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GİRİŞ 

Gülen muhalifi “Fetvaya Diren” blogunun(http://fetvayadiren.tumblr.com/) yazarı olarak, 1990’ların ikinci yarısında 

Gülen’le ilgili MGK’da yaşanan gerginlikleri araştırıyordum. Başbakan Ecevit, MGK’da askerlere karşı cansiperane Gülen’i 

savunmakta, istihbarat raporlarını elinin tersiyle itmekte, Gülen aleyhine MGK kararlarına şerh düşmekteydi. 

 

28 Şubat sürecinin en önemli isimlerinden olan Oramiral Güven Erkaya emekliye ayrıldıktan sonra, Gülen’le ilgili uyarılarını 

basın kanalıyla Ecevit’e göndermeler içeren mesajlarla yapmaktaydı. Güven Erkaya’nın o tarihlerdeki açıklamalarını 

incelerken Kıbrıs Harekatı’nın ikinci gününde Türk Hava Kuvvetleri tarafından yanlışlıkla batırılan Kocatepe Muhribi’yle 

ilgili bir açıklamasına denk geldim. Batırıldığı gün Kocatepe Muhribi’nin komutanı kendisiydi ve o gün mürettabatından 54 

şehit vermişti. Açıklamasında kinaye ve örtülü bir mesaj sezinledim. Keza bir yandan kimsenin bilmediği bazı hususları 

Genelkurmay’ın bildiğini ve açıklaması gerektiğini söylemekteydi. Öte yandan kendisinin açıklaması için henüz erken 

olduğunu ve hayatta olan bazı kişileri rencide edecek gereksiz bir tartışmayı başlatmaktan çekindiğini ifade etmekteydi. 

 

Gülen’le ilgili olan araştırmama ara vererek, Kocatepe Muhribi’nin hazin öyküsüne odaklandım. Basit bir yanlışlıktan 

ziyade bir Türkiye’nin kendi gemisini batırmasına neden olacak bir “SAHTE BAYRAK / FALSE FLAG” istihbaratın söz konusu 

olduğunu, bombardımanın saatlerce devam ettiğini, her türlü kimlik/parola teyidine rağmen bombardımanın 

durdurulmadığını Türkiye ve ABD tarafından açıklanan çeşitli resmi bilgilerin birbirlerine tezat olduklarını farkettim. 

Konuya eğilen bazı araştırmacılar arapsaçına dönen tezatlıklar yumağının içinden çıkmakta zorlandıklarını ifade 

etmekteydi. Daha da önemlisi  bugüne kadar yapılan ve benim ulaşabildiğim araştırmalarda kimsenin vurgu yaptığna şahit 

olmadığım, ABD Selanik Başkonsolosluğu tarafından ABD Dışişleri Bakanlığı’na ve Bakan Kissinger’a gönderilen çok önemli 

bazı istihbarat raporları söz konusuydu. Wikileaks’te yayınlanmıştı. İçerinden bir tanesi 2005 senesinden Başkan Bush’un 

yayınladığı bir “Başkanlık Emri” çerçevesinde “açıklanamayacak” statüsüne alınmıştı. Aynı “Başkanlık Emri”yle 

“açıklanamayacak” statüsüne alınan az sayıda resmi yazışmanın tamamına yakını ABD hükümetinin tadını kaçıran 

uluslararası bir krizle ilgiliydi. 2005 yılından beri  “açıklanamayacak” statüsünde olan ABD Selanik Başkonsolosluğu 

tarafından gönderilen istihbarat raporu, bir bürokratik aksamayla 2 kez birer günlüğüne açıknalabilir hale gelmişti. 
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Kıbrıs Harekatı’nın yaşandığı günlerde ABD’de Nixon’ın istifasına neden olan Watergate Skandalı’nın dinamiklerini, ABD dış 

politikasındaki radikal değişimi, Watergate Skandalı ve Kıbrıs Harekatı’nda karşımıza çıkan “araştırmacı gazetecilerin” ilişki 

ağlarını anlamadan Kocatepe’nin etrafındaki sisi dağıtmak mümkün olmayacağı için çalışmanın kapsamını genişlettim. 

 

Kocatepe muhribinin Türk uçakları tarafından saatlerce süren bombardıman sonrasında batırılmış olması yaklaşık 1 sene 

Türk kamuoyundan gizlenmiş. Kamuoyu ilk kez Eylül 1975’te Mehmet Ali Birand’ın Kıbrıs Harekatı’yla ilgili yayınladığı “30 

Sıcak Gün” isimli kitap sayesinde öğrenmiş. Muhriplerimize takılmasalardı, 1-2 dakika uzaklıktaki ABD 6. filosunun ve 

İngiliz donanmasının aynı tip gemilerine bombardıman yapma risklerine işaret ederek, İngiliz pilotun ağzından 6. filoya 

hücum edilseydi esas felaketin o zaman yaşanacağını ifade etmiş. Birand -bu gerekçeyle- Kocatepe Muhribi’nin 

batırılmasını NİMET olarak değerlendirmiş(sayfa 219 http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplar/30_sicak_gun.pdf). 

 

BU ÇALIŞMA, BATIRILMASINI BİRAND’IN NİMET OLARAK DEĞERLENDİRDİĞİ KOCATEPE’NİN 54 DENİZCİ ŞEHİDİNE, 54 

KİMSESİZE İTHAF EDİLMİŞTİR. 
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I. KOCATEPE MUHRİBİNE TAARRUZ ÜSTÜNE TAARRUZ 

 

1) Kıbrıs Barış Harekatı’nın başladığı 20 Temmuz 1974 akşamı saat 19:30’da Muğla İl Jandama Komutanlığı’ndan, valiye, 

ondan Jandarma Genel Komutanlığı’na, bu komutanlıktan Genelkurmay’a, Genelkurmay’dan da Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı’na gelen bir istihbaratta BİR YUNAN KONVOYUNUN KIBRIS’IN BAF LİMANINA DOĞRU İLERLEMEKTE olduğu 

belirtilmiş (http://turkordusu.yuku.com/topic/801/Kocatepe-muhribimizi-nasil-batirdik-2002). Kıbrıs Harekatı’ndan 

yaklaşık bir sene sonra, Eylül 1975’de, Mehmet Ali Brand’ın yayınladığı “30 Sıcak Gün” kitabında MİT’İN RODOS’TAKİ 

İRTİBATININ da benzer bir istihbarat gönderdiği ifade edilmekte. (sayfa 157-8 “yeni bir haber de verildi Ecevit'e: 

‘Yunanlılar büyük bir konvoy hazırlıyorlar. Bir gün önce, Muğla Valisinin Bölge Jandarmasından ve MİT'in Rodos'daki 

irtibatından,...’” ve sayfa 158 “Güney Deniz Saha Komutanlığı da, Rodos'da bazı sivil gemilere bindirme yapıldığını 

jandarmadan ve mahalli adamlarından öğrenmişti” http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplar/30_sicak_gun.pdf). ait. 

[ÖNEMLİ NOT: Aşağıda inceleyeceğiz, aynı saatlerde ABD Selanik Büyükelçiliği’nden Kissenger’a gönderilen ve bu 

istihbaratla uyumlu bir “TÜRK YUNAN ÇATIŞMASI DURUM RAPORU 2” başlıklı bir rapor söz konusu] 

 

2) Gelen istihbaratın teyidiyle ilgili rivayet muhtelif! İstihbaratı teyit etmek için Deniz Kuvvetleri’ne bağlı deniz karakol 

uçakları görevlendirilmiş. A) Savaş Harekat Merkezi Kara Hava Kuvvetleri koordinatörü Pilot Kurmay Albay Behçet 

Tamuroğlu “Bu uçaktaki iki denizci pilot konvoyu gördüler ve ön değerlendirmeyi yaptılar. O gece uzun ve heyecanlı bir 

gece oldu bizim için. Konvoyla ilgili İLK BİLGİLER bizim merkeze geldi” 

(http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=34&t=3093) B) “[Genelkurmay’da toplantı] Bu arada yeni bir haber de 

verildi  Ecevit'e: ‘Yunanlılar büyük bir konvoy hazırlıyorlar. Muğla Valisi Özer Türk vasıtasiyle alınan bu haberi, KEŞİF 

UÇAKLARIMIZ DA DOĞRULADILAR.’” Genelkurmay’da doğrulanan istihbarat için bir sonraki paragrafta “Keşif uçağı da 

uçurulmuş ve ‘Bir gemi topluluğu görüyorum’ mesajı alınmıştı... Ancak gemilerin TİPLERİ, YÜKÜ VE MİLLİYETLERİ 

saptanamamıştı, hava artık kararmıştı, beklemekten başka çare yoktu...” (sayfa 158 

http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplar/30_sicak_gun.pdf) C) Akşam gazetesi’nden Gürkan Hacır : “Keşif uçakları 

havalandı. İstihbarat DOĞRULANAMADI.” (http://arsiv.gercekgundem.com/?p=429249)D) Güven Erkaya “deniz karakol 

uçağı bir rapor gecti. Raporda, bir konvoyun doğuya, Baf’a dogru yol aldığı belirtilmekte ve bizden bu gemilerin Kıbrısa 

çıkmalarının engellenmesi istenmekteydi”. Muğla’daki Jandarma İl Komutanlığı’dan alınan ham bir istihbarata dayandığı 

için “Ben Konvoy olarak belirlenen gemi topluluğundaki gemilerin TİPLERİNİ VE MİLLİYETİNİ sordum. Deniz karakol 

uçağından, “bunların BİLİNMEDİĞİ CEVABINI VERDİLER” Bunun üzerine Erkaya, ”Sabah alaca karanlığı keşfinde bunları 

öğrenip birliğe bildirilmesi”ni talep etmiş(http://turkordusu.yuku.com/topic/801/Kocatepe-muhribimizi-nasil-batirdik-

2002) E) Deniz Haber Ajansı “Radar görüntüleri, 4 destroyer ve 7 nakliye gemisinin Ada’ya yaklaşmakta olduğuna işaret 

ediyordu. Teyit için 184. Filo’ya ait RF-84F uçakları da keşif için gönderildi. Elde edilmiş radar bulgularının aksine, denizde 

olması gereken yerlerde ve Ada ile Antalya arasındaki alanda fiziki hiçbir netice elde edilemedi” 

(http://www.denizhaber.com.tr/askeri-tarihimizdeki-huzun-kocacepe-muhribinin-batirilmasi-haber-56680.htm) 

Bahsedilen uçuş kuvvetle muhtemel çekilen ticaret gemisi fotoğraflarını Hava Kuvvetleri Kur. Yar. Başkanı Korgeneral 

Faruk Koralp’in Hava Kuvvetleri Komutanı’yla paylaştığı keşif uçuşu, aşağda inceleyeceğiz. F) TOPARLAMAK GEREKİRSE, 

Deniz Karakol uçağı kendisine teyit etmesi için iletilen ham istihbarat bilgisindeki konvoy(askeri askeri gemi topluluğu) 

kelimesinin etkisinde kaldığı ve tespit ettiği gemileri “konvoy” olarak vasıflandırdığı hissedilmekte. Ama raporu inceleyen 

kişilerin raporla ilgili gözlemlerinde, gemilerin “TİPLERİ VE MİLLİYETLERİ” gibi bilgilerin olmadığını tespit etmeleri, keşif 

uçuşunda tespit edilenlerin TİCARET GEMİSİ olma olasılığını yabana atmamak gerektiğini hissettirmekte 

(http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=34&t=3093)! Pilot Kurmay Albay Tamuroğlu’nun aktarımıyla, diğer kişilerin 

aktarımı arasındaki farklılığın nedeni bu olsa gerek. Savaş Harekat Merkezi’nde görevli olan Tamuroğlu, ulaşabildiğimiz 

kaynaklar içinde diğerlerinden ayrılarak raporun TAM BİR TEYİT anlamına geldiğini savunan tek kişi. [Önemli not: Güven 

Erkaya’nın vurgu yaptığı “milliyet”le ilgili bilgi talebini aklınızda tutun, keza kısa bir süre sonra BU KONUDAKİ SORULARI 

ENGELLEMEK AMAÇLI olduğu hissedilen bir “SAHTE BAYRAK / FALSE FLAG” istihbarat dolaşıma çıkacak. OB] 
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3) Pilot Kurmay Albay Behçet Tamuroğlu’nun aktarımı “Harekât Merkezinde konvoyu haber aldıktan sonra, bizim 

dışımızda bazı gelişmeler oldu. Zannederim hükümet yetkilileri, Genelkurmay Başkanı Semih Sancar ve kuvvet 

komutanları, bu durumu bizim dışımızda uzun uzun tartıştılar. Fakat bize uzun süre haber gelmedi. Biz de gereken kararın 

alınmasını bekliyoruz ki, gereken hazırlıkları yapalım. Sanıyorum 20 Temmuz gece yarısı idi... Merkeze Hava Kuvvetleri 

Komutanı Orgeneral Emin Alpkaya geldi. BAZI HAVACI ARKADAŞLARIN, ALPKAYA'YA BAZI ŞİKÂYETLERİ OLDU. Bu şikâyetler 

üzerine, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Kemal KAYACAN'IN ODASINA GİTTİK. Albay Hikmet öztekin, Albay Necdet 

Hızel vardı. Dört kişi gittik. Orada İKİ KOMUTAN ARASINDA SERT TARTIŞMA 

oldu”(http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=34&t=3093) Şikayetlerin sebebini belirtilmemiş, ama deniz karakol 

uçağının sunduğu İSTİHBARAT RAPORUNUN İÇERİĞİNE DAİR BİR GERGİNLİĞİN SÖZ KONUSU OLMASI MUHTEMEL. 

