiliğin vermiş
olduğu yüksek şehitlik
duygusu ve çok geniş
bir coğrafyaya yayılmış

yerleşim bölgeleriyle İran, Amerika ve
onun müttefikleri için Irak ve Afganistan kadar kolay bir lokma olmayacağının açık göstergeleridir.
İran’ın bu avantajlarının yanı sıra
bazı dezavantajları da vardır. İran’ın
başta Gaşgaylar, Türkmenler, Horasan
Türkleri, Şahsevenler ve Azerbaycan
Türkleri olmak üzere Kürtler, Belüciler
ve Araplar gibi birçok etnik grubu sinesinde barındırması, en büyük dezavantajlardan birisi olarak değerlendirilmektedir.
Birçok uzman, Azerbaycan Türkleri,
Kürtler ve Arapların yardımı olmadan
hâkim güçlerin İran’a yönelik herhangi
bir operasyonunun başarılı olamayacağı kanaatindedir. Çünkü, İran’a yönelik her bir senaryoda Azerbaycan Türkleri, Kürtler ve Arapların mevcut rejime karşı ayaklanması öngörülmektedir. Herhangi bir müdahalenin kaderini tayin edecek en önemli unsur, Güney Azerbaycan olacaktır.
Batılı ülkelerin yardımıyla bahse konu etnik gruplara ait teşkilatlar bir hayli güçlenmiştir. Bu yüzden onlar, rejimin içeriden çökertilmesine katkıda
bulunabilirler. Başkanlığını Mahmut
Ali Çöhreganlı’nın yaptığı Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi (GAMOH), İran’da ve diğer 20 ülkede teşkilatlanmasını tamamlamıştır. Fakat,
Güney Azerbaycan Türklerini ve diğer
Türk gruplarını temsil eden teşkilatlar
henüz Çöhreganlı’ya tam destek vermemektedir. Belki zaman içerisinde
Çöhreganlı bu desteği alabilir. Çünkü,
Güney Azerbaycan Türkleri arasında
bir grup tam bağımsızlık, diğer bir
grup kültürel özerklik ve başka bir
grup ise İran’ın toprak bütünlüğü içerisinde bazı haklar elde etmeyi istemektedir. Çöhreganlı, laik ve demokratik bir federasyon istemektedir.
Amerika ve İngiltere, Irak’ta yaptıkları gibi İran’da da yalnız
Kürt gruplardan
faydalanabilir ve
kesin sonuç
da elde edebilir. Ancak, Azerbaycan
Türkleri ve
diğer etnik
grupların direnişe destek
vermesi, mevcut rejimin

Bat›’n›n ‹slam’a
ve ‹slam ülkelerine
bak›ﬂ› hiç
de¤iﬂmedi
Bunun daha iyi anlaşılması
için size gizli belgelerden birkaç
alıntı vermek istiyorum:
"Dünyanın en büyük ve yarı
büyük güçleri, İslam Dünyası’nın
ekonomik zenginliklerini kontrol
etmektedir ve bazı bölgelerin
stratejik öneminin de farkındadır.
Söz konusu güçlerin davranışlarını önceden tahmin etmek zordur. Çünkü, bu güçlerden her
biri kendisini, alışverişini alelacele yapmak isteyen müşteri olarak görmektedir. Onlar, dükkânın soyulacağını çok iyi bilmektedirler."
"Ne Sünni ne de Şiiler tanınmış bir lidere sahip değildir. Teoride Sünnilerin halifesi vardır,
fakat tarihi halifelik 1350’lerde
Bağdat’ta son bulmuştur. O tarihten beri laik güçler tarafından
yaratılan ve genel olarak da tanınmayan ‘esir halifeler’ vardır.
Milliyetçilik, Müslümanları parçalamaktadır. Şu an, İslam’ın geleneksel liderlik rolü için herhangi
ciddi bir girişim mevcut değildir."
"1930’dan 1940’a kadar Türkiye, İran ve Suudi Arabistan gibi yalnız üç Müslüman ülke bir
dereceye kadar gerçekten bağımsızdı. Bu üç ülke de birbirini
kıskanmaktadır ve büyük güçlere karşı milli varlıklarını korumak
için savunmadadırlar."
"Bundan başka, Müslüman
halklar, propagandayı değerlendirecek, kendilerine yeni bir dünya ve yeni bir cennet vaat edenlerin motivasyonlarını anlayacak
kadar eğitimli değildir" 
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