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““(Daha) B(Daha) Büüyyüük Orta Dok Orta Doğğuu””
((GreaterGreater MiddleMiddle East)East)

Fas’tan Güney Asya’ya, Kafkasya’dan Afrika 
Boynuzu’na
“Kapsama alanı”, salt coğrafi, ekonomik ya da siyasi 
bir paydayı ifade etmiyor
İsrail’i bir yana bırakırsak, önemli bir ortak payda, tüm 
ülkelerin müslüman olması
Yaratılan bu kavramın temel çıkarılış nedenini, daha 
ziyade ABD’nin söz konusu bölgenin tümüne yönelik 
niyet ve algılamalarında ve giderek artan “emperyal”
isteklerinde aramak gerekir. 



KuramKuramıın Ortaya Atn Ortaya Atıılmaslmasıı ve Yayve Yayıılmaslmasıı

Aslında konuyla ilgili ilk “eskizler”, “yeni muhafazakar”ların 
bugünkü kadar etkili olamadıkları 1990’lı yıllara dayansa 
da, işlerlik kazanması George W. Bush dönemine kaldı.
ABD, özellikle 11 Eylül olaylarının ardından, yeni bir tehdit 
algılaması tanımıyla birlikte, söz konusu bölgeye yönelik 
bazı “kuramsal” açılımlar yapmaya başladı
Bu açılımlarda, 11 Eylül saldırılarında suçlu olarak ortaya 
konulan teröristlerin çoğunun Orta Doğu (Suudi) kökenli 
olması da, öne sürülen gerekçelere “alt yapı” yapıldı
Söz konusu bölgenin, ABD için tehdit oluşturan alt yapısına 
vurgu yapıldı
Bazı ABD’li yazarlar ve yetkililer, konunun yayılmasını ve 
tartışılmasını çeşitli yöntemlerle sağladılar



ABDABD’’nin Konuyu nin Konuyu ““TakdimiTakdimi””

“Büyük OrtaDoğu bölgesi, sosyo-ekonomik ve 
siyasi bir kriz yaşıyor.
Bölgedeki rejimler, modernizasyonun ve 
küreselleşmenin gerekliliklerine ayak 
uyduramıyor, bunları karşılayamıyorlar.
Söz konusu siyasi ve sosyo-ekonomik kriz, 
bölgede radikalleşmenin ve anti-Amerikanizmin
artmasına, kökleşmesine yol açıyor.
Bu sorunla baş edebilmek için ABD, bölgede 
sosyal ve ekonomik reformların yapılması
suretiyle, demokrasinin yerleşmesini sağlayacak 
yeni bir strateji geliştirmiştir.”



KavramKavramıın Yayn Yayıılmaslmasıı
(Deme(Demeççler, inisiyatifler, makaleler, vb..)ler, inisiyatifler, makaleler, vb..)

İlk adımlar:
– ABD-O. Doğu Serbest Ticaret Bölgesi Önerisi
– ABD-O.Doğu Ortaklık İnisiyatifi şemsiyesi altında yardım 

programları (Aralık 2002)

Başkan Bush’un konuşmaları:
– National Endowment for Democracy adlı kuruluşun 20. kuruluş

yılı töreninde (Kasım 2003) yaptığı konuşmasında
– Aynı tarihlerde, “State of the Union” konuşmasında

G-8 toplantısı için hazırlanan bir çalışma dökümanının
(working paper) El-Hayat gazetesine “sızması” (14 Şubat 
2004)



TheThe USUS--MiddleMiddle East East PartnershipPartnership InitiativeInitiative

ABD Dış İşleri Bakanlığı web sayfası

The Transatlantic Community: Helping Build Peace, Prosperity, 
and Security in the Greater Middle East

(Bakan Yardımcısı N. Burns)



Türkiye’ye Rol Biçiliyor

JFQJFQ
AutumnAutumn 19951995



““Kapsama AlanKapsama Alanıındaki ndaki ÜÜlkelerlkeler””

22 Arap 22 Arap üülkesilkesi
PakistanPakistan
AfganistanAfganistan
İİranran
TTüürkiyerkiye
İİsrailsrail



““BBüüyyüük Orta Dok Orta Doğğu Projesi/u Projesi/İİnisiyatifinisiyatifi

““KuramKuram””, Arap k, Arap köökenli uzmanlara hazkenli uzmanlara hazıırlattrlattıırrıılan lan 
BMBM’’inin ““Arap Arap İİnsani Gelinsani Gelişşme Raporlarme Raporlarıı””na (2002, na (2002, 
2003)  dayand2003)  dayandıırrııldldıı
Haziran 2004Haziran 2004’’de toplanacak Gde toplanacak G--8 toplant8 toplantııssıı
ööncesindencesinde hazhazıırlanan rlanan ddöökküümanman, Londra, Londra’’da da 
yayyayıınlanan Elnlanan El--HayatHayat’’a sa sıızdzdıırrııldldıı (14 (14 ŞŞubat 2003)ubat 2003)
DDöökküümandamanda ((WorkingWorking PaperPaper) 3 b) 3 bööllüüm yer aldm yer aldıı::
–– Demokrasinin ve iyi Demokrasinin ve iyi ““yyöönetinetişşiminimin”” ((governancegovernance) te) teşşvik vik 

edilmesiedilmesi
–– Bilgi toplumunun yaratBilgi toplumunun yaratıılmaslmasıı
–– Ekonomik fEkonomik fıırsatlarrsatlarıın gelin gelişştirilmesitirilmesi



DDöökküümanamana ((WorkingWorking paperpaper)) ggöörere ::

BBöölgede, BM Arap uzmanlarlgede, BM Arap uzmanlarıınca tannca tanıımlanan 3 mlanan 3 
temel eksik (temel eksik (öözgzgüürlrlüük, bilgi ve kadk, bilgi ve kadıınlarnlarıın haklardan n haklardan 
yoksunluyoksunluğğu), Gu), G--8 devletlerinin milli 8 devletlerinin milli ççııkarlarkarlarıı iiççin in 
tehdit olutehdit oluşşturmaktadturmaktadıırr
Bu koBu koşşullar devam ederse (deullar devam ederse (değğiişştirilmezse) Gtirilmezse) G--88’’lerler,,
–– AAşışırrııllııkk
–– TerTeröörizmrizm
–– Uluslar arasUluslar arasıı susuççlarlar
–– Yasa dYasa dışıışı ggöçöç
gibi yagibi yaşşamsal sorunlarda artamsal sorunlarda artışışla yla yüüzz yyüüze ze 
geleceklerdir.geleceklerdir.



““BBöölgeyle ilgili mevcut durumu yanslgeyle ilgili mevcut durumu yansııtan istatistikler tan istatistikler 
ggööz korkutucu boyuttadz korkutucu boyuttadıırr””

22 Arap 22 Arap üülkesinin lkesinin GSHGSH’’larlarıı toplamtoplamıı, , İİspanyaspanya’’nnıınkinden azdnkinden azdıır.r.
YetiYetişşkin Araplarkin Araplarıın yaklan yaklaşışık % 40k % 40’’ıı (65 milyon) okur(65 milyon) okur--yazar yazar 
dedeğğildir ve bunlarildir ve bunlarıında nda üçüçte ikisi kadte ikisi kadıınlardnlardıır.r.
2010 y2010 yııllıında 50 milyon gennda 50 milyon gençç, i, işş piyasaspiyasasıına girmek na girmek 
durumundaddurumundadıır. Bu sayr. Bu sayıı 20202020’’de  100 milyona ulade  100 milyona ulaşşacaktacaktıır. r. 
(Bu yeni kat(Bu yeni katııllıımlara mlara çöçözzüüm bulabilmek im bulabilmek iççin, her yin, her yııl en az 6 l en az 6 
milyon yeni imilyon yeni işş aaççıılmaslmasıı gerekmektedir.)gerekmektedir.)
Mevcut iMevcut işşsizlik oranlarsizlik oranlarıı kalkalııccıı olursa, bolursa, böölgedeki ilgedeki işşsizlerin sizlerin 
saysayııssıı 2010 y2010 yııllıında 25 milyona ulanda 25 milyona ulaşşacaktacaktıır.r.
BBöölgedeki nlgedeki nüüfusun fusun üçüçte birinden fazlaste birinden fazlasıı ggüünde 2 dolarnde 2 dolarıın n 
altaltıında gelirle yanda gelirle yaşşamaktadamaktadıır. Yar. Yaşşam koam koşşullarullarıınnıı
geligelişştirebilmek itirebilmek iççin, mevcut ekonomik bin, mevcut ekonomik büüyyüüme hme hıızzıınnıın (%3) n (%3) 
iki katiki katıına na ççııkarkarıılmaslmasıı gereklidir.gereklidir.



(..devam..)(..devam..)

Toplam nToplam nüüfusun ancak % 1.6fusun ancak % 1.6’’ssıı internete internete 
erierişşebilmektedir. Bu debilmektedir. Bu düünyadaki dinyadaki diğğer er 
bböölgelerin tlgelerin tüümmüünden knden kööttüüddüür.r.
Parlamentolarda kadParlamentolarda kadıınlarnlarıın orann oranıı % 3.5% 3.5’’tir. tir. 
Bu oran altBu oran alt--Afrika Afrika üülkelerinde bile % lkelerinde bile % 
8.48.4’’ttüür.r.
EriErişşkin Araplarkin Araplarıın % 51n % 51’’i bai başşta Avrupa ta Avrupa 
üülkeleri olmak lkeleri olmak üüzere, dizere, diğğer er üülkelere glkelere göçöç
etmek istediklerini setmek istediklerini sööylemektedirler.ylemektedirler.



““Mevcut koMevcut koşşullar sullar süürerse:rerse:””

BBöölge yol ayrlge yol ayrıımmıındadndadıırr
İşİşsiz, esiz, eğğitimsiz ve itimsiz ve 
yoksul nyoksul nüüfus her yfus her yııl l 
artacaktartacaktıırr
Bu durum,            Bu durum,            
bböölgenin istikrarlgenin istikrarıına ve    na ve    
GG--8 8 üülkelerinin ortak lkelerinin ortak 
ççııkarlarkarlarıına dona doğğrudan rudan 
tehdit olutehdit oluşşturmaktadturmaktadıırr



Bush YBush Yöönetimine gnetimine gööre       re       
““YapYapıılmaslmasıı GerekenlerGerekenler””inin
bir dizi alt babir dizi alt başşllığıığı var..var..

Ve bunlarVe bunlarıın bir n bir ççooğğu da yapu da yapııldldıı, , 
yapyapııllııyoryor…………

İşİşte bazte bazıı sonusonuççlar:lar:



ABD BasABD Basıınnıında Yer Alan Karikatnda Yer Alan Karikatüürler..rler..

ABD’NİN KREDİBİLİTESİ



ABD BasABD Basıınnıında Yer Alan Karikatnda Yer Alan Karikatüürler..rler..

GÖREV
YERİNE GETİRİLDİ

SADDAM’ın İŞKENCE ODALARI
YENİ YÖNETİMİYLE (HİZMETİNİZDE)

ABD’Lİ
KURTARICILAR



Irak’a, Kitle İmha Silahları Olduğu İçin Müdahale Edildi !!!



““KKüüresellereselleşşmeme””
KissingerKissinger, , FukuyamaFukuyama, Alan , Alan FriedmanFriedman, , 
KaganKagan gibi yazarlar gibi yazarlar ““kküüresellereselleşşmeme””yi; yi; 
““ABDABD’’nin ekonomik, knin ekonomik, küültltüürel ve siyasi rel ve siyasi 
normlarnormlarıınnıın dn düünya nya üüzerinde yayzerinde yayıılmaslmasıı
ve kabul edilmesive kabul edilmesi”” olarak golarak göörrüüyorlardyorlardıı..
ABD 4 YABD 4 Yııllllıık Savunma Raporlark Savunma Raporlarıı, , 
kküüresellereselleşşmenin korunmasmenin korunmasıınnıı ve ve 
geligelişştirilmesini tirilmesini (piyasalar(piyasalarıın, enerji ve n, enerji ve 
dodoğğal kaynaklaral kaynaklarıın ABDn ABD’’nin erinin erişşimine imine 
aaççıık kalmask kalmasıınnıı)) ““yayaşşamsal ulusal amsal ulusal 
ççııkarlarkarlar”” listesine koymulistesine koymuşştu.tu.

(Ergin Yıldızoğlu, Stratejik Analiz)



KissingerKissinger’’dandan BugBugüünene……
19731973--74 petrol krizinde ABD74 petrol krizinde ABD’’nin S. Arabistan B. nin S. Arabistan B. 
ElElççisi olan isi olan James James AkinAkin, 1975 y, 1975 yııllıında nda HarperHarper’’sdasda
yayyayıınlanan bir yaznlanan bir yazııyyıı ananıımsmsııyor: yor: ““SeizingSeizing ArabArab
OilOil””.... YazarYazarıı MilesMiles IgnotusIgnotus (?). (?). 
Bu yazBu yazııdaki temel gdaki temel göörrüüşşe ge gööre, re, ““ABDABD’’nin nin 
ekonomik ve politik sorunlarekonomik ve politik sorunlarıınnıın n çöçözzüülmesi ilmesi iççin, in, 
Arap petrolArap petrolüü ele geele geççirilmeli, Oklahomairilmeli, Oklahoma’’llıılar ve lar ve 
TeksasTeksas’’llıılarlar taraftarafıından indan işşletilmeliletilmeli”” idi. idi. 
TVTV’’lerde bu anlaylerde bu anlayışış sahiplerini sahiplerini “ç“çıılglgıın, n, kriminalkriminal ya ya 
da Sovyet ajanda Sovyet ajanıı”” olarak tanolarak tanıımlayan ve karmlayan ve karşışı ççııkan kan 
AkinAkin, bir s, bir süüre sonra ire sonra işşinden oldu. inden oldu. Zira bu fikir, Zira bu fikir, 
ddöönemin Dnemin Dışışiişşleri Bakanleri Bakanıı KissingerKissinger’’ee ait idi.ait idi. AynAynıı
ggöörrüüşş, bug, bugüün n ““neoneo--concon””larlar taraftarafıından yeniden ndan yeniden 
devreye konulmaya devreye konulmaya ççalalışıışıllııyor.yor.



AdAdıım Adm Adıım Km Köörfezin ve Avrasyarfezin ve Avrasya’’nnıın Kontroln Kontrolü…ü…

1.1. RapidRapid DeploymentDeployment ForceForce (1980(1980--Carter Doktrini) Carter Doktrini) ““Bir dBir dışış ggüüccüün n 
KKöörfezrfez’’i kontrole kalki kontrole kalkışışmasmasıı, ABD, ABD’’nin yanin yaşşamsal amsal ççııkarlarkarlarıına saldna saldıırrııddıır ve r ve 
askeri gaskeri güçüç dahil, her yolla engellenecektir.dahil, her yolla engellenecektir.””

2.2. TheThe CentralCentral CommandCommand (1980(1980’’lerler--Reagan) ABDReagan) ABD’’de yeni ve merkezi de yeni ve merkezi 
bir komutanlbir komutanlıık, Kk, Köörfezrfez’’den ve Doden ve Doğğu Afrikau Afrika’’dan Afganistandan Afganistan’’a kadar a kadar 
sorumlu. Antisorumlu. Anti--Sovyet bir ittifak Sovyet bir ittifak ççabasabasıı (T(Tüürkiyerkiye--İİsrailsrail--S. Arabistan). S. Arabistan). 
Suudilere ve KSuudilere ve Köörfezrfez’’e milyarlarca dolarle milyarlarca dolarlıık silah satk silah satışıışı..

3.3. KKöörfez savarfez savaşışı S. Arabistan, ticari ve askeri alanda S. Arabistan, ticari ve askeri alanda ““kaynak kaynak 
ççeeşşitliliitliliğğii””ne yne yööneldi. Kneldi. Köörfez Savarfez Savaşışı, durumu eski haline getirdi. Sava, durumu eski haline getirdi. Savaşş
sonrassonrasıı ABD, Suudilere 10 yABD, Suudilere 10 yıılda 43, Klda 43, Köörfezrfez’’e 16 milyar $e 16 milyar $’’llııkk silah sattsilah sattıı. . 
IrakIrak’’ta uta uççuuşşa kapala kapalıı bböölgeler olulgeler oluşşturuldu.turuldu.

4.4. AfganistanAfganistan TerTerööre karre karşışı ““ucu aucu aççıık savak savaşş”” babaşşladladıı. 2003 savunma . 2003 savunma 
bbüüttççesi         400 milyar $. Bunun 60 milyar $esi         400 milyar $. Bunun 60 milyar $’’ıı KKöörfezrfez’’e. Askeri tesisler e. Askeri tesisler 
KKöörfezrfez’’den, Hint Okyanusuden, Hint Okyanusu’’nda Diego nda Diego GarciaGarcia’’yaya, Afrika, Afrika’’da Cibutida Cibuti’’ye.. ye.. 
ÖÖzbekistan ve Kzbekistan ve Kıırgrgıızistanzistan’’a..a..

5.5. IrakIrak Project Project forfor thethe New New AmericanAmerican CenturyCentury--NeoconsNeocons. . PerlePerle, , KaganKagan, , 
WolfowitzWolfowitz, , WoolseyWoolsey, , CheneyCheney, , RumsfeldRumsfeld, , LewisLewis LibbyLibby, , ElliotElliot AbramsAbrams, , 
HalilzadHalilzad.. Bunlar .. Bunlar NixonNixon ve Fordve Ford’’la da vardla da vardıı..

6.6. ““Yeni DYeni Düünya Dnya Düüzenizeni””,,““KKüüresellereselleşşmeme””,,““Orta DoOrta Doğğu Baru Barışış
ProsesiProsesi””, , ““Yol HaritasYol Haritasıı””, , ““BBüüyyüük Orta Dok Orta Doğğu Projesiu Projesi””, , ““Daha Daha 
GeniGenişş Orta DoOrta Doğğu/K. Afrikau/K. Afrika””...... ????????



Prof. Michael Prof. Michael KlareKlare::
““IrakIrak’’ıın kontroln kontrolüü, petrol, petrolüün yakn yakııt olarak t olarak 

dedeğğil, il, ggüçüç olarak kullanolarak kullanıımmıı iiççindir.indir.
İİran Kran Köörfezirfezi’’nin kontrolnin kontrolüü;;

AvrupaAvrupa’’nnıın, Japonyan, Japonya’’nnıın ve n ve ÇÇinin’’in in 
kontrolkontrolüü iiççindir. indir. 

BBööylece, ylece, ‘‘muslukmusluk’’ bizim elimizin altbizim elimizin altıındanda
olacaktolacaktıır.r.””

““ControlControl overover thethe PersianPersian GulfGulf translatestranslates intointo controlcontrol overover
EuropeEurope, , JapanJapan andand ChinaChina. . ItIt is is havinghaving ourour handhand on on thethe spigotspigot..””

((ThirtyThirty YearYear ItchItch, Robert , Robert DreyfussDreyfuss, , motherjonesmotherjones.com, .com, MarchMarch 1, 2003)1, 2003)



DDüünya nya ÜÜretilebilir Petrol Rezervleri retilebilir Petrol Rezervleri 
1200.7 milyar varil1200.7 milyar varil (2005 sonu)(2005 sonu)

Afrika
114.3 milyar v.

G., Orta Amerika
103.5 milyar v.

Asya Pasifik
40.2 milyar v.

K. Amerika 
59.5 milyar varil 18.4 billion bbl

BDT
122.9 milyar v.

Rezervin Üretime Oranı: 
40.6 yıl

Avrupa
18.4 milyar v.

O. Doğu
743 milyar v.



İİspatlanmspatlanmışış petrol rezervlerinin % 71petrol rezervlerinin % 71’’i Orta i Orta 
DoDoğğu ve Kuzey Afrikau ve Kuzey Afrika’’dada……..



DDüünya gaz rezervlerinin % 40nya gaz rezervlerinin % 40’’ıı Orta Orta 
DoDoğğuu’’da, % 8da, % 8’’i Afrikai Afrika’’dada……



ABDABD’’nin petrolde artan dnin petrolde artan dışış babağığımlmlııllığıığı

ABD tek baABD tek başışına, na, 
ddüünyada nyada 
ttüüketilen ham ketilen ham 
petrolpetrolüün n 
% 25% 25’’ini, ini, 
benzinin % 45benzinin % 45’’ini ini 
ttüüketiyor.ketiyor.
Petrolde dPetrolde dışışa a 
babağığımlmlııllığıığı% 60% 60……
Bu oranBu oran,, giderek giderek 
artartııyor.yor.

Tüketim

Üretim



DDüünya Bnya Böölgeler araslgeler arasıı PetrolPetrol TicaretiTicareti

Petrol ticareti, 2030’a kadar 2 kat artacak. 
Ek ihracatın tamamına yakını, Orta Doğu bölgesinden gelecek.



ABDABD’’nin Donin Doğğal Gaz al Gaz ÜÜretim, Tretim, Tüüketim ve ketim ve İİthalatthalatıı

Deniz aşırı - LNG



ABAB’’nin Donin Doğğal Gaz Talebial Gaz Talebi



DDüünya Bnya Böölgeler araslgeler arasıı DoDoğğal Gaz al Gaz TicaretiTicareti

Doğal gaz ticareti, 2030’a kadar 3 kat artacak. 
Ek ihracatın çoğu, Orta Doğu, Afrika ve Rusya’dan gelecek.



İİspatlanmspatlanmışış Petrol Rezervleri Petrol Rezervleri (2006 sonu) (2006 sonu) 
(BP, Haziran 2007)(BP, Haziran 2007)



İİspatlanmspatlanmışış Gaz Rezervleri Gaz Rezervleri (2006 sonu) (2006 sonu) 
(BP, Haziran 2007)(BP, Haziran 2007)



Hazar BHazar Böölgesi Gaz Rezervleri Klgesi Gaz Rezervleri Kııyaslamasyaslamasıı -- 20062006



2030 Y2030 Yııllıına Kadar na Kadar 
DDüünya Petrol nya Petrol ÜÜretimine Katkretimine Katkıılarlar

Hazar

OPEC

Diğer

Rusya



2010 Y2010 Yııllıına Kadar Hazar Petrol na Kadar Hazar Petrol ÜÜretim Tahminiretim Tahmini



BatBatıı Afrika Petrol Afrika Petrol ÜÜretiminin retiminin ÖÖneminemi

Nijerya

Angola



Irak Irak ÜÜretim Tahminleriretim Tahminleri

İşgal öncesi
2.6 mv/g

Bugün
2 mv/g



DDüünya nya Petrol TicaretindePetrol Ticaretinde
OPEC ve Basra KOPEC ve Basra Köörfezrfez’’inin inin ÖÖneminemi

(2001(2001--2030)2030)

20032003 20302030

mvgmvg (%)(%) mvgmvg (%)(%)
31.731.7 6060 48.548.5 62.762.7

mvgmvg (%)(%) mvgmvg (%)(%)

22.522.5 42.642.6 34.334.3 44.344.3
OPEC OPEC 
KKöörfez rfez 
İİhracathracatıı

OPEC OPEC 
İİhracathracatıı

Kaynak: ABD Enerji Bakanlığı, Mayıs 2006



Temel HedeflerTemel Hedefler

Petrol ve gaz sahalarPetrol ve gaz sahalarıınnıın (n (üüretimin) retimin) 
kontrolkontrolüü
Petrol ve gazPetrol ve gazıın, kesintisiz olarak tan, kesintisiz olarak taşışınmasnmasıı
(ta(taşışıma yollarma yollarıınnıın kontroln kontrolüü))
–– BoruhatlarBoruhatlarıı
–– Su yollarSu yollarıı
–– DiDiğğerer
DiDiğğer er ““ggüçüçlerinlerin”” aynaynıı yyööndeki ndeki ççabalarabalarıına na 
karkarşışı etkin olabilmeketkin olabilmek



TheThe ForeignForeign PolicyPolicy ChallengeChallenge of of EnergyEnergy DependenceDependence

Enerji baEnerji bağığımlmlııllığıığı, ABD d, ABD dışış politikaspolitikasıı aaççııssıından 5 ndan 5 
ayrayrıı ve giderek bve giderek büüyyüüyen sorun yaratmaktadyen sorun yaratmaktadıır:r:

1.1. PolikaPolika belirleyicileri, kabul etmelidirler ki, belirleyicileri, kabul etmelidirler ki, 
öönnüümmüüzdeki 20 yzdeki 20 yıılda Batlda Batıı, d, düünyannyanıın en zengin n en zengin 
enerji benerji böölgesi olan Orta Dolgesi olan Orta Doğğu ile olan mevcut u ile olan mevcut 
ekonomik ve gekonomik ve güüvenlik bavenlik bağğlantlantııssıınnıın yerine  n yerine  
ikame edecek bir alternatif bulmasikame edecek bir alternatif bulmasıı
olanaksolanaksıızdzdıır. r. 

2.2. ABD kaynaklarABD kaynaklarıınnıı ççeeşşitlendirme itlendirme ççabalarabalarıınnıı
yoyoğğunlaunlaşşttıırmak zorundadrmak zorundadıır ...r ...

3.3. ABD, ABD, ““petrol lanetipetrol laneti””nin gnin güüvenlik ve venlik ve 
ekonomiyle ilgili sonuekonomiyle ilgili sonuççlarlarıınnıı kavramak kavramak 
zorundadzorundadıır: Enerji zenginlir: Enerji zenginliğği, uzun di, uzun döönemli nemli 
toplumsal kazantoplumsal kazanıımlara dmlara dööndndüürrüülemedilemediğği i 
takdirde, yoksulluk ve takdirde, yoksulluk ve ççatatışışmalar artacak, malar artacak, 
hem enerji ghem enerji güüvenlivenliğği hem de uluslar arasi hem de uluslar arasıı
ggüüvenlik tehlikeye girecektirvenlik tehlikeye girecektir..
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4. ABD petrol i4. ABD petrol iççin, istikrarsin, istikrarsıız ve kz ve kööttüü yyöönetilen netilen 
üülkelere dayallkelere dayalıı (ba(bağığımlmlıı) olma zorunlulu) olma zorunluluğğu u 
ssüürerken, istikrarsrerken, istikrarsıızlzlığıığın bu temel nedenlerine n bu temel nedenlerine 
çöçözzüüm olabilecek yeni politik ve ekonomik m olabilecek yeni politik ve ekonomik 
stratejiler gelistratejiler gelişştirmek zorundadtirmek zorundadıır. r. 

5. ABD5. ABD’’nin, hem gelinin, hem gelişşmimişş hem de gelihem de gelişşmekte olan mekte olan 
üülkelerle, ortak glkelerle, ortak güüvenlik anlayvenlik anlayışıışınnıı geligelişştirmek tirmek 
iiççin koalisyonlar kurma ihtiyacin koalisyonlar kurma ihtiyacıı vardvardıır. Buna r. Buna 
Orta DoOrta Doğğuu’’da da syapsyapıısalsal reform, Afrikareform, Afrika’’da da 
şşeffafleffaflıık, Rusya ve Orta Asyak, Rusya ve Orta Asya’’da hukukun da hukukun 
üüststüünlnlüüğğüünnüün san sağğlanmaslanmasıı gibi konular gibi konular 
dahildir. dahildir. 



ABD: Enerji ve DABD: Enerji ve Dışış Politika Politika İİlilişşkisikisi

““Sanayi devriminden bu yana, enerji ve onun Sanayi devriminden bu yana, enerji ve onun 
arzarzıınnıın gn güüvenlivenliğğini saini sağğlamak, dlamak, düünyadaki tnyadaki tüüm m 
ggüçüçlerin en temel hareket  noktaslerin en temel hareket  noktasıı olmuolmuşştur.tur.

ÖÖnnüümmüüzdeki on yzdeki on yııllarda, zengin kllarda, zengin köömmüür ve gaz r ve gaz 
kaynaklarkaynaklarıı, kaynak , kaynak ççeeşşitliliitliliğği ai aççııssıından ndan öönemli rol nemli rol 
oynayacaklardoynayacaklardıır; ancak petrol, bar; ancak petrol, başşllııca enerji ca enerji 
kaynakaynağığı olma konumunu, yakolma konumunu, yakıın gelecekte de n gelecekte de 
ssüürdrdüürecektir.recektir.

GerGerççekekççi olmali olmalıı ve gve göörmeliyiz ki, rmeliyiz ki, rrüüzgar, gzgar, güüneneşş ve ve 
nnüükleer, skleer, sıınnıırlrlıı alternatifler olarak kalacaklar; alternatifler olarak kalacaklar; 
hidrojene dayalhidrojene dayalıı bir ekonomi ise, en iyimser bir ekonomi ise, en iyimser 
tahminle on ytahminle on yııllar llar öötesindedir.tesindedir...””

James R. James R. SchlesingerSchlesinger, , ““EnergyEnergy andand SecuritySecurity:                        :                        
TowardToward a Newa New ForeignForeign PolicyPolicy StrategyStrategy””, 2005, 2005



ABD Neleri Hedefliyor ?ABD Neleri Hedefliyor ?
““KKüüresellereselleşşmeme””ninnin bazbazıı kavramlarla skavramlarla süüslenerek, slenerek, 
yayyayııllıımmıınnıın san sağğlanmaslanmasıı, uluslar aras, uluslar arasıı direncin en aza direncin en aza 
indirilmesiindirilmesi
Entegre olmamakta direnen (!) Entegre olmamakta direnen (!) üülkelere,lkelere,”” iişşgal dahil zorla gal dahil zorla 
erierişşimim””
““PiyasaPiyasa”” olarak golarak göörrüülen len üülkelere, yasal ve idari lkelere, yasal ve idari 
ddüüzenlemelerin, tek tip ve terczenlemelerin, tek tip ve tercüüme metinlerle dayatme metinlerle dayatıılmaslmasıı
ve ihrave ihraçç edilen sermayenin en kedilen sermayenin en kıısa, kesintisiz ve en karlsa, kesintisiz ve en karlıı
bibiççimde geri dimde geri döönnüüşşüünnüün temini.n temini.
DDüünya Bankasnya Bankasıı ve IMF kanalve IMF kanalıı ile ile ““yeniden yapyeniden yapıılandlandıırma !rma !””
Enerji kaynaEnerji kaynağığı bakbakıımmıından zengin ndan zengin üülkelere, tek tip lkelere, tek tip ÜÜretim retim 
PaylaPaylaşışım Anlam Anlaşşmalarmalarıı’’nnıın (n (ProductionProduction SharingSharing
AgreementsAgreements) kabul ettirilmesi) kabul ettirilmesi
Enerji ihraEnerji ihraçç yollaryollarıınnıın kontroln kontrolüü; y; yüükselen gkselen güçüçlerin enerji lerin enerji 
nakil yollarnakil yollarıınnıı kontrol altkontrol altıına almakna almak
DDüünya (enerji) ticaretinin kontrolnya (enerji) ticaretinin kontrolüü
Petrol fiyatlarPetrol fiyatlarıınnıın/n/OPECOPEC’’inin kontrolkontrolüü



YanYanııtlanmastlanmasıı Gereken Soru Gereken Soru ŞŞudur:udur:
““ŞŞablon mu, Yoksa ablon mu, Yoksa ÖÖzgzgüün Model mi ?n Model mi ?””

Dünya
Bankası

Dünya Bankası
Model Yasalar:

4628
4646, vb…



TTüürkiyerkiye’’de Enerji Durumude Enerji Durumu
•YİD
•Yİ

•Serbest 
Üretim 
Şirketleri

•İHD
•Mobil

Al ya da Öde
Satın Alma
Garantileri

Hazine
Garantisi

Tahkim

• 4628

•Kullanılamayan
Yerli 

Kaynaklar

•Politika
ve 

Yönetim Hataları



satmassatmasıı (finansman a(finansman aççığıığı)  ve BOTA)  ve BOTAŞŞ ıın n al ya da al ya da 
öödede”” riski nedeniyle Hazineriski nedeniyle Hazine’’ye yye yüükk

15 Eyl15 Eylüül 2003, Erdal Sal 2003, Erdal Sağğlam, Milliyetlam, Milliyet



Enerji SektEnerji Sektöörrüündeki Sorunlarndeki Sorunlarıın n 
HazineHazine’’ye ye (yani vatanda(yani vatandaşşa)a) YansYansıımasmasıı

20032003--2019 y2019 yııllarllarıı arasarasıında Hazinenda Hazine’’ye yye yüük:k:
–– Garantili elektrik alGarantili elektrik alıım sm söözlezleşşmeleri: 70 meleri: 70 

mrmr $$
–– DoDoğğal gaz ithalatal gaz ithalatıı: 90 : 90 mrmr $$

TETATETAŞŞ’’ıınn finansman afinansman aççığıığı: 19 milyar $: 19 milyar $
DoDoğğal gaz arz fazlasal gaz arz fazlasıı nedeniyle: 14 milyar $nedeniyle: 14 milyar $
Toplam: 33 milyar $Toplam: 33 milyar $
KayKayııpp--kakaççak (5 yak (5 yııllllıık): 5.4 milyar $k): 5.4 milyar $

(Kaynak: Erdal Sa(Kaynak: Erdal Sağğlam, Milliyet, 15lam, Milliyet, 15--16 Eyl16 Eylüül 2003)l 2003)
(Erdal Sa(Erdal Sağğlamlam’’ıın dayandn dayandığıığı kaynak: DDK, Saykaynak: DDK, Sayışıştay ve tay ve 

Hazine raporlarHazine raporlarıı))



Yuzhny-Brody

Köstence-Trieste

Samsun-Ceyhan
Kıyıköy-Saros

Burgaz-Dedeağaç
Burgaz-Vlore Bakü-Supsa

İstanbul 
Boğazı

Bakü-Tiflis-Ceyhan

Caspian Pipeline Consortium

Tuapse

Novorossisk

Supsa
Batum

Odessa

Çanakkale

Ceyhan



TTüürkiye Bir Enerji Krkiye Bir Enerji Kööprprüüssüü
Olabilecek mi?Olabilecek mi?



TTüürkiye: Boru Hattrkiye: Boru Hattıı ProjeleriProjeleri
BakBaküü--TiflisTiflis--Ceyhan HPBH ProjesiCeyhan HPBH Projesi (Temmuz 2006)(Temmuz 2006)

BoBoğğaz az ““byby--passpass”” HatlarHatlarıı
Rusya TRusya Tüürkiye Batrkiye Batıı Gaz HattGaz Hattıı ((UkrUkr--MoldovaMoldova--RomRom--BulgBulg))
Mavi AkMavi Akıım Gaz Hattm Gaz Hattıı ((KaradenizinKaradenizin altaltıı) ) 
TTüürkiyerkiye--Yunanistan DGBH ProjesiYunanistan DGBH Projesi ((İİnnşşa halinde)a halinde) ((Sonbahar Sonbahar 
2007)2007)

Hazar GeHazar Geççiişşli Tli Tüürkmenistanrkmenistan--TTüürkiyerkiye--Avrupa DGBH ProjesiAvrupa DGBH Projesi (?) (?) 
AzerbaycanAzerbaycan--TTüürkiye DGBH Projesi(rkiye DGBH Projesi(ŞŞah Deniz Projesi)ah Deniz Projesi)
(Temmuz 2007) (Temmuz 2007) 

IrakIrak--TTüürkiye DGBH Projesirkiye DGBH Projesi (10 milyar m3)(10 milyar m3) ??
MMııssıırr--TTüürkiye DGBH Projesirkiye DGBH Projesi (4(4--6 milyar m3)6 milyar m3)
TTüürkiyerkiye--BulgaristanBulgaristan--RomanyaRomanya--MacaristanMacaristan--Avusturya DGBH Avusturya DGBH 
Projesi(Projesi(NabuccoNabucco Projesi: 25Projesi: 25--31 milyar metrek31 milyar metreküüpp
Mavi AkMavi Akıımm’’ıın n İİsrailsrail’’e Uzanmase Uzanmasıı

http://www.botas.gov.tr/projeler/tumprojeler/btc.asp
http://www.botas.gov.tr/projeler/tumprojeler/yunanistan.asp
http://www.botas.gov.tr/projeler/tumprojeler/hazar.asp
http://www.botas.gov.tr/projeler/tumprojeler/azerbaycan.asp
http://www.botas.gov.tr/projeler/tumprojeler/irak.asp
http://www.botas.gov.tr/projeler/tumprojeler/misir.asp
http://www.botas.gov.tr/projeler/tumprojeler/bulgaristan.asp
http://www.botas.gov.tr/projeler/tumprojeler/bulgaristan.asp


Boru HatlarBoru Hatlarıı
OlumluOlumlu
–– CoCoğğrafyarafya
–– ABAB’’nin bnin büüyyüüyen ithalat yen ithalat 

gereksinimigereksinimi
–– TTüürkiyerkiye’’nin de nin de öönemli nemli 

ttüüketici olmasketici olmasıı
–– TTüürkiyerkiye’’nin gnin göörece rece 

geligelişşmimişş konumukonumu
–– BTC devredeBTC devrede
–– Azerbaycan ve Azerbaycan ve 

GGüürcistanrcistan’’la ilila ilişşkilerkiler
–– DiDiğğer

OlumsuzOlumsuz
–– Mevcut anlaMevcut anlaşşmalarmalarıın n 

olumsuz koolumsuz koşşullarullarıı (re(re--
exportexport hakkhakkıı yok, yok, 
fiyatlar yfiyatlar yüüksek, ksek, 
tahkim, vb..)tahkim, vb..)

–– Yer altYer altıı gaz deposu gaz deposu 
yok (1.6 milyar m3)yok (1.6 milyar m3)

–– RusyaRusya’’nnıın enerji/dn enerji/dışış
politikaspolitikasıı (Azerbaycan (Azerbaycan 
ve Gve Güürcistan, vb..)rcistan, vb..)

–– Irak, Irak, İİran gibi ran gibi 
alternatiflere yalternatiflere yöönelik nelik 
ABDABD politikalarpolitikalarıı

–– DiDiğğer

er

er



Hazar  Boru HatlarHazar  Boru Hatlarıı ve Projelerve Projeler



BakBaküü--TiflisTiflis--Ceyhan ProjesiCeyhan Projesi



BakBaküü--TiflisTiflis--CeyhanCeyhan ProjesiProjesi

Maksimum Kapasite: 50 Maksimum Kapasite: 50 mtymty (1 milyon v/g)(1 milyon v/g)
Toplam Uzunluk: 1774 kmToplam Uzunluk: 1774 km
–– Azerbaycan Kesimi: 440 kmAzerbaycan Kesimi: 440 km
–– GGüürcistan Kesimi: 260 kmrcistan Kesimi: 260 km
–– TTüürkiye: 1074 kmrkiye: 1074 km
–– Boru Boru ÇÇapapıı: 42: 42--34 34 inchinch
–– Toplam Pompa Toplam Pompa İİstasyonu: 10 (Tstasyonu: 10 (Tüürkiye:4)rkiye:4)



BTC Hisse DaBTC Hisse Dağığıllıımmıı



BakBaküü--TiflisTiflis--Ceyhan Ceyhan BoruHattBoruHattıı

İİlk 16 ylk 16 yııl: 55 l: 55 centcent/varil /varil 
–– 35 35 centcent/varil: BOTA/varil: BOTAŞŞ’’aa (i(işşletme, gemi kletme, gemi kıılavuzluk, lavuzluk, 

gemi yanagemi yanaşşma, depodan yma, depodan yüükleme vb. dahil)kleme vb. dahil)
–– 20 20 centcent/varil: Hazine/varil: Hazine’’ye (toprak kullanye (toprak kullanıım)m)

1717--40 (24 y40 (24 yııl): 80 l): 80 centcent/varil/varil
İİlk 6 ylk 6 yıılda 250,000 varil/glda 250,000 varil/güün minimum tan minimum taşışımama
BOTABOTAŞŞ’’a: 250,000 v/g X 35 c/v X 365 X 0.85 = 27 milyon $/ya: 250,000 v/g X 35 c/v X 365 X 0.85 = 27 milyon $/yııll
HazineHazine’’ye 18 milyon $ye 18 milyon $
BOTABOTAŞŞ yyııllllıık bakk bakıım onarm onarıım: 40 milyon $ olabilirm: 40 milyon $ olabilir

6 y6 yııldan sonra 1 milyon varil/gldan sonra 1 milyon varil/güünn (yapt(yaptıırrıım yok)m yok)
6 6 –– 16 y16 yııl: BOTAl: BOTAŞŞ’’a 108 milyon $/ya 108 milyon $/yııl (1 milyon v/g tal (1 milyon v/g taşışırsa)rsa)
HazineHazine’’ye: 72 milyon $/yye: 72 milyon $/yııll



KerkKerküükk--YumurtalYumurtalıık (ITP) ile Kk (ITP) ile Kııyasyas

HattHattıı biz yaptbiz yaptııkk
(K(Köörfez krizi rfez krizi ööncesi) 82 milyon ton/yncesi) 82 milyon ton/yııl tal taşışımada:mada:
Deniz hizmeti: 30 milyon $/yDeniz hizmeti: 30 milyon $/yııll
Balast geliri (Balast geliri (TTÜÜPRAPRAŞŞ’’aa satsatışış dahil): 20 milyon $dahil): 20 milyon $
TTüürk mrk müühendis ve teknisyenhendis ve teknisyen
AlAlıımlar pazarlmlar pazarlııklakla
BTC ilk yBTC ilk yııllarda dllarda düüşşüük verimle k verimle ççalalışışacak, acak, 
masraflar neredeyse aynmasraflar neredeyse aynıı kalacakkalacak
ITP tarifesi: ITP tarifesi: 
–– 50 milyon ton/y50 milyon ton/yııl il iççin:    60 in:    60 centcent/varil/varil
–– 60 milyon ton/y60 milyon ton/yııl il iççin:    50 in:    50 centcent/varil/varil
–– 70.9 milyon ton/y70.9 milyon ton/yııl il iççin: 43 in: 43 centcent/varil/varil



TTüürk Bork Boğğazlarazlarıı’’nnıı
““ByBy--PassPass”” ProjeleriProjeleri

AA-- Samsun Samsun –– CeyhanCeyhan
–– SamsunSamsun--AmasyaAmasya-- KKıırrııkkalekkale--YumurtalYumurtalıık (k (ÇÇalalıık,70mty)k,70mty)
–– SamsunSamsun--SivasSivas--YumurtalYumurtalıık (k (ÇÇalalıık,70mty) (6 ay k,70mty) (6 ay 

ssüüre)re)
–– SamsunSamsun--KKıırrııkkalekkale--YumurtalYumurtalıık (Ekinciler, 40 k (Ekinciler, 40 mtymty))
–– SamsunSamsun--SivasSivas--YumurtalYumurtalıık (Ekinciler, 50mty)k (Ekinciler, 50mty)

BB-- KKııyyııkkööyy –– SarosSaros
–– KKııyyııkkööyy--KeKeşşanan--İİbrikbababrikbaba ((ThraceThrace DevelopmentDevelopment, 70 , 70 mtmt))
–– KKııyyııkkööyy--KeKeşşanan--İİbrikbababrikbaba (Anadolu (Anadolu İİnnşşaat, 60 aat, 60 mtymty))
–– SaraySaray--AmbarlAmbarlıı--SarosSaros ((TunoilTunoil, 70 , 70 mtymty))



TTüürk Bork Boğğazlarazlarıı’’nnıı ““ByBy--PassPass”” ProjeleriProjeleri



NABUCCO (Gaz) Boru HattNABUCCO (Gaz) Boru Hattıı
OMV (Avusturya)
MOL (Macaristan)
Transgaz (Romanya)
Bulgargaz (bulgaristan)
BOTAŞ (Türkiye)

25 – 31 milyar metre küp
3300 kilometre

2008’de başlayıp, 2011’de bitmesi planlanıyor
5.8 milyar $ = 4.6 milyar euro



Avrupa ve TAvrupa ve Tüürkiye rkiye ÇÇevresindeki Gaz Kaynaklarevresindeki Gaz Kaynaklarıı



NABUCCO NABUCCO İİççin in ÖÖngngöörrüülen Kaynaklarlen Kaynaklar



TTüürkiyerkiye--Yunanistan Gaz HattYunanistan Gaz Hattıı



SirSir Edward Edward GreyGrey, , İİngiltere Dngiltere Dışışiişşleri Bakanleri Bakanıı
27 Mart 191127 Mart 1911

““ Temel hedefimizi daima hatırda 
tutmamızın önemli olduğuna 

inanıyorum; 
bu da, Basra Körfezi’ndeki 

ve onu tamamlar nitelikteki 
Mezopotamya’daki İngiliz çıkarlarını

korumaktır.”



Sadrazam Mahmut Sadrazam Mahmut ŞŞevket Paevket Paşşa,a,
11 Mart 191311 Mart 1913

““ Kuveyt ve Katar gibi çölden ibaret iki 
kaza yüzünden İngiltere ile ihtilaf 

çıkaramayız.

Bu ehemmiyetsiz topraklardan ne gibi 
faydamız olabilir? 

Kuveyt ve Katar’ı İngiltere’ye bırakmaya 
ve zengin Irak vilayetimizle uğraşmaya 

karar verdim.”



Arthur J. BALFOUR, Arthur J. BALFOUR, 
İİngiltere Dngiltere Dışışiişşleri Bakanleri Bakanıı

13 A13 Ağğustos 1918ustos 1918

““ … ne Başkan Wilson ne de bir başkası, Dicle 
ve Fırat’ın çevresindeki geniş toprakları

Osmanlılar’ın denetimine bırakmak 
isteyecektir.

Bu durumda sormak isterim: 
Mezopotamya’daki Küçük Zap Suyu’na kadar 
veya yeterli derecede zengin su kaynaklarını
denetim altına alacak şekilde, ordularımızla 

ilerlememizin büyük yararı yok mudur? 
Bunu başardığımızda, petrol yataklarının 

büyük çoğunluğu da elimize geçmiş
olacaktır.”



İİngilterengiltere’’nin Tnin Tüürkiye Brkiye Büüyyüükelkelççilik Milik Müüstesteşşararıı HohlerHohler’’inin
LondraLondra’’ya 21 Temmuz 1919 tarihli mesajya 21 Temmuz 1919 tarihli mesajıından:ndan:

““.. .. ŞŞimdi Mezopotamya bizim olduimdi Mezopotamya bizim olduğğuna guna gööre, re, 
ona (Binbaona (Binbaşışı Noel) bir KNoel) bir Küürt devleti kurdurup, rt devleti kurdurup, 
kuzey dakuzey dağğlarlarıınnıı ööylece koruyabiliriz. Binbaylece koruyabiliriz. Binbaşışı Noel Noel 
bir Kbir Küürt Lawrencert Lawrence’’ddıırr……..
.. Majesteleri.. Majesteleri’’nin Hnin Hüükküümetimeti’’nin amacnin amacıı TTüürkleri rkleri 
elden geldielden geldiğğince zayince zayııflatmak olduflatmak olduğğuna guna gööre, re, 
KKüürtleri bu rtleri bu şşekilde harekete geekilde harekete geççirmek fena bir irmek fena bir 
plan deplan değğildir.ildir.
.. K.. Küürt sorununa verdirt sorununa verdiğğimiz imiz öönem, Mezopotamya nem, Mezopotamya 
ile ilgilidir. Kile ilgilidir. Küürtlerin ve Ermenilerin durumlarrtlerin ve Ermenilerin durumlarıı, , 
beni hibeni hiçç ilgilendirmez.ilgilendirmez.

Kaynak: Kaynak: ““KKüürtrt--İİslam Ayaklanmasslam Ayaklanmasıı 19191919--19251925””, U, Uğğur ur 
Mumcu,         Tekin YayMumcu,         Tekin Yayıınevi, 1991, sayfa: 15, 24nevi, 1991, sayfa: 15, 24



Amiral BRAmiral BRİİSTOL,STOL,
20 20 ŞŞubat 1920ubat 1920

““ Şimdi Kürdistan’ın ünlü petrol 
yatakları nedeniyle yabancı entrikaları
başladığı için kuşkusuz ciddi sorunlar 

çıkabilir. 
İngilizler her halde Kürdistan’ı denetim 

altına alabilmek için, 
Kürtleri Türkler’e karşı kullanmak 

isteyeceklerdir..”



İİngiliz Kabine Toplantngiliz Kabine Toplantııssıı ZaptZaptıı,,
5 Ekim 19225 Ekim 1922

““ Türklerle sorun başladığında,
Araplar’la dost olacaksın...”



İİsmet Pasmet Paşşaa--CurzonCurzon--ChildChild üçüçllüü ggöörrüüşşmesini mesini 
LondraLondra’’ya rapor eden ya rapor eden LordLord CurzonCurzon’’unun mesajmesajıı

15 Ocak 192315 Ocak 1923

“ Kapitülasyonlar üzerinde, İsmet ve Child ile,         
bir buçuk saat süren görüşmeden yeni döndüm..

.. Hatta İsmet’e izleyebilecekleri olası yaklaşımlar 
konusunda önerilerde bulundum. Aksi halde, 
anlaşmaya kendi istediğimiz hükümleri koyup, onlara 
sarılmak ve kabul edilip edilmediğini beklemekten 
başka seçeneğimiz kalmayacağını söyledim.  

Ancak böyle bir durumda Child ile birlikte, 
Türkiye’nin ekonomik onarımı için, 
ne bir dolar ne de bir şilin gelemeyeceğini hatırlattım.



TTüürklerin iyi niyetine ve samimiyetine rklerin iyi niyetine ve samimiyetine 
ggüüvenmemiz yolunda venmemiz yolunda İİsmetsmet’’in tekrarladin tekrarladığıığı
ricalarricalarıından sonra kendisini, ne kadarndan sonra kendisini, ne kadarıınnıı
yutabileceklerini, arkadayutabileceklerini, arkadaşşlarlarıı ile birlikte ile birlikte 

kararlakararlaşşttıırmak rmak üüzere, hazmzere, hazmıı zor ilaczor ilacıımmıızla zla 
babaşş babaşşa ba bıırakarak ayrrakarak ayrııldldıık. k. 

Az geliAz gelişşmimişş bir bir ççocuocuğğun zekasun zekasıı ile bir ile bir 
katkatıırrıın katn katıı inatinatççııllığıığınnıı birlebirleşştirmitirmişş ggöörrüünen nen 

bu anlabu anlaşışılmaslmasıı imkansimkansıız insanlardan, z insanlardan, 
giderek tek giderek tek şşansansıımmıız olarak gz olarak göörrüünen, nen, 

onlaronlarıın son dakikada bir karar n son dakikada bir karar 
verebilmeleri olasverebilmeleri olasııllığıığı ddışıışında fazlaca bir nda fazlaca bir 

beklentim yok.beklentim yok.
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