Tamuroğlu aynı röportajında keşif uçaklarının istihbaratının GARANTİLİ(!) bir şekilde Kemal Kayacan tarafından teyit 

edildiğini iddia etmiş. “...o Yunan konvoyu konuşuldu. Deniz Kuvvetleri Komutam Kayacan bu konvoyun hem kendi keşif 

uçakları, HEM DE BİR DENİZALTI tarafından görüldüğünü ve GARANTİ olduğunu söyledi” Kemal Kayacan’ın Hava 

Kuvvetleri’ne aşağıda inceleyeceğimiz çok ağır ithamlarının olduğu bir dönemde, Hava Kuvvetleri mensubunun bu iddiasını 

ne kadar ciddiye almak gerekir? Tamuroğlu’nun bu iddiası, Kayacan’ın aşağıda inceleyeceğimiz ithamlarına karşı bir soğuk 

savaş hamlesi gibi durmakta. Ama bir husus kesin, sert tartışmanın geçtiği toplantı SONRASINDA taarruzun uygun olduğu 

görüşü Genelkurmay Başkanı Semih Sancar’a iletilmiş(“İki kuvvet komutanı arasında taarruz kararı alındıktan sonra durum 

Genelkurmay Başkanına götürüldü; taarruz kesinleşti” http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=34&t=3093). Sancar, 

21 Temmuz 1974 sabahı 06:20’de Genelkurmay’ı ziyaret eden Başbakan Ecevit’e konuyu aktarmış(sayfa 170 

http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplar/30_sicak_gun.pdf). Sonrasında “Başbakan da bakanlar kuruluna konuyu 

götürüp, Genelkurmayın isteği doğrultusunda TAARRUZ İÇİN KESİN EMİR VE YETKİ” vermiş 

(http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=34&t=3093). [Önemli not: 10 Ağustos 1974 tarihinde Deniz Kuvvetleri 

Komutanı Kemal Kayacan’ın emekliye sevkedilmesi kararı alınmış(sayfa 410 

http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplar/30_sicak_gun.pdf). Bu karar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Kemal 

Kayacan’ın yerine oramiralliğe yeni terfi ettirilen bir başka ismin atandığı basına 4 gün sonra yansımış 

(http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Ara.aspx?&ilkTar=14.08.1974&sonTar=14.08.1974&ekYayin=&drpSayfaNo=&araKelim

e=kayacan&gelismisKelimeAynen=&gelismisKelimeHerhangi=&gelismisKelimeYakin=&gelismisKelimeHaric=&Siralama=RA

NK%20DESC&SayfaAdet=20&isAdv=true). Kocatepe Muhribi krizinde Deniz Kuvvetleri’nin Savaş Harekat Merkezi’yle 

arasındaki gerginliğin emekliye sevkedilmesine neden olduğu kanaatini destekleyecek şekilde, emekliye ayrılmadan önce 

Genelkurmay Başkanı’dan Kocatepe Muhribi’nin batırılmasında Deniz Kuvvetleri’nin kusuru olmadığına dair YAZI TALEP 

ETMİŞ VE YAZIYI ALMIŞ (sayfa 410 http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplar/30_sicak_gun.pdf). OB] 

 

4) Kur. Yb. Güven Erkaya komutasındaki Kocatepe muhribi, Kur. Yb. Atilla Erkan komutasındaki Mareşal Fevzi Çakmak 

muhribi ve  Kur. Yb. Rıza Nur Öncü komutasındaki Adatepe muhribinden oluşan ve Kur. Al. İrfan Tınaz komutasında olan 

bir filoya, 21 Temmuz 1974’te SABAHA KARŞI emir verilerek, bölgeye doğru hareket etmeleri ve Yunan Konvoyu’nu 

karşılamaları söylenmiş(“Beklediğimiz emir sabaha karşı Ankara’dan geldi. Ankara, Efendim siz üç gemiyle konvoya 

müdahale edeceksiniz diyor.” http://turkordusu.yuku.com/topic/801/Kocatepe-muhribimizi-nasil-batirdik-2002). Emirle 

EŞ ZAMANLI OLARAK Ankara'daki savaş karargahı çok ilginç bir şey daha saptadı. Bu Yunan gemileri TÜRK BAYRAĞI 

ÇEKMİŞTİ ve TELSİZ KONUŞMALARI DA TÜRKÇE YAPILIYORDU! Karargah hemen bu durumu değerlendirdi; Yunan gemileri 

Türkleri şaşırtmak ve kendi gemileri sanmalarını sağlamak için Türk bayrağı çekmek ve Türkçeyi iyi bilen Yunan personelini 

kullanmak gibi çok kurnazca bir savaş hilesine başvurduğunu düşündü(http://www.denizhaber.com.tr/askeri-

tarihimizdeki-huzun-kocacepe-muhribinin-batirilmasi-haber-56680.htm). Bu sayede daha önce gelen istihbarata ve deniz 

karakol uçaklarının keşiflerine yönelik “MİLLİYET” SORGULANMASININ ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLABİLİR Mİ? [Yine tam aynı 

saatlerde ABD Selanik Başkonsolosluğu’ndan ABD Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen “TÜRK YUNAN ÇATIŞMASI DURUM 

RAPORU 4” başlıklı bir rapor söz konusu, aşağıda inceleyeceğiz. 20-21 Temmuz 1974 ABD Selanik Başkonsolosluğu’ndan 

gönderilen 5 tane durum raporu var. Raporların gönderi(“to”) listesinde, Kissinger da var, BU RAPOR HARİÇ. Ama o esnada 
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Kissinger’ın bambaşka bir konuda kendi imzasıyla gönderdiği bir mesaj, mesaisinin başında olduğunu ortaya koymakta. 

Diğer raporların gönderi listesinde kendisi varken, bu rapordan hariç tutulması TUHAF. Bu raporların tamamı WIKILEAKS’te 

yayınlandı. Diğerlerinden farklı olarak bu rapor, 30 Haziran 2005 tarihinde BAŞKANLIK EMRİ çerçevesinde 

“AÇIKLANAMAYACAK”(“not releasable”) statüsüne alındı. Wikileaks’te raporun sadece “METADATA”sı gözükmekte! Aynı 

başkanlık emri çerçevesinde “AÇIKLANAMAYACAK” ilan edilen çok az sayıda yazışmaların tamamına yakını bir uluslararası 

bir krizle ilintili, tamamı 73-74 yıllarına ait. Detaylarını ilgili referanslarla aşağıda inceleyeceğiz. OB] 

 

3) Savaş Harekat Merkezi’nde alındığı ve Komodor İrfan Tınaz komutasındaki Türk muhriplerine emir olarak iletildiği İDDİA 

EDİLEN, Arnavutburnu’nun aşağısına inmemeleri yönünde bir emrin söz konusu olmadığını Güven Erkaya NET bir ifadeyle 

yalanlamış(“Gemilerin Arnavut Burnu güneyine inmemesine dair BİR EMİR YOK” 

http://www.milliyet.com.tr/2004/04/13/yasam/yas01.html). Emrin varolduğunu iddia edenler 1987’de kamuoyunun 

önünde Kemal Kayacan’ın SORUMLU olduklarını ilan ettiği Hava Kuvvetleri ve Savaş Harekat Merkezi yöneticileri. Bunlar 

dışında bir de Deniz Kuvvetleri Harekat Daire başkanı Tümamiral Nejat Serim emrin varolduğunu iddia etmekte. Ama o da 

muhriplere yapılan bombardımana onay veren kişi konumunda. 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hulusi 

KAYMAKLI : “Türk Deniz Kuvvetleri'nin hiçbir harp gemisinin, Arnavut Burnu güneyine inmemesi emrediliyordu” 

(http://www.milliyet.com.tr/2004/04/13/yasam/yas01.html).  Savaş Harekât Merkezi Kara Hava Kuvvetleri Koordinatörü 

Pilot Kurmay Albay Behçet TAMUROĞLU: “harekat merkezinde görüşüldü ve Kocatepe’nin batmasına neden olan o karar 

alındı…Karar şu: Girne önlerinde bulunan üç muhribimizin, Baf bölgesindeki düşman konvoyuna bizim uçaklarla birlikte 

koordineli taarruza girişmesi. Ancak muhriplerimiz Arnavutburnu’nu geçmeyecek, daha aşağıya, Baf’a doğru inmeyecekti” 

(http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/emin-colasan/kocatepe-batarken-genelkurmay-harekat-merkezi-560069/). Ya 

karargah merkezinde alınmayan bir kararın dezenforme olarak YOKTAN VAREDİLMESİ söz konusu, ya da karargahın kararı 

muhriplere emir olarak İLETİLMEMİŞ. Deniz Kuvvetleri Harekat Daire başkanı Tümamiral Nejat SERİM: “Türk gemilerinin o 

hattın güneyine geçtiğini kabul ediyoruz...bu çizginin altına geçmekle hata etmişlerdir...Nedeni, o günkü komutanlar bilir. 

Görevi bir an önce yapmak hevesi olabilir, sonucu kati olarak almak hevesi olabilir, mevkii tespitinde hata yapılmış olabilir. 

Ama o hat geçilmiş ve hata edilmiştir” (http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=34&t=3093&start=10) Her ne kadar 

Kemal Kayacan tarafından direkt hedef alınmamış olsa da, Tümamiral Nejat Serim de ZAN ALTINDA olanlardan. Keza, 

Kıbrıs Harekatı için kurulmuş olan Deniz Harekat Merkezi’nin aşağıda inceleyeceğimiz durdulması için bütün ısrarlı 

çabalarına karşın 15:05 – 16:00 arasında devam eden ilk bombardıman sonrasında, TSK’nın bütün kademelerinin 

bombalanın kendi gemilerimiz olduğunu farketmesine rağmen, “Yunan konvoyunu vurma gerekçesi”ylebaşlatılacak 2. 

bombardımana onay veren kişidir. (Hava Kuvvetleri Harekât Başkanı Tevfik Alpaslan: “Amiralim, sabah MÜESSİF bir hadise 

oldu. Biraz sonra ikinci hava operasyonuna başlayacağız. Sizin DENİZCİ ARKADAŞLAR, GEMİLERİN ORADAN 

ARNAVUTBURNU YÖNÜNE DOĞRU ÇEKİLDİĞİNİ bize bildirdiler. Ama gemilerin oradan çekildiğini bir de SİZDEN DUYMAK 

istiyorum... çünkü sizinle bu konuşmayı yaptıktan sonra Hulusi Kaymaklı Paşa'ya tayyareleri kaldırma emri verilecek” Deniz 

Kuvvetleri Harekât Başkanı Nejat Serim: “Sayın Paşam, üç gemimiz de ARNAVUTBURNU'NUN KUZEYİNDEDİR. Bölgeyi 

seyrediyorlar. Sabahki MÜESSİF OLAYDA şehit düşen arkadaşlarımızın İNTİKAMINI ALIN. Bu bölgenin GÜNEYİNDE 

BULUNAN TÜM GEMİLERİ BATIRABİLİRSİNİZ. O bölgede gemimiz yok” Hava Kuvvetleri Harekât Başkanı Tevfik Alpaslan: 

“Bakın Amiral'im, öbür telefonda Kaymaklı Paşa var. 'Kalk' emrini veriyoruz. Tekrar soruyorum, oralarda geminiz 

olmadığına EMİN MİSİNİZ?" Deniz Kuvvetleri Harekât Başkanı Nejat Serim: "İNTİKAMIMIZI ALIN PAŞAM" 

http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=34&t=3093) 

 

4) Güven Erkaya, Baf limanı istikametine yönelmeleri için gerekli emrin “SABAHA KARŞI” verildiğini söylemekte 

(http://turkordusu.yuku.com/topic/801/Kocatepe-muhribimizi-nasil-batirdik-2002#.VDuGF_l_uSp). Ama kayıt Güney Özel 

Görev Kuvveti Komutanı Tümamiral Nejat Tümer’in komodor(filo komutanı) İrfan Tınaz’a 09:44’te emri ilettiğine, 09.55’te 

yola çıkıldığını göstermekte! 9.57’de kayda alınan emrin içeriği “...09.20'de Baf'ın 60 mil batısında bulunan konvoy ile 

temas sağlayınız, ikaz ederek geri döndürünüz, dönmediği takdirde taarruz ediniz.” 
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(http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=34&t=3093). 09:44’de verilen bir emrin 09:20’de varılacak noktayı tayin 

etmesi MANTIĞA AYKIRI. Tek makul açıklaması var. Sabaha karşı Ankara’dan Amiral Nejat Tümer’e iletilen emrin, nedenini 

bilmediğimiz bir gerekçeyle komodor İrfan Tınaz’a GECİKMELİ OLARAK 09:44’de iletilmesi. Hem Baf’a doğru yola saat 

09:55’de çıktıklarını, hem rötarın sebebinin Girne’deki harekata destek olabileceği, Mehmet Ali Birand’ın kitabındaki 

ifadeden anlaşılmakta: “Adatepe, Kocatepe ve Fevzi Çakmak muhriplerine pazar sabah 10.00 sularında ARZI [“enlemi” OB] 

ve TULÜ [“boylamı” OB] VERİLEREK, 8-10 gemilik Yunan konvoyuna HÜCUM edilebileceği bildirilmiş, üç muhrip de, Albay 

İrfan Tınaz'ın komutasında Girne açıklarındaki destek bombardımanını kesip, süratle VERİLEN bölgeye hareket etmişlerdi.” 

(sayfa 175-176 http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplar/30_sicak_gun.pdf). Birand, saat 11:30’da bir emrin daha 

gittiğini ifade etmiş: “11.30'da Çakmak, Adatepe ve Kocatepe'ye yeni bir emir gönderildi: YASAK SAHADA bulunacak tüm 

Yunan bandıralı gemilere taarruz ediniz” (sayfa 176 http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplar/30_sicak_gun.pdf). 

Birand’ın bahsettiği ikinci emiri teyit eden iki ayrı kaynak daha söz konusu. A) 2 ayrı yerde Yunan konvoyunun 11.30'a 

kadar geri dönmeleri için uyarıldığına vurgu yapılmış(saat 11.12’deki kayıt ve 11.40’daki kayıt 

(http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=34&t=3093). B) Bu uyarının 10:50 civarında ABD Büyükelçisi Macomber’e 

de Dışişleri Bakanı Turan Güneş tarafından iletildiği Wikileaks belgesi çerçevesinde bilinmekte. Aşağıda inceleyeceğiz. 

 

5) Yukarıdaki maddede muhriplere “sabaha karşı” gelen emrin içeriğinden bir alıntı var sadece, tamamı verilmemiş. Kısmi 

alıntı yapılan emirde “Baf'ın 60 mil batısında bulunan konvoy ile temas sağlanması” ifade edildiği anlaşılmakta, ama 

HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN Arnavut Burnu’yla ilgili bir yorumda bulunmak mümkün değil. Güven Erkaya  emirle ilgili 

anılarında bu konuya değinmiş: “...Harekat sahasinda da uzak durmamız isteniyor. Simdi harekat sahasi NERESİ? Harekat 

sahasi diye bir yer cizilmemis. Harekat sahasi belirlenmedigine göre, sen KENDİN TAYİN EDECEKSİN. NASIL tayin edeceksin 

? Birligi VUR EMRİ dogrultusunda. Ben ÖYLE BİR YERDE bulunmaliyim ki, hava taarruzundan sonra, ORAYA ULASABİLEYİM 

ve KONVOY BAF’A GİRMEDEN bunu önlemek imkanina sahip olabileyim” 

(http://turkordusu.yuku.com/topic/801/Kocatepe-muhribimizi-nasil-batirdik-2002). Güven Erkaya’nın yaptığı 

değerlendirme, pek hatalı değil. Keza önce Hava Kuvvetleri bombardıman yapacak, arkasından Deniz Kuvvetleri saldıracak. 

Güven Erkaya’nın Yunan Konvoyu Baf’a girmeden önce yetişme kaygısının haklılığını Hava Kuvvetleri Komutanı Emin 

Alpkaya’nın yüzer cisimlere bombardımanla ilgili yaptığı değerlendirme de desteklemekte. “BAF ÖNÜNE ne zaman 

geleceğini biliyoruz. Bunun hesabını yaptık. Biz mecbur kalmadıkça AÇIK DENİZDEKİ HARP GEMİLERİNE TAARRUZ ETMEYİZ, 

çünkü hareket eden gemi kıvrak olur ve kaçar. O zaman isabet ettirmek zorlaşır. Siz hiç endişe etmeyin. Bunlar BAF 

LİMANI'NDA DURDUKLARI ANDA, biz bunları VURACAĞIZ. Saat tam 14.10'da bunların tepesindeyiz.” Ezcümle, Hava 

taarruzunun Baf limanına yaklaştıkları anda yapılması zaruri! Sonrasında Yunan konvoyunu limana girmeden yakalaması 

beklenen muhriplerin, savaş sahasında olmamaları ama Baf limanına çok uzak olmamaları da zaruri! “Konvoydaki taşıyıcı 

gemiler uçaklar tarafından vurulacak, ondan sonra muhriplerimiz devreye girecekti. Emir bu kadar açıkken muhripler, 

BELİRLENDİĞİ SÖYLENEN alana girebilirler mi? Kaldı ki, muhripler hava kuvvetlerinin hücumunu beklemek için Drepana 

Burnu çevresinde oyalanmışlar, BAF AĞZINA BİLE İNMEMİŞLERDİR. BU DURUM, HARP FİLOSUNA SAAT 14.30'DA MESAJLA 

BİLDİRİLEREK, uçak hücumlarının bitmesinin beklendiği, uçak hücumlarının bitişinin de ivedi bildirilmesi talep edilmiş, 

bildirileceği yanıtı alınmıştır.... Denizdeki Birlik komutanına su üstü muharebesi için hazır olması emredilmişti. Bu durumda 

muhriplerin BAF IN 10 MİL AÇIĞINDA OLMASI DA ÇOK DOĞALDIR. Asıl hedefi konvoy olan uçaklar tahsisli sahaların dışında 

bulunan(10 mil uzakta) muhriplere taarruz etmişlerdir. Eğer söylendiği gibi bir konvoy olsaydı, bu taarruzun sonunda 

çoktan Baf a varmış olurdu. Taşıdığı cephane ve silahları da yerine ulaştırmış olacaktı.” 

(http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=34&t=3093&start=10). [Önemli not: BU KADAR RASTLANTI FAZLA! İLK 

RASTLANTI, Genelkurmay’a ilk istihbaratın ulaştığı saatlerde ABD Selanik Başkonsolosluğu’ndan Kissinger’a bizdeki 

istihbaratla birebir örtüşen bir rapor gönderilmiş. İKİNCİ RASTLANTI, ABD Selanik Başkonsolosluğu’ndan gönderilen ve 

bugün başkanlık talimatı çerçevesinde “AÇIKLANAMAYACAK” statüsüne alınan bir başka istihbarat raporunun söz konusu 

olduğu saatlerde muhriplerimizi Yunan konvoyuna yönlendiren emir gönderilmiş. ÜÇÜNCÜ RASTLANTI, Hava Kuvvetleri 

komutanı Alpkaya Baf’a 14:10’da yaklaşacak Yunan Konvoyu’nun tepesinde olacaklarını söylerken, bombardımanın 

başlaması 15:05. Normal koşullarda bu rötar, Yunan Konvoyu’nun Baf’a ulaşmasına neden olurdu. Saat 13:42’de Kissinger 

ABD Ankara Büyükelçisi’ne Yunan Konvoyunun yerinin tespiti için ABD Hava Kuvvetleri’ni görevlendirdiğini ve bundan 
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kimseye bahsetmemesini söylediği bir mesaj göndermiş. Bir saatlik GECİKMENİN SEBEBİ ABD’den gelecek istihbaratın 

beklenmesi olabilir mi? OB] 

 

6) Uçakların havalanmasından birkaç saat önce, Hava Kuvvetleri Komutanı Emin Alpkaya, harekatı yöneten Hava 

Kuvvetleri Kur. Yar. Başkanı Korgeneral Faruk Koralp’i odasında ziyaret edip, Yunan konvoyundan bahsetmiş. Koralp 

kendisine, keşif uçaklarıyla kontrol ettirdiğini, söz konusu gemilerin “”””YUNAN MUHRİBİ VEYA GEMİSİ 

OLMADIKLARINI”””””, fotoğraflarını bile çektirdiğini söylemiş. ”””””BERABERCE FOTOĞRAFLARI İNCELEMİŞLER”””””. 

Koralp, harekatın YAPILMAMASI yönündeki görüşünü aktarmış. Akkaya odasına çekilmiş. Koralp, odasına çekildikten sonra 

Alpkaya’nın GENELKURMAY BAŞKANI VE/VEYA BİR BAŞKASIYLA KONUŞTUĞUNU tahmin etmekte. Alpkaya bir süre sonra 

Koralp’i telefonla arayarak, harekatın yapılacağını bildirmiş 

(http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Ara.aspx?&ilkTar=14.06.1987&sonTar=14.06.1987&ekYayin=&drpSayfaNo=&araKelim

e=faruk%20koralp&gelismisKelimeAynen=&gelismisKelimeHerhangi=&gelismisKelimeYakin=&gelismisKelimeHaric=&Siral

ama=RANK%20DESC&SayfaAdet=20&isAdv=true).  

 

5) 14:15’te 111. filo 16 uçakla, 14:43’de 141. filo 12 uçakla, 15:03’de 181. filonun 12 uçağı havalanmış 

(http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=34&t=3093 ve  http://kokpit.aero/kibris-baris-harikati-hava-operasyonu) 

 

6) 111. Filo Eskişehir-Baf arasını 50 dakikada uçarak 15.05'te Baf civarında hedef üzerindeydi ve TAARRUZ BAŞLADI. 

Mareşal Fevzi Çakmak muhribinde denizden kurtarılan Pilot Üstteğmen Sadık Ülger vardı. Balıkesir 111. ve 112. filoya 

mensup olduğu için UÇAKLARI TANIMIŞTI. Frekansı verip, uçaklarla temasa geçmiş. Vurduklarının Türk muhripleri 

olduğunu iletince, pilotlar parolayı sormuş. Denizden kurtarıldığı için, o günün parolasını bilmeyen pilot, gemiden aldığı 

parolayı iletmiş. Ama tutmamış. 1. Taktik Hava Kuvvetlerine bağlı filoların uçakları, KIBRIS HAREKATI’NIN PAROLASINI 

KULLANMIYORLARMIŞ. Kendi özel parolaları varmış. Kıbrıs Barış Harekâtına 2. Taktik Hava Kuvvetleri tahsis edilmiş. 

Bombardımanda NEDEN TAHSİS EDİLEN FİLOLARIN KULLANILMADIĞI, başka bir filo kullanılacaksa NEDEN HAREKATIN 

PAROLALARININ KENDİLERİNE İLETİLMEDİĞİ meçhul(http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=34&t=3093)! 

 

7) Savaş Harekât Merkezi Kara-Hava Kuvvetleri koordinatörü Pilot Kurmay Albay Behçet Tamuroğlu, taarruz başladıktan 2 

dakika sonra Adana’daki hava üssüne Deniz Harekat Merkezi’nden ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan telefon edilerek 

“UÇAKLAR TÜRK GEMİLERİNE TAARRUZ EDİYOR” mesajını ilettğini, 3-4 dakika sonra da Savaş Harekât Merkezi’ne bu 

bilginin ulaştığını, Hava Kuvvetleri Komutanı Emin Alpkaya’nın anında HAREKATIN DURDURULMA EMRİNİ verdiğini iddia 

etmiş (http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=34&t=3093). Çamuroğlu’nun YA DOĞRU SÖYLEMİYOR, YA DA 

EMİRLERİNİ DİNLEMEYEN BİR KUVVETİN KOMUTANLIĞINI YAPMAKTAYMIŞ! Keza söz konusu ilk bombardıman 1 saate 

yakın bir süre devam etmiş. 

 

8) 15:20’de Deniz Harekât Merkezi’ndeki Tuğamiral, Hava Harekât Merkezi’ndeki Tuğgeneral’e telefon açmış. Türk 

muhriplerinin Baf’ın kuzeybatısında taarruz altında olduğunu, kendi uçaklarımız olmasından endişe ettiğini aktarmış. 

TUĞENERAL KESİNLİKLE OLAMAYACAĞINI SÖYLEMİŞ. TUĞAMİRAL ISRAR ETMİŞ, bölgede Yunan uçağı olmadığına göre 

bizim uçaklar olabileceğini söyleyerek TAARRUZUN DURDURULMASINI TALEP ETMİŞ. Tuğgeneral, Tuğamiral’in temas 

kurduğu muhriplerdekilerin aldatmaca yapan Yunanlılar olabileceğini iddia etmiş. Bunun üzerine Tuğamiral ÇOK UZUN 

YILLARDIR TANIDIĞI VE SESİNİ HEMEN ALDIĞI FİLO KOMUTANI İRFAN TINAZ’LA KİMLİK SAPTAMASI KONUŞMASINI 

TUĞGENERAL’İNDE İŞİTECEĞİ ŞEKİLDE YAPMIŞ. Hava Harekât Merkezi’ndeki Tuğgeneral, tekrar araştırmak üzre gemilerin 

yerlerini istemiş. Konuşma bu şekilde son bulmuş. Hemen arkasından ANAMUR PAROLA KANALINDAN YAYIN BAŞLAMIŞ: 
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"ATEŞİ KESİN BUNLAR TÜRK GEMİLERİDİR". 15:22’ye kadar kesintisiz devam eden taarruz BİR ANDA KESİLMİŞ. Kısa bir süre 

sonra, sanki Anamur parola kanalından başlayan yayını HİÇE SAYAN BİR KİŞİ EMİR VERMİŞ GİBİ, 15:30 CİVARINDA 

TAARRUZ TEKRAR BAŞLAMIŞ. Taarruz başladıktan sonra aynı Tuğamiral, tekrar aynı Tuğgeneral’i aramış. Gemilerinin 

tekrar ateş altında olduğunu iletince, Tuğamiral KENDİ UÇAKLARI OLMADIĞINI söylemiş. Bunun üzerine Tuğamiral, kendi 

harekat merkezine çok önemli dakikalar yaşadıklarını ve ağzından çıkanların kayıt altına alınmasını söylemiş. Hissedilen o 

ki, telefonun öbür tarafındaki Tuğgeneral’e TAŞIDIĞI SORUMLULUĞUN KAYIT ALTINA ALINDIĞI mesajını nazik bir dille 

iletmek istemiş. Oramiral Hilmi Fırat da bütün konuşmaları dinlemekteymiş. Tuğamiral gemilerin KONUM BİLGİSİNİ, 

“Baf'ın 320 derecesinde 11 mil mesafede” olarak vermiş. Tuğgeneral anında uçaklarla temasa geçerek teyit edebileceği bu 

bilgiyi taca atmış: “BİZİM UÇAKLAR YUNAN GEMİLERİNE TAARRUZ EDİYOR”. İşin içinden çıkamayacağını anlayan 

Tuğamiral, bölgedeki hiçbir gemiye ateş edilmemesini, YUNAN BAYRAKLI OLSA BİLE hiçbir gemiye ateş edilmemesini kesin 

bir dille söylemiş. AĞIR KÜFÜRLEŞMENİN de olduğu konuşmanın finalinde Tuğgeneral saldırıyı durdurmayı kabul etmiş. 

Fakat bir süre sonra uçak taaruzu tekrar başlayınca, tuğamiral 15:50’de tekrar aramış. Geminin BAF’A GÖRE KONUMUNU 

bildirerek taarruzun tekrar başladığını söyleyince, Tuğgeneral O BÖLGEDE UÇAKLARININ OLMADIĞINI söylemiş. Tuğamiral 

bu sefer geminin ARNAVUTBURNU’NA GÖRE KONUMUNU iletmiş. Tuğgeneral araştıracağını söylemiş (“General'im, 

gemilerimiz devamlı ateş altında, az önce yeniden hücuma uğradılar” 

http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=34&t=3093). Bombardımanın saat 16:00 civarında durmasıyla, GÜVEN 

ERKAYA’NIN TALİMATIYLA ağır yara alan ve infilak riski olan Kocatepe’de tahliye başlamış. 

 

9) 16:42’de Komodor İrfan Tınaz, 55 dakika süren bir taarruza maruz kalan muhriplerin KONUM BİLGİSİNİ DE VEREREK acil 

hava himayesi talebini içeren bir durum raporu göndermiş (“İVEDİ HAVA HİMAYESİ talep ediyorum”). Bu talep anında 

Hava Kuvvetleri’ne iletilmiş(http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=34&t=3093). Gelen cevapta “KENDİLERİNE BU 

DESTEĞİN VERİLDİĞİ” iletilmiş(http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=34&t=3093&start=10). Hava Kuvvetleri 

Harekât Merkezi’ne anında verildiğini İDDİA ETTİĞİ destek/himaye, SEBEBİ MEÇHUL BİR ŞEKİLDE hiç gitmemiş. 

Destek/himaye bir yana, yaklaşık 45 dakika boyunca kesilen olan taarruz, BU TALEBİN İLETİLMESİNDEN HEMEN SONRA 

yeniden başlamış. HİMAYE TALEP EDEN, TAARRUZLA KARŞILIK BULMUŞ. Tahliye devam ederken, denizdekilere ateş 

açmayan uçaklar Kocatepe’yi KISA SÜRELİ olarak kurşun ve mermi yağmuruna tutmuş 

(http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=34&t=3093&start=10). 

 

10) Mareşal Fevzi Çakmak muhribinde bulunan Komodor İrfan Tınaz 16:52’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na mesaj 

çekerek, Adatepe muhribinin tek motorla Türkiye istikametinde hareket ettiğini, kendi bulunduğu muhribin KOCATEPE 

MUHRİBİNE YARDIM etme kaygısıyla bulunduğu yerde kaldığını iletti. Her iki muhribinde o an için Arnavut Burnu’nun 

kuzeyinde bulunan KONUMLARI DA mesajda vurgulanmıştı(“Komodor, muhriplerin yerlerini ve durumlarını her an 

bildirerek yeni bir hava saldırısında hedef olmayı engellemeye çalışıyordu” 

http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=34&t=3093&start=10). 

 

11) 17:20’de Komodor  İrfan Tınaz, Kocatepe’nin Baf’ın batısında[Arnavut Burnu’nun güneyinde. OB] olan KOCATEPE’NİN 

KONUMUNU ANKARA’YA BİLDİRDİ. Kendi bulunduğu Mareşal Fevzi Çakmak muhribiyle YARDIMA GİTTİĞİNİ ifade etti. 

17:44’de tekrar mesaj çekerek, ARNAVUT BURNU’NUN HİZASINDA OLAN KONUMUNU VE DAHA GÜNEYDE BULUNAN 

KOCATEPE’YE DOĞRU GİTMEKTE OLDUĞUNU bildirdi(http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=34&t=3093&start=10). 

 

12) Saat 17:50’de 191. filo ve 18:45’de 112. filo kalktı. 18:20’de Komodor İrfan Tınaz Arnavut Burnu’nun GÜNEYİNDE olan 

konumunu bildirerek, KOCATEPE’YE DOĞRU GİTMEKTE olduğunu bildirdi("Hiçbir muhabere irtibatım olmayan Kocatepe 
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hareketten sakıttır. Yardım için Kocatepe'ye doğru geri gitmekteyim. Mevkiim 215 ARNAVUT BURNU 10 mildir. 

Kocatepe'nin mevkii ARNAVUT BURNU 17 mildir." http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=34&t=3093&start=10).  

 

13) Komodor İrfan Tınaz’ın komutasındaki Mareşal Fevzi Çakmak muhribinin, Kocatepe’ye ulaşmasına 1.5-2.0 mil kala, 

17:50’de havalanan 191. filo, 18:40’da Baf açıklarına ulaştı ve İKİNCİ TAARRUZ başladı. Aynı esnada(18:40’da) HAVA 

KUVVETLERİ’NDEN Adana’daki Harekat Merkezi’ne “Türk gemilerinin yeniden taarruza uğradığı” bilgisi iletilir. Adana’daki 

Müşterek Harekat Merkezi’ndeki Deniz Şubesi’ne sorulduğunda, “Arnavut burnunun güneyinde Türk gemileri yoktur, 

gemiler Arnavut burnu 8 milde, yönleri kuzeyedir”(http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=34&t=3093&start=10) 

cevabı alınır. Komodor İrfan Tınaz 18:42’de Ankara’ya KONUM BİLGİSİNİ de içeren mesaj geçmiş. “TCG Kocatepe'ye 4-

5000 yarda mesafeye gelindiğinde denizde sarı turuncu sallar görüldü aynı anda İKİNCİ HAVA HÜCUMU BAŞLADI. Uçaklar 

TCG M. F. Çakmak ve TCG Kocatepe'ye hücuma başladılar. Denizde 2-3 can salı görüldü. TCG Kocatepe'nin BULUNDUĞU 

MEVKİİ...” Bu mesajı alan Deniz Harekat Merkezi’ndeki Tuğamiral, 15:05’te başlayan taarruzda yaptığı gibi Hava Harekat 

Merkezi’yle iletişime geçmiş. Kendi muhriplerinin saldırı altında olduğunu söyleyince, Tuğgeneral YİNE AYNI CEVABI 

vermiş: “Türk gemilerine taarruz etmiyoruz. Yunan gemilerine taarruz ediyoruz. Düşman MUHABERE ALDATMASI 

yapabilir”. Tuğamiral, komodor İrfan Tınaz’ı YILLARDIR TANDIĞI için sesini bilmesine rağmen, Tuğgeneral’i ikna etmek için, 

ONUN DUYACAĞI ŞEKİLDE İrfan Tınaz’a sicil numarası, doğum yeri, doğum tarihi sormuş. HEPSİ DOĞRUYDU. Düşmanın 

ALDATMA YAPABİLECEĞİ KUŞKUSU nedeniyle özel sorular sorulmaya başlanmış. Kaç çocuğu olduğu, çocuklarının adı, 

Deniz Harp Okulu’ndaki takma adı, HEPSİ DOĞRU YANIT ALINMIŞ. Tuğgeneral İKNA OLMAMIŞ. Bu bilgileri DÜŞMAN 

İSTİHBARATININ ELDE EDEBİLECEĞİNİ ileri sürdü. Bunun üzerine gemideki subaylar içinde sicil numarası en küçük olan 

subayın adını sordular... Parolaya da doğru yanıt alındı. Can kurtarma sallarında bilincini yitirip denize atlayanları, serap 

görüp suların karanlığına kendilerini bırakanları gördükçe YAŞARKEN ÖLEN İrfan Tınaz “BİZ BURADA ATEŞ ALTINDA 

İNLERKEN SİZLER ORADA NELERLE UĞRAŞIYORSUNUZ?" demiş. Bütün bu kimlik teyitlerine rağmen Tuğgeneral İKNA 

OLMAMIŞ. Tuğamiralin taarruzu HİÇ DEĞİLSE BİR ANLIĞINA durdurma talebine “BİZ TÜRK GEMİLERİNE ATEŞ ETMİYORUZ” 

diyerek cevap vermiş. Tuğamiral son kez şansını denemiş ve YUNAN GEMİSİ OLSA BİLE TAARRUZUN DURDURULMASINI 

TALEP ETMİŞ. Tuğgeneral İNATLA Yunan gemilerine ateş ettiklerini söylemiş. Bu konuşmanın başlamasından 10 dakika 

sonra 18.50’de TAARRUZ DURDU. 

 

14) Taarruzu duyar duymaz Baf’a doğru yola çıkan Güney Özel Görev Kuvveti Komutanı Tümamiral Nejat Tümer’in 

bulunduğu Tınaztepe muhribininin 19.10’da tepesinde üşüşen uçaklarla FARKLI PAROLALAR kullandıkları nedeniyle iletişim 

kuramadılar. [“aynı parola” denmesine karşın, yazım hatası olma olasılığı çok yüksek. “Ayrı” yerine yanlışlıkla “aynı” 

yazılmış gibi: “aynı parolayı kullanıyordu. Bu nedenle 

anlaşamadılar”(http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=34&t=3093&start=10) OB] Uçaklardan kurtulabilmek için 

GENELKURMAYIN PAROLASINI vermek zorunda kaldılar. Tınaztepe muhribine saldırmamaya ikna olan uçaklar, 

GENELKURMAYIN PARALOSINI BİLEN VE GÜNEY ÖZEL GÖREV KUVVETİ KOMUTANI TÜMAMİRAL NEJAT TÜMER’İN 

BULUNDUĞU MUHRİBİN VERDİĞİ BİLGİYE İTİMAT ETMEYİP, Mareşal Fevzi Çakmak muhribine yöneldiler 

(http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=34&t=3093&start=10 ve 

http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2002/10/29/200477.asp).  

 

15) 19.26’da tekrar taarruza maruz kalan Komodor İrfan Tınaz, tekrar mesaj çekti: "İKİNCİ DEFA HAVA HÜCUMUNA 

MARUZ KALDIM. Kocatepe yanıyor. Personel kısmen gemiyi terk etti. M.F. Çakmak kuzeye doğru sakınmalar yaparak 

seyretmektedir". Deniz Harekat Merkezi’nde görevli Tuğamiral tekrar Hava Harekat merkezini aradı. Bu sefer karşsında 

Tuğgeneral değil, bir yarbay vardı. Tuğamiral, “Buyurun geminin ve gemidekilerin sesini dinleyin, FERYAT EDİYORLAR” 

demiş. Yarbay kendilerine o mevkide gemilerinin olduğunun BİLDİRİLMEDİĞİNİ SÖYLEYEREK cevap vermiş. Tuğamiral 

kendilerine daha önceden BİLDİRİM YAPILDIĞINI AKTARIP, YUNAN GEMİSİ OLSA BİLE TAARRUZUN DURDURULMASINI 
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TALEP ETMİŞ. YARBAYI ikna etmek için Komodor İrfan Tınaz telsiz başına çağrılıp, kimlik bilgilerini ve parolayı teyit 

etmiş(http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=34&t=3093&start=10). 

 

16) Taarruzun devam etmesi üzerine Deniz Harekat Merkezi’nde görevli Tuğamiral, saat 19:45’de tekrar Hava Harekat 

merkezini aradı. Taarruzun durdurulması talebini yeniledi.  YARBAY büyük üzüntüyle kendi gemilerini bombalamakta 

olduklarını kabul etmiş. Taarruzun durdurulduğunu söylemiş. Yarbayın durdurulduğunu söylediği taarruz bu konuşmadan 

6 DAKİKA SONRA, saat 19:51’de durdurulmuş(http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=34&t=3093&start=10). 

 

BÖLÜMÜN ÖZETİ: Olayların gelişimi sıradan bir koordinasyonsuzluk, ham istihbarat verisinin hatalı yorumlanması, kuvvet 

komutanlıkları arasındaki iletişimsizlik DEĞİL gibi. A) Muhripler düzenli olarak KONUM BİLDİRMİŞ B) Taarruz esnasında, 

Deniz Harekat Merkezi’nin her türlü kimlik, parola teyidine şahit olan Hava Harekat Merkezi TAARRUZU DURDURMAMAK 

için direnmiş. C) 2. taarruz emrinin verilmesinde, Tümamiral Nejat Serim’in ONAYI etkili olmuş. 2. taarruz başladıktan 

sonra, 18.42’de Deniz Harekat Merkezi’nde görevli Tuğamiral, Hava Harekat Merkezi’ndeki Tuğgeneral’in kafasındaki her 

türlü şüpheyi dağıtması gereken ve kendisinin de işiteceği bir şekilde KİMLİK/PAROLA TEYİDİ YAPMIŞ. Aynı 

dakikalarda(18.45) 3.(son) taarruz için uçaklar havalanmış. D) Son taarruzda Hava Harekat Merkezi’nde devreye giren 

Yarbay, kendilerine o bölgede gemi bulunduğunun İLETİLMEDİĞİNİ söylemiş, oysa aynı birimin taarruzları durdurmamak 

için ayak sürüyen Tuğgeneraline DEFALARCA BİLDİRİMDE BULUNULDUĞU aşikar. Tuğgeneralin KENDSİNE İLETİLEN BİLGİYİ 

AKTARMAMIŞ olma ihtimali akla gelmekte! E) 16.42’de Komodor İrfan Tınaz tarafından talep edilen hava himayesine 

verilen OLUMLU YANITA KARŞIN, hava himayesi hiç verilmemiş. F) Hava Harekat Merkezi’ndeki Tuğgeneral bir ara, karşı 

tarafı başından savmak için o bölgede uçaklarının bulunmadığını bile söylemiş. G) Deniz Harekat Merkezi’nin ısrarı 

sonucunda birkaç kez kesilir gibi olan bombardıman, sanki BİR GİZLİ EL DEVREYE GİRMİŞÇESİNE tekrar tekrar başlamış. 

  

DİKKAT ÇEKENLER: A) Gelen ilk istihbarat bilgisine ve deniz karakol uçaklarının keşif raporlarına ŞÜPHEYLE 

YAKLAŞANLARIN ısrarla gemilerin “TİPLERİ VE MİLLİYETLERİ”ni sorgulamalarına ADETA ENGEL OLMAK İSTERCESİNE yeni 

bir istihbarat bilgisi dolaşıma çıkarılmış. Muhriplerin BAF’A SEVKEDİLME EMRİNİN VERİLDİĞİ DAKİKALARDA geldiği iddia 

edilen istihbaratta, Türk Bayrağı kullandıkları iddia edilmekteymiş (http://www.denizhaber.com.tr/askeri-tarihimizdeki-

huzun-kocacepe-muhribinin-batirilmasi-haber-56680.htm). B) Akşam Gazetesi’nden Gürkan Hacır, bu ikinci istihbaratın 

ertesi gün taarruzun başlamasından 1 saat önce geldiğini ve Yunan Konvoyu mürettebatının özellikle Türkçe bilen 

kişilerden oluşturulduğu bilgisini de içerdiğini iddia etmiş (http://arsiv.gercekgundem.com/?p=429249). Ya Gürkan Hacır, 

istihbaratın geldiği saat konusunda HATALI ya da bu, Yunan konvoyuyla ilgili İKİNCİ DEĞİL, ÜÇÜNCÜ İSTİHBARAT! İstihbarat 

akışının evrim çizgisi, istihbaratın içeriğinin sorgulandığı alanlarda engel teşkil etmiş. Sanki bir el, her türlü sorgulamayı 

taca atacak şekilde istihbaratı YOKTAN YARATMIŞ. Kara hedeflerine yaptıkları taarruzlarda iyi Türkçe bilen Kıbrıs 

Rumlarının aldatmacalarıyla karşılaşan pilotların, muhriplerden gelen Türkçe konuşmalara kulaklarını tıkamaları istihbarat 

akışının bu evrimiyle tesis edilmiş. 

 

 

II. KIBRIS HAREKATI ESNASINDA ABD BAŞKANI NIXON’UN İPİNİ ÇEKEN WATERGATE SKANDALI 

 

Watergate skandalına birkaç açıdan değinmek farz. A) Haziran 1972’de patlak veren skandalın, Kıbrıs Harekatı’nın devam 

ettiği günlerde “TEMİZ TOPLUM” PERDELEMESİYLE ABD Silahlı Kuvvetleri ve istihbarat örgütlerinin Nixon yönetimini 

alaşağı ettiğini görmek B) 4 yıllık ulusal güvenlik danışmanlığı sonrasında 1973 yılında Beyaz Saray Özel Kalem 
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Müdürlüğüne atanan ve dış politikanın kara kutusu olarak bilinen Alexander Haig’in ve ABD Dışişleri Bakanı Kissinger’ın 

Kıbrıs Harekatı esnasındaki gündemlerini algılamak C) Kıbrıs Harekatı’nda Kissinger ve ABD’nin VANTRİLOĞU olarak 

karşımıza çıktığına sonraki bölümlerde şahit olacağımız, Washington Post’un soğuk savaş krizlerini yerinden takip eden 

temsilcisi olan Laurence Stern’ün, Watergate Skandalı’nda da VANTRİLOG olarak sahne aldığını görmek 

 

FBI’nın kurucusu olan, soğuk savaş döneminde toplumsal muhalefetin kabusu haline dönüşen, ABD’deki pek çok faili 

meçhulun örtbas edilmesinde rolü olan,  hukuku hiçe sayan uygulamalarıyla nam salan, bütün politikacılar ve kanaat 

önderleri için birer şantaj dosyasını kasasında hazır bekleten, 48 YILLIK GÖREV SÜRESİ BOYUNCA 9 ABD BAŞKANI ESKİTEN, 

devlet aygıtının kült ikonu Edgar J. Hoover’ın(http://en.wikipedia.org/wiki/J._Edgar_Hoover) ölümünden 1,5 ay sonra,  17 

Haziran 1972’de Demokrat Parti’nin Watergate binasındaki bir ofisine girerken yakalanan 3’ü CIA bağlantılı 5 hırsızla ilgili 

soruşturma derinleştikçe Ağustos 1974’de Başkan Nixon’un istifasına varacak büyüklükte bir skandalla karşılaşıldı 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Watergate_timeline). Hırsızları görevlendiren biri CIA bağlantılı olan 2 kişinin Beyaz Saray 

çalışanı olmasının yanısıra, üzerlerinden çıkan çekler Başkan Nixon’un seçim kampanyasının çekleriydi. Başkan Nixon, 

Demokrat Parti’nin ofisine dinleme cihazı yerleştirilme çabasından HABERİ OLMADIĞINI İDDİA EDEREK kendisini savundu.  

 

28 Şubat 1973’de FBI Başkanı Pat Gray’in senatoda verdiği ifadede itham edilen 

(http://en.wikipedia.org/wiki/L._Patrick_Gray#Confirmation_hearings ve 

http://en.wikipedia.org/wiki/Watergate_timeline) ve başkanın etrafındaki ekip tarafından günah keçisine 

dönüştürülmekten endişelenen Başkan Nixon’un şahsi danışmanı John Dean bir avukat tutarak Nisan 1973 başlarında 

soruşturmayı yürüten savcılarla işbirliğine gitti (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dean#Cooperates_with_prosecutors). 

Örtbas etme çabalarını inkar edemez noktaya gelen Başkan Nixon, kendisini güvenceye almak için ÖRTBAS ETME 

ÇABALARINI YENİ ÖĞRENDİĞİNİ iddia ederek kendisini savundu. Soruşturma savcılarıyla işbirliğine giden danışmanı John 

Dean’in yanısıra, soruşturmanın örtülmesinde kilit rol oynayan iki yardımcısını da 30 Nisan 1973 tarihinde görevden aldı. 

Aynı gün, 20 yıllık dostluğunun soruşturmayı gölgeleyeceği savıyla Adalet Bakanı Kleindienst’ın istifasını 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Watergate_scandal#Scandal_blows_wide_open) kabul etti.  

 

Haziran 1973’te önce John Dean Beyaz Saray’daki görüşmelerin kayıt altına alındığı yönündeki KANAATİNİ AKTARAN bir 

ifade verdi. Arkasından Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü’nün yardımcısı Alexander Butterfield görüşmelerin KAYIT ALTINA 

ALINDIĞINI TEYİT EDEN bir ifade verdi. Yeni Adalet Bakanı Elliot Richardson’un atadığı özel savcı Archibald Cox, Başkan 

Nixon’dan söz konusu kayıtları delil olarak mahkemeye sunmasını talep etti. Başkan Nixon redderek, Adalet Bakanı 

Richardson’dan Cox’u görevden almasını talep etti. Richardson protesto etmek için istifa etti. Aynı talebin iletildiği Adalet 

Bakan Yardımcısı Ruckelshaus da istifa etmeyi tercih etti. Bu iki istifa sonrasında otomatik olarak “vekaleten Adalet 

Bakanı” pozisyonuna yükselen başsavcı Robert Bork, Başkan Nixon’un talebini yerine getirerek özel savcı Archibald Cox’u 

20 Ekim 1973 tarihinde görevden aldı(http://en.wikipedia.org/wiki/Saturday_Night_Massacre). Yeni atanan özel savcı 

Leon Jaworski de kayıtların mahkemeye sunulması yönünde ısrarcı olunca, ABD tarihinin en büyük anayasal krizi 

tetiklendi. Giderek artan kamuoyu tepkisi Başkan Nixon’ın 29 Nisan 1974 tarihinde tapelerin “bir kısmı”nı açıklamayı kabul 

etmesini sağladı (http://en.wikipedia.org/wiki/Watergate_scandal#Release_of_the_transcripts). 24 Temmuz 1974 

tarihinde ABD Yüksek Mahkemesi tapelerin “bir kısmı”nın değil, “tamamı”nın açıklanması yönündeki kararını bildirdi. ABD 

Yüksek Mahkemesi’nin söz konusu tapelerin tamamının mahkemeye teslim edilmesi yönünde aldığı karar sonrasında, 

Başkan Nixon ulusal güvenlikle ilgili kısımları sansürleyerek tapeleri kamuoyuna açıklamayı kabul etti 

(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_v._Nixon). Tapeler açıklandıkça, Hoover’dan sonra FBI’nın başına kurum 

dışından bir ismi atayan Başkan Nixon’un, Beyaz Saray’daki yardımcıları kanalıyla soruşturmanın derinleştirilmesinin 

önüne geçmek için FBI’yı MANÜPLE ETMEYE ÇALIŞTIĞI anlaşıldı.  
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Skandalın boyutlarıyla ve Nixon yönetiminin rolüyle ilgili KAMUOYU OLUŞTURULMASINDA ve ALGI YÖNETİMİNİN tesis 

edilmesinde, 2 yıl boyunca KAMUOYU İLGİSİNİN CANLI KALMASINDA en etkili olan yayın organları: WASHINGTON POST ve 

TIME.  

 

Haziran 1972’de skandal patladıktan sonra ulaştıkları bilgi ve belgeleri yayınlayarak kamuoyunu aydınlatan Washington 

Post’tan Bob Woodward ve Carl Bernstein ve Time’dan Sandy Smith aynı haber kaynağından beslenmekteydi. Onların 

dışında hiç kimse haber kaynağının açık kimliğini bilmiyordu. Hatta kilit mevkide bulunan BİR HABER KAYNAĞININ 

VARLIĞINDAN bile kamuoyu haberdar değildi. Skandalın patlamasından 2 YIL SONRA Haziran 1974’de, Bob Woodward ve 

Carl Bernstein yayınladıkları “Başkanın Bütün Adamları” isimli kitaplarıyla “DERİN GIRTLAK” olarak adlandırdıkları BİR 

HABER KAYNAĞININ VARLIĞINDAN kamuoyunu haberdar 

ettiler(http://www.washingtondecoded.com/site/2008/09/deep-throat-exposedin-1973.html). Kitabın yayınlanmasından 

kısa bir süre sonra, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda tapeler açıklanmaya başladı. İlk günden itibaren 

kendisinin bilgisi ve onayı olmadığını savunan Başkan Nixon, 4 Ağustos 1974 tarihinde açıklanan bir tapeyle iyice köşeye 

sıkıştı. Keza FBI SORUŞTURMASININ NASIL MANÜPLE EDİLECEĞİ KONUSUNDA EKİBİYLE YAPTIĞI TOPLANTININ TARİHİ, 

HIRSIZLARIN YAKALANMASININ  5 GÜN SONRASIYDI. Kitabın yayınlanmasıyla toplumsal muhalefetin kazandığı İVME, bu 

tapenin açıklanması sonrasında ZİRVE noktaya ulaştı. Kongre ve Temsilciler Meclisi’ndeki desteği dibe vuran Başkan Nixon, 

onlar tarafından hukuki geçerliliği olacak bir suçlamanın geleceği KESİNLEŞİNCE 8 Ağustos 1974 tarihinde istifasını 

açıklamak zorunda kaldı (http://watergate.info/1972/06/23/the-smoking-gun-tape.html). 

 

Dönemin FBI 2. başkanı Mark Felt 31 Mayıs 2005 tarihinde kendisini ifşa edene 

(http://www.pbs.org/newshour/bb/media-jan-june05-deepthroat_5-31/ ve 

http://www.youtube.com/watch?v=UBFA0qHWhVQ) ve aynı gün Woodward teyit edene 

(http://www.washingtonpost.com/politics/fbis-no-2-was-deep-throat-mark-felt-ends-30-year-mystery-of-the-posts-

watergate-source/2012/06/04/gJQAwseRIV_story.html ve http://watergate.info/2005/05/31/mark-felt-was-deep-

throat.html) kadar, “Derin Gırtlak”ın gerçek kimliği ABD TARİHİNİN EN BÜYÜK SIRLARINDAN BİRİSİ olarak kaldı [aranot: 

röportaj Vanity Fair Temmuz 2005 sayısında http://www.vanityfair.com/politics/features/2005/07/deepthroat200507 

yayınlandı. OB]. Washington Post’taki kontağı Woodward “derin gırtlak”ın kimliğini, ortağı Bernstein’ı Sonbahar 1972’de, 

Washington Post’un genel yayın yayın yönetmeni Ben Bradlee’yi Başkan Nixon’ın istifa ettiği Ağustos 1974’ten sonraki bir 

tarihte(1975 veya 1976), kendi eşiyle 1980’lerin başlarında paylaştı. Bu 4 kişi Washington Post’a yapılan sızıntının 

kaynağının açık kimliğini, Mark Felt kendisini 2005 yılında ifşaa edinceye kadar SAKLADI 

(http://blog.nixonfoundation.org/2008/09/deep-throat-and-the-third-man/). Washington Post cephesinde kendisini 

gizlemeyi başaran Mark Felt’in, Time Dergisi cephesinde şansı yaver gitmedi. Skandal patladıktan 4 ay sonra, 19 EKİM 

1972 TARİHİNDE TIME DERGİSİ AVUKATI KANALIYLA MARK FELT’İN SIZINTI YAPAN KİŞİ OLARAK DEŞİFRE OLDUĞU Başkan 

Nixon’a Beyaz Saray özel kalem müdürü Haldeman tarafından aktarıldı. Haldeman Hoover’ın kasasındaki ŞANTAJ 

DOSYALARINI ima ederek, “FBI’İN BİLDİĞİ HERŞEYİ BİLEN FELT”in aleyhinde bir karar alınması halinde BİLDİKLERİNİ 

ORTALIĞA SAÇABİLECEĞİNİ hatırlattı(“If we move on him, he'll go out and unload everything. He knows everything that's 

to be known in the FBI. He has access to absolutely everything.” 

http://books.google.com.tr/books?id=SyBzl29qbZ0C&pg=PA170&dq=%22Haldeman+informs+the+President+that+Mark+

Felt%22&hl=en&sa=X&ei=EMxGVNKYGqbnyQPj54DIAg&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=%22Haldeman%20informs%

20the%20President%20that%20Mark%20Felt%22&f=false).  

 



13 / 45 

Osman BUÇUKOĞLU 

 

Başkan Nixon 4 ay sonra 16 Şubat 1973 tarihinde, FBI Başkanı L. Pat Gray’le yaptığı bir toplantıda, Time Dergisi avukatının 

Mark Felt’i sızıntının kaynağı olarak işaret ettiğini hatırlatarak, Felt’in yalan makinesine bağlanmasını talep etti 

(http://www.nixonlibrary.gov/forresearchers/find/tapes/watergate/wspf/858-003.pdf). Genel kanaat, muhabir Sandy 

Smith’in HABER KAYNAĞININ KİMLİĞİNİ DERGİNİN AVUKATIYLA PAYLAŞTIĞI YÖNÜNDE.  Avukatın kim olduğu meçhul, ama 

şüpheler iki isim üzerinde yoğunlaşmakta: William G. Hundley (http://www.washingtonpost.com/politics/watergate-and-

the-two-lives-of-mark-felt-roles-as-fbi-official-deep-throat-clashed/2012/06/04/gJQAOSiPIV_story.html) ve Roswell 

Gilpatric (http://en.wikipedia.org/wiki/Roswell_Gilpatric#Other_Activities). Felt’i yalan makinesine bağlamasının talep 

edildiği toplantıdan kısa bir süre sonra, 28 Şubat 1973’de, Gray senatoda verdiği ifadede Nixon yönetimi aleyhindeki 

İDDİALARI TEYİT ETTİ ve Nixon’un danışmanı JOHN DEAN’I HEDEF ALDI 

(http://en.wikipedia.org/wiki/L._Patrick_Gray#Confirmation_hearings ve 

http://en.wikipedia.org/wiki/Watergate_timeline). Pat Gray’in bu ifadeyi verdiği gün, Başkan Nixon danışmanı Dean’le 

yaptığı görüşmede Mark Felt’in bütün bildiklerini ortalığa saçması halinde ÖMÜR BOYU TOPLUMDAN DIŞLANACAĞINI, 

keza Amerikalıların İSPİYONCULARI SEVMEDİĞİNİ anlatmış. İfadeler Mark Felt’i hedef alsa da, Gray’in senatoda Dean’i 

hedef alan ifadesiyle kesişen MANİDAR ZAMANLAMA dikkate alındığında, Başkan Nixon’un kişisel danışmanı John Dean’le 

“KIZIM SANA SÖYLÜYORUM, GELİNİM SEN ANLA” oyunu oynadığı hissedilmekte 

(http://www.slate.com/articles/news_and_politics/chatterbox/1999/07/another_bulletin_from_the_deep_throat_desk.s

ingle.html). Nitekim Gray’in ifadesinde hedef aldığı Dean kısa bir süre sonra, KENDİSİNİN GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLECEĞİ 

KAYGISIYLA (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dean#Cooperates_with_prosecutors) savcılıkla işbirliğine gitti. BU SEFER 

PANİKLEYEN GRAY OLDU. Keza hırsızları görevlendiren iki kişiden birisi ve Beyaz Saray’da görevli eski bir CIA görevlisi olan 

Edward E. Hunt’ın kişisel kasasında ele geçirelen belgeleri, skandalın patlamasından 4 gün sonra Dean’e götüren ve ondan 

aldığı talimatla YAKAN BİZZAT KENDİSİYDİ. Önce bu bilgiyi bir senatör aracılığıyla sızdırdı. Arkasından, Dean’in de içinde 

yeraldığı 4 kişi Başkan Nixon tarafından görevden alınmadan 3 gün önce, 27 Nisan 1973 tarihinde BATAN GEMİYİ 

TERKEDEN İLK FARE oldu. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/L._Patrick_Gray#Destruction_of_documents_and_resignation_from_the_FBI). 

 

ABD Yüksek Mahkemesi’nin 24 Temmuz 1974 tarihli kararıyla, Nixon tapeleri bir günde açıklanmamış. Günümüze kadar 

sarkan bir süreç söz konusu(http://www.nixonlibrary.gov/forresearchers/find/tapes/releases.php). Nixon 1994 yılında 

öldüğünde, toplam 3.700 saat olan tapelerin sadece 64 saatlik(!) kısmı açıklanmış. Yükselen tepkiler ve açılan bir dava 

sonrasında süreç hızlanmış. Bugün itibarıyla yaklaşık 3.000 saatlik kısmı açıklanmış durumda, geri kalan kısmı ailevi 

mahremiyeti ve ulusal güvenliği korumak gerekçesiyle hala sır(http://www.theatlantic.com/politics/archive/2014/07/the-

untapped-wealth-of-secrets-in-the-nixon-tapes/374868/?single_page=true). Mark Felt’le ilgili kritik 3 konuşmanın tarihleri 

28 Şubat 1973, 16 Şubat 1973 ve 19 Ekim 1972. 16 Şubat 1973 ve 28 Şubat 1973 tapelerinin açıklanma tarihi 4 Haziran 

1991 (http://www.nixonlibrary.gov/forresearchers/find/tapes/releases.php). 19 Ekim 1972 tapenin açıklandığı tarih 18 

Kasım 1996 (http://www.nixonlibrary.gov/forresearchers/find/tapes/watergate/aogp/release2.php sayfasının en alt 

satırındaki numaralandırma, 

http://www.nixonlibrary.gov/forresearchers/find/tapes/watergate/aogp/finding_aids.php#logs linkindeki excel 

tablosunda ilgili tarihin en sol sütunundaki numaralandırmayla örtüşmekte).  

 

19 Ekim 1972 tarihli tape çok önemli, keza o tapede sızıntının Mark Felt olduğu ve Felt’in “FBI’ın bildiği herşeyi bilmesi” 

nedeniyle Nixon Yönetiminin ÇARESİZ OLDUĞU kesin bir dille ifade edilmekte. Bu tape toplam 2.064 konuşmanın yeraldığı 

201 saatlik bir tapeler paketiyle birlikte açıklandığı için gözden kaçmış. Kimsenin farketmediği bu tapenin farkedilmesinin 

öyküsü, KARŞIMIZA YİNE WOODWARD VE BERNSTEIN İKİLİSİNİ ÇIKARMAKTA. Carl Bernstein’ın 10 yaşındaki oğlu Jacob’un 

1988 yılında katıldığı bir yaz kampında, 8 yaşındaki Chase Culeman-Beckman’a “Derin Gırtlak”ın gerçek kimliğinin Mark 

Felt olduğundan %100 emin olduğunu söylemiş. Culeman-Beckman’ın annesi 8 yaşındaki oğlunun popüler isimlerden 

ziyade, emekliye ayrılmış ve unutulmuş bir figür olan Mark Felt’in adını söylemesini, konuşmanın küçük bir çocuğun hayal 
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gücü olmadığının kanıtı olarak kabul etmiş. Kendisine anlattığını yazmasını istediği oğlu, JACOB BERNSTEİN’İ BİR DAHA HİÇ 

GÖRMEMESİNE RAĞMEN bu anektodu hiç unutmamış. 1996 veya 1997 yılında, AMERİKAN TARİHİ KONUSUNDA 

HAZIRLADIĞI BİR PROJE İÇİN BU KONUYU SEÇMİŞ[aranot: Muhtemelen 19 Ekim 1972 tapesinin açıklandığı 18 Kasım 

1996’dan DAHA İLERİ BİR TARİHTE. OB]. 1999 yılında çalışmasını güncelleştirerek telifli makaleye dönüştürülen 19 

YAŞINDAKİ CULEMAN-BECKMAN’ın çalışması ve anısı Hartford Currant gazetesine haber olmuş. HABERDE, 19 EKİM 1972 

TARİHLİ TAPE DE VURGULANMIŞ. Jacob Bernstein’ın annesinin o yıllardaki tahminin etkisinde kaldığı ve Carl Bernstein’ın 

eşiyle veya çocuğuyla bir paylaşımda bulunmadığı Carl Berstein tarafından açıklanmış (üç sayfalık makalenin ilk sayfasının 

linki: http://articles.courant.com/1999-07-28/news/9907280810_1_deep-throat-woodward-s-secret-source-summer-

camp). Hartford Currant’de yayınlanan bu haber, aynı günlerde Watergate Skandalı konusunda sık sık haber yapan Slate’e 

yansıdığında, Culeman-Beckman’ın çalışması sayesinde, HABERDAR OLMADIKLARI 19 Ekim 1972 tarihli tapenin GÜN 

IŞIĞINA ÇIKTIĞI belirtilmiş(“Incidentally, Culeman-Beckman's paper UNEARTHS a nifty Felt-related snippet from the White 

House tapes that CHATTERBOX DIDN'T KNOW ABOUT” 

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/chatterbox/1999/07/deep_throat_the_game_is_afoot.html). Bütün 

ABD basınının gözünden kaçan bir tapeyi farkeden lise öğrencisinin bu eforu KİMSE TARAFINDAN SORGULANMAMIŞ, 

SORGULANMAMAK BİR YANA SLATE DIŞINDA HİÇBİR GAZETE TARAFINDAN TAKDİR DE EDİLMEMİŞ. 1999 yılndaki bu gün 

ışığına çıkma halinden sonra, 2005 yılında Mark Felt kendisini ifşaa edinceye kadar Culeman-Beckman ve bu tape adeta 

unutulmuş. A) Culeman-Beckman, Hartford Currant ve Slate haberleri DIŞINDA bir elin parmağından daha az habere konu 

olmuş (https://www.google.com.tr/search?q=chase+culeman-

beckman&espv=2&biw=1366&bih=643&source=lnt&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A%2Ccd_max%3A5%2F30%2F2005&tbm

). B) Culeman-Beckman dışında 19 Ekim 1972 tarihli tape de, Slate haberi dışında sadece bir kitapta kullanılmış 

(https://www.google.com.tr/search?q=%22We+know+what%27s+left+and+we+know+who+leaked+it%22&es_sm=122&b

iw=1366&bih=643&source=lnt&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A%2Ccd_max%3A5%2F30%2F2005&tbm). 31 Mayıs 2005 

tarihinde Mark Felt Vanity Fair aracılığıyla kendisini ifşaa ettikten sonra, Culeman-Beckman’ın 1999 yılındaki çalışması 

pekçok yerde haber olmuş. Ama haberlerin TAMAMINA YAKININDA SADECE YAZ KAMPINDA JACOB BERNSTEIN’LA OLAN 

ANISI VURGULANMIŞ. Mark Felt’in kendisini ifşa ettiği röportajı Temmuz 2005’de Vanity Fair’da yayınlandı. Ama basında 

haber olma tarihi 31 Mayıs 2005. Bu tarihte röportaj, bütün detayıyla basınla paylaşıldıysa, basın bu röportajın etkisinde 

kalmış olabilir. Keza o röportajda, Culeman-Beckman’ın Jacob Bernstein’la olan anısına vurgu yapılmış 

(http://watergate.info/downloads/05-05-31_vanity-fair-deep-throat.pdf). 19 Ekim 1972 tapesinin gün ışığına çıkmasına 

olan katkısı SADECE Washington Post’taki bir haberde değinilmiş. O HABERDE BİLE, 1999 yılında GÜN IŞIĞINA ÇIKAN 

tapeden hala bir “GERÇEK” olarak DEĞİL, “CULEMAN-BECKMAN’IN 5 YIL ÖNCE YAZDIĞI YAZIYA GÖRE” denilerek bir iddia 

olarak bahsedilmiş(“ACCORDING TO AN ACCOUNT WRITTEN FIVE YEARS AGO BY CHASE CULEMAN-BECKMAN, who 

contended that Bernstein's son had told him Felt was Deep Throat, Nixon, Haldeman and Dean were speculating about 

Felt during one of the sessions tape-recorded in the White House” http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/articles/A36983-2005Jun1.html). Tape 1996’da açıklanmış. 16-7 yaşlarındaki Culeman-Beckman bu konudaki ilk 

çalışmasını yayınlamış. 1999’da çalışma güncellenerek, telifli makale haline getirilmiş ve 1-2 yerde detaylı haber olmuş. 

Üzerinden 5-6 sene geçtikten sonra Washington Post, HALA BİR İDDİA OLARAK SUNMAKTA.  

 

Culeman-Beckman’ın 19 yaşında güncelleyerek telifli bir makaleye dönüştürdüğü yazısı, bir çeşit İSTİHBARAT İLETİŞİM 

PLATFORMU işlevi görmüş olabilir mi? Tapenin açıklandığı 1996 yılından sonra 3 MAYMUNU OYNAYAN bütün ABD 

medyasını, 19 yaşında bir gencin ATLATMASINA ADETA OTOSANSÜR uygulanmış. Çalışma 1999 yılında yayınlandığında, 

1988 yılında Jacob Bernstein’ın annesi Nora Ephron’un sıradan bir tahmininin etkisinde kaldığı açıklanmıştı. Culeman-

Beckman 1999 tarihli çalışmasında, Woodward ve Bernstein ikilisinin “Başkanın Bütün Adamları” isimli kitabını da 

incelemiş. “Derin Gırtlak”tan, “My Friend” olarak bahsedildiğini ifade etmiş ve baş harfleriyle Mark Felt’e işaret edildiğini 

iddia etmiş (http://articles.courant.com/1999-07-28/news/9907280810_1_deep-throat-woodward-s-secret-source-

summer-camp/2). Bu tespit, Culeman-Beckman’ın kitabı inceleyerek ulaştığı kendi özgün tespiti.  AMA çok benzer bir 

anektod Jacob Bernstein’ın annesiyle ilgili wikipedia sayfasında da paylaşılmış. Nora Ephron, eşi Carl Bernstein’in 

notlarında “MF” olarak kodlanmış bir kişiyi farketmiş, kocası bunun “My Friend” anlamına geldiğini iddia etse de Nora 
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Ephron “Mark Felt” anlamına geldiğini tahmin etmiş 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Nora_Ephron#Ephron_and_Deep_Throat). İkisi birbirlerinden bağımsız olarak bu sonuca 

ulaşmış olabilir mi? Her ikisi birbirlerinden bağımsız bir şekilde bu tespiti yaparken, Ephron’un oğlunun Culeman-

Beckman’la yaz kampında arkadaşlık kurmaları tamamen rastlantı mı? MÜMKÜN MÜ? Nora Ephron, verdiği mesajı 

ANLAYACAK OLANLARA Culeman-Beckman’ın TELİFLİ ÇALIŞMASINI İŞARET EDİYOR OLABİLİR Mİ?  

 

Carl Bernstein’ın, Culeman-Beckman’ın yazdığı yazı üzerinden bir İSTİHBARAT İLETİŞİM PLATFORMU kurgulamış olma 

olasılığına değindik. Peki, Mark Felt’in esas kontağı konumunda olan Woodward’ın İSTİHBARAT DÜNYASIYLA ORGANİK BİR 

İLİŞKİSİ olabilir mi? Bush yönetimine en yakın gazetecilerden birisi olarak bilinen ve Irak’ta “kitle imha silahı olmama 

ihtimali”nin SIFIRA YAKIN olduğunu savunan 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Woodward#George_W._Bush_administration) Bob Woodward, Watergate Skandalı 

patlamadan yaklaşık 2 yıl önce, sonbahar 1970’de, Washington Post’ta ilk gazetecilik deneyimini yaşamış. 2 haftalık 

deneme süresinden sonra, gazetecilik deneyimi olmadığı için iş başvurusu geri çevrilen Woodward, 1 sene kadar 

Montgomery Sentinel isimli bir haftalık gazetede çalışmış. Watergate Skandalı’ndan yaklaşık 1 sene önce Washington Post 

kariyeri başlamış. GAZETECİLİK KARİYERİ BAŞLAMADAN ÖNCE, ABD DONANMASI’NDA İSTİHBARAT SUBAYI OLARAK 5 YIL 

GÖREV YAPMIŞ(http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Woodward#Early_life_and_career). Skandalla ilgili kimsenin 

bilmediklerine devletin arka koridorlarından erişerek kamuoyunu aydınlattığı(!) günlerde, özgeçmişi incelendiğinde 

karşımıza 5 YILLIK İSTİHBARAT KARİYERİ OLAN TOY BİR GAZETECİ çıkmakta. Mark Felt’le olan tanışması da gazeteci olduğu 

yıllara değil, İSTİHBARATÇI OLDUĞU YILLARA DENK DÜŞMEKTE. ABD Genelkurmay Başkanı’nın emir subayı olan 

istihbaratçı Woodward, MARK FELT’LE 1970 YILINDA BEYAZ SARAY’DA TANIŞMIŞ. Takdir edersiniz ki, İKİLİNİN TANIŞMA 

ÖYKÜSÜ Mark Felt kendisini deşifre edinceye kadar SIR OLARAK KALMIŞ. Sonrasında Woodward tarafından açıklanmış 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Felt#Contact_with_Woodward ve http://www.washingtonpost.com/politics/how-

mark-felt-became-deep-throat/2012/06/04/gJQAlpARIV_story.html).  

 

33 yıl boyunca defalarca Mark Felt’in “derin gırtlak” olmadığını açıklayan Woodward’ın, SÖYLEDİĞİ TEK YALAN BU DEĞİL. 

Kissinger ve Nixon’un resmi ve gayrıresmi mesajlarının diğer ülkelere iletilmesinden ve o ülkelerden gelen mesajların 

Nixon yönetimine iletilmesinden sorumlu olan Pentagon’un GİZLİ İLETİŞİM BİRİMİNDE GÖREV YAPAN WOODWARD, 

PEKÇOK DÜNYA LİDERİNİN MESAJINI KİSSİNGER’IN ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ’NDEKİ DANIŞMANI OLAN ALEXANDER 

HAIG’E İLETMİŞ (http://www.watergate.com/Woodward-Haig-Connection/Woodward-Haig-Connection.aspx). 1969 

senesinde Ulusal Güvenlik Konseyi’nde KISSINGER’IN ASKERİ DANIŞMANI olan Alexander Haig, 1970 yılında Başkan 

Nixon’un ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANLIĞINA, 30 Nisan 1973’te Başkan Nixon yardımcılarını Watergate Skandalı 

nedeniyle görevden aldığında Haldeman’ın yerine BEYAZ SARAY ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ’NE getirilmiş 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Haig#Security_adviser_.281969.E2.80.931972.29). Woodward her ne kadar 

Haig’le ilkbahar 1973 öncesinde tanışmadığını iddia etse de(http://www.watergate.com/Woodward-Haig-

Connection/Woodward-Haig-Connection.aspx), dönemin üç kritik ismi onu yalanlamış: A) SAVUNMA BAKANI MELVİN 

(http://www.watergate.com/Woodward-Haig-Connection/Interview-with-Defense-Secretary-Melvin-Laird.aspx) B) 

GENELKURMAY BAŞKANI MOORER(http://www.watergate.com/Woodward-Haig-Connection/Interview-with-Admiral-

Thomas-H-Moorer.aspx) 3) PENTAGON SÖZCÜSÜ FRİEDHEİM(http://www.watergate.com/Woodward-Haig-

Connection/Interview-with-Pentagon-Spokesperson-Jerry-Friedheim.aspx) 

 

Haig – Woodward ilişkisini ortaya çıkaran araştırmacı, ALEXANDER HAIG’İN “DERİN GIRTLAK”ın olduğunu iddia ederek, 

Nixon’a SESSİZ DARBE yapıldığını ileri sürmekte(http://www.watergate.com/images/articles/Chapter5-Woodward-Haig-

Connection.pdf). Woodward’ın yıllarca Felt’i de inkar ettiği ve Haig’le olan tanışıklığına üst düzey isimlerin şahitlik ettiği 

göz önüne alınırsa, YABANA ATILMAMASI GEREKEN BİR TEORİ(http://www.deepblacklies.co.uk/watergate_pr.htm). 
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Woodward – Bernstein ikilisinin “Başkanın Bütün Adamları” isimli çalışmalarında, bu teoriyi destekleyen ÇOK ÖNEMLİ BİR 

VERİ var. Kitapta Woodward’la KASIM 1973’ÜN İLK HAFTASINDA biraraya gelen “Derin Gırtlak”ın, Beyaz Saray’daki 

tapelerin bazı kısımlarının silindiğini söylediği belirtilmiş. Eylül 1973’ün son günlerinde tapelerin bazı kısımlarının 

silinmesini, Kasım 1973’ün ilk haftasında “Derin Gırtlak”tan öğrenen WOODWARD, 8 KASIM 1973 tarihinde 

haberleştirerek AFİŞE ETMİŞ(http://spartacus-educational.com/JFKhaig.htm). Beyaz Saray yetkilileri kendi avukatlarına 14 

Kasım’da, kamuoyuna 20 Kasım’da, hakime 21 Kasım’da açıklamış. Açıklamada Başkan Nixon’un sekreterinin tapeleri 

deşifre ederken bir kısmını YANLIŞLIKLA SİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞ 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Nixon_White_House_tapes#The_18.C2.BD_minute_gap). Bu olay, “derin gırtlak”ın Felt 

olmadığının veya Felt’in dışında başka “derin gırtlak(lar)”ın olduğunun kanıtı. Keza Felt’in emekliye ayrılacağı FBI 

tarafından 22 Mayıs 1973 tarihinde duyurulmuş (http://www.washingtondecoded.com/site/2008/09/deep-throat-

exposedin-1973.html) ve 22 Haziran 1973 tarihinde resmen emekliye ayrılmış 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Felt#Nixon_passes_over_Felt_again). Bu emekliye sevkedilme hali, Ekim 1972 ve 

Şubat 1973 tarihli 3 tapenin içeriğiyle de uyumlu. Emekliye ayrılmasından 3 ay sonra Eylül 1973’te gerçekleşen bir olayı, 4-

5 ay sonra Kasım 1973 başlarında Woodward’la biraraya gelerek aktardığı pek İNANDIRICI DEĞİL. Bir an için, FBI’nın 2 

numaralı adamı pozisyonundan emekli olan Felt’in emeklilik günlerinde de bir enformasyon akışına erişebildiği düşünsek 

bile, YİNE DE İNANDIRICI DEĞİL. Keza bu bilgi onun erişiminin olduğu kanallarda BİLİNMEMEKTE. Woodward’ın “Derin 

Gırtlak”la Kasım 1973’ün ilk haftasında yaptığı görüşme esnasında, tapelerin bir kısmının silindiğini Başkan Nixon dışında 

bilen 5 kişi var. Başkan Nixon’un SEKRETERİ, kısa süre önce atadığı 2 DANIŞMANI, özel kalem müdürü HAIG ve HAIG’İN 

YARDIMCISI KONUMUNDA OLAN BİR GENERAL. Woodward, Kasım 1973’ün ilk haftasında ya bu isimlerden birisiyle, ya da 

bu isimlerden birisinin enforme ettiği bir kişiyle buluşmuş olmalı. Takdir edersiniz ki, bu listedeki baş şüpheli Woodward’la 

GİZEMLİ bir ilişki içinde olduğu yıllar sonra keşfedilen ALEXANDER HAIG(http://spartacus-educational.com/JFKhaig.htm).  

 

Alexander Haig’in “derin gırtlak” olduğunun başka ipuçları da var. Örneğin Woodward – Bernstein ikilisinin 1976 yılında 

yayınladıkları Nixon’un son 15 ayını anlatan “SON GÜNLER” kitabı (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Final_Days). 

Woodward – Haig bağlantısını kanıtlayan araştırmacı, bu kitaptaki önemli bir ayrıntıya dikkat çekmiş. Woodward – 

Bernstein ikilisinin KURGU OLMADIĞINI belirttiği bu kitap, baştan sona Beyaz Saray’da geçen ve ÇOĞUNDA HAIG’İN DE 

YERALDIĞI ÇOK ÖZEL VE HASSAS KONUŞMALAR üzerine inşa edilmiş. Kitapta kaynaklar vurgulanmadığı için, kaynağın kim 

ya da kimller olduğunu tespit etmek mümkün değil. Ama kitabın kimi yerlerinde Nixon–Haig’in ikilisinin BAŞBAŞA KALDIĞI 

ANLARDAKİ DİYALOGLAR ve her ikisinin KİŞİSEL DÜŞÜNCELERİ verilmiş. Bu sahnelerin haber kaynağı Nixon olamayacağı 

için, İBRE HAIG’İ İŞARET ETMEKTE. Woodward-Bernstein ikilisinin bu kitabının yayınlandığı günlerde Avrupa Müttefik 

Kuvvetleri Komutanlığı yapan Haig, Nixon’a bir telgraf göndererek kitaba “””””HER HANGİ BİR ŞEKİLDE”””” BİR KATKIDA 

BULUNMADIĞINI beyan etmiş.  Haig, Nixon’a gönderdiği bu telgraftaki iddiasını çeşitli gazetecilere ve araştırmacılara da 

dillendirmiş. Woodward’ın kendisiyle görüşebileceğini düşünerek BRÜKSEL’E KADAR GELDİĞİNİ VE ÇOK ISRARCI 

OLDUĞUNU, ama kendisinin Woodward’ı TERSLEYEREK GERİ GÖNDERDİĞİNİ söylemiş. A) Haig’in kişisel yardımcısı bu 

anektodu doğrulamış, ama çekincesini eklemeyi ihmal etmemiş. Haig’in bir MİZANSEN kurgulamış ve sonrasında kendi 

MAİYETİNDEN GİZLEYEREK görüşmüş olabileceğini söylemiş. B) Haig’le aynı tarihte Beyaz Saray ekibine atanan Leonard 

Garment, Haig’in DOĞRUYU SÖYLEMEDİĞİNİ iddia etmiş. C) “Son Günler” kitabının hazırlık aşamasında Woodward, Haig’in 

ve Haig’den önceki özel kalem müdürü Haldeman’ın başyardımcılığını yapmış olan Lawrence Higby’le görüşmek 

istediğinde, Higby BRÜKSEL’DEKİ HAIG’E DANIŞMIŞ. Haig, olanlar geçmişte kaldığı için “GÖRÜŞMESİ GEREKTİĞİ”ni 

söyleyerek HIGBY’Yİ İKNA ETMİŞ. D) Nixon’a gönderdiği telgrafta kitaba “HİÇBİR ŞEKİLDE” katkıda bulunmadığını söylerken 

yalan söylediği Higby’yi ikna etmesiyle aşikar olan Haig’in, Woodward’la Brüksel’de görüşmediğini söylemesine itimat 

etmek SAFDİLLİK olur(89-90. Sayfalar http://www.watergate.com/images/articles/Chapter5-Woodward-Haig-

Connection.pdf). Kaldı ki, Woodward’la 1969-70 yıllarına kadar inen tanışıklıklarını dönemin Adalet Bakanı, Genelkurmay 

Başkanı ve Pentagon sözcüