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18 Mayıs 2004 günlü Cumhuriyet Gazetesi’nde Mustafa Balbay’ın yazısı, ABD’nin 
Türkiye’den taleplerini özetliyordu: İncirlik Üssü’nün genişletilmesi, Trabzon ve Samsun’da 
deniz üsleri, İncirlik’te 48 savaş uçağı, 10 tanker uçağı ve 1000 askeri personel. 
 
Bu önemli haber, beklenen bir gelişmedir. 
 
ABD emperyalizmi, Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde, Türkiye topraklarında ya bir 
taşeron devlet istemektedir; ya da Türkiye Cumhuriyeti’ni parçalamaya çalışacaktır. 1991 
Körfez Krizi sonrasında PKK’ya verilen ABD desteğinin arkasındaki mantık buydu. 
Günümüzde ise taşeronluk istenmektedir. Ancak, ABD emperyalizminin Ortadoğu’da girdiği 
bataklığa onunla birlikte girmeye çalışacak, işkencecilerin ve çocuk-yaşlı katillerinin yanında 
yer alacak siyasal partinin Türkiye’de büyük tepki çekeceği de açıktır.  
  
ABD’nin bu adımını , 1995 ve 2000 yıllarında yayımlanmış iki haritadan çıkarmak 
mümkündür.  
 
ABD, Büyük Ortadoğu Projesi, ABD ordusunun subayları için yayımlanan Joint Forces 
Quarterly Dergisi’nin 1995 Sonbahar sayısının özel konusuydu. Dergide yer alan “The 
Greater Middle East” başlıklı yazıda (s.37) bir dünya haritası yer almaktadır. ABD’nin aşağı 
yukarı Büyük Ortadoğu olarak nitelendirdiği bölgede operasyon yapmak için oluşturduğu 
ordu, CENTCOM’dur. CENTCOM’un ana üssü ABD’nin güney doğusunda Norfolk’tadır. 
Haritada, Norfolk üssünden Ortadoğu’ya müdahale edebilmek için gerekli süreler 
verilmektedir. Uçakla 7 bin millik uzaklık, 24 saatte aşılabilmektedir. Cebelitarık üzerinden 
8600 deniz millik mesafe, en az 20 gün sürmektedir. Ümit Burnu üzerinden mesafe ise 12 bin 
deniz milidir ve en az 26 gün gereklidir.  
 
ABD Merkezi İstihbarat Örgütü’nün (CIA) düşünce üretme merkezlerinden Rand tarafından 
2000 yılında “Türkiye – Batı İlişkilerinin Geleceği” isimli bir kitap yayımlandı. Kitabın yazarları, 
Zalmay Khalilzad, Ian O Lesser ve F. Stephen Larrabee. Kitabın 86. sayfasında bir harita yer 
alıyor. Haritanın merkezinde İncirlik var. İncirlik merkez alınarak 1000 mil yarıçaplı bir daire 
çizilmiş. Dairenin içine hem Ortadoğu, hem de yine enerji kaynakları açısından önemli olan 
Hazar Havzası giriyor.  
 
Bunlara ek olarak, ABD Dışişleri Bakanı Powell’ın ZDF Alman Televizyonundan Maybritt 
Illner ile 1 Nisan 2004 günü yaptığı görüşmede, Türkiye’den “İslam Cumhuriyeti” olarak söz 
etmesini hatırlayın.  
 
Ayrıca, Sayın Başbakan’ın AB’ye karşı alternatiflerin söz konusu olabileceğine ilişkin sözlerini 
düşünün.  
 
Türkiye’de ABD’nin ne yapmaya çalışacağını öğrenmek isteyenler, ABD kaynaklarına 
internet üzerinden eriştiklerinde, büyük bir hazineye ulaşacaklardır.  
 


