SOĞUK SAVAŞI GÖZETLERKEN

ÖNSÖZ
Elinizdeki kitap, ülkemizi yakından ilgilendiren iki konuya birlikte ışık tutmak için hazırlanmıştır. Bu konulardan birincisi, Türkiye’nin kendi
coğrafyasında nasıl tecrit edildiği, çevre ülkelerle
karşılıklı çıkara dayalı ilişkilerini hangi nedenlerden ötürü geliştiremediği ile ilgilidir. İkinci olarak,
bugünkü dünya düzeninin – Yeni Dünya Düzeni hakkında cilalı söylemlere rağmen- ağır yapısal bozukluklarının nedenlerini ve kaynaklarını mercek altına alır;
dünyanın geleceğinde, hazırlıklarına şimdiden başlamamız gereken kargaşa eğilimi olduğunu göstermeye çalışır. Soğuk Savaşı gözetledikten sonra
aşağıdaki soruların cevapları üzerinde bir kez daha
düşünmekte fayda vardır: Soğuk Savaş sonrası
dünya düzeni, Soğuk Savaş döneminde nasıl inşa
edildi? Terör, gerçekte nedir, ne değildir? Hocaları
kimledir? Terörist nedir, ne değildir? Terörden kimler
yararlanmıştır? Terörden yararlananlar şimdi ne
durumdadır? Dünya düzeni Soğuk Savaş döneminin
yüksek siyasî yapısı basıncı altında nasıl kristalize
olmuştur?
Elinizdeki kitap, İkinci Binyılın Muhasebesi
isimli kitabımızın üçüncü cildinin bazı bölümleri-
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nin, nispeten daha dar sayılabilecek bir konuda,
daha geniş bir değerlendirme yapabilmek amacıyla,
yeniden gözden geçirilerek zenginleştirilmesiyle hazırlanmıştır. Bilindiği üzere Türkiye, ağır uluslar
arası siyasi sorunları ve büyük iç çelişkileri olan
ülkelerle çevrilidir. Kendi ülkemizin ağır sorunlarıyla bunalmış olan bizler, ülkemizin çevresinde bir
kuşak oluşturan halklar tarafından, bir istikrar
adası, yaşanacak bir yarım cennet olarak görüldüğümüzü de bilelim. Söz konusu halkların, bağlı bulunduğu ülkelerin iç çelişkilerinin 20.yüzyıl boyunca Büyük Güçler tarafından alabildiğine kaşınarak
kangrene dönüştürülmesi, başından beri, Türkiye’nin bu ülkelerle endüstriyel ve kültürel yakınlaşmasının önünde en büyük engeli teşkil etmiştir.
Bu gerçek, Türkiye’nin olağanüstü jeo-stratejik konumundan dengeli kalkınması adına yararlanmasını önlemektedir. Bugüne kadar ülkemizde cereyan ede gelen siyasî tartışmalarda öne çıkarılan
konular beceriksizliğimiz, kötü yönetimler, siyasî
sistem tartışmaları olmuş, buna karşılık tatmin
edici atılımlar yapamamamızın dış çevreyle ilgili
nedenleri üzerinde pek durulmamıştır. Hazırlamış
olduğumuz bu kitapla, bu konuya zihin açıcı katkılarda bulunmayı ummaktayız.
Birinci bölüm, Türkiye’nin durumu ile çevre ülkelerin tarihi gerçekleri arasında kurduğu-
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muz jeo-stratejik ilgiyi açıklayabilmek için hazırlanmıştır. Günümüzün büyük güçlerinin ve uzak
geçmişte yaşamış üstün medeniyetlerin coğrafyaları ile başarılı yanlarının ortak noktaları bu bölümde ele alınmıştır. Böylece, kitabın ilerdeki bölümlerinde yer verilen olguları değerlendirmek
için bir bakış açısı teklif etmiş oluyoruz.
İkinci bölümde, Türkiye’nin doğusuna bir
kör tapa inşa etmek için, Birinci Dünya Savaşı
sonrasında oynanan oyunlar, İran şahının bu
amaçla başa geçirilişi ve saltanatı boyunca oynadığı roller ele alınmıştır. Daha sonraki bölümlerde, bugünkü İsrail’in inşa süreci ve Arap-İsrail
çatışmalarında Büyük Güçlerin oynadığı roller
anlatılmaktadır. Söz konusu bölümler incelendiğinde görülecektir ki, İsrail ve onunla ilgili sorunlar, bugünkü dünya düzeninin oluşmasında
SSCB ve ABD kadar etkili ve belirleyici olmuştur.
On üçüncü bölümde, İran-Irak Savaşı’nın
nasıl ortaya çıktığı, on yıl sürmesinin nasıl başarıldığı ve neden birdenbire sona erdirildiği anlatılmaktadır. Daha sonra, Sovyetler Birliği’nin çöküşü, “bilimsel sosyalizm”in Afrika’da yaptığı
tahribat, stratejik mülahazalarla Büyük Güçler
tarafından sürdürülen faaliyetler sonucunda Afganistan’ın nasıl medeniyetin dışına itildiği ile il-
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gili gerçekler sırasıyla bağımsız bölümler halinde
incelenmiştir.
On sekizinci ve daha sonraki bölümler,
bütün bu olguların ışığında, Yeni Dünya Düzeni’nin ana özelliklerini, belirgin yanlarını, kimin
için ve ne pahasına ortaya çıktığını kısaca değerlendirmeye çalıştığımız bölümlerdir. Buna karşılık, konu hakkında görüş oluşturma işini büyük
ölçüde saygıdeğer okuyucuya bıraktığımızı da
özel olarak belirtmeliyiz.
Saygılarımızla…
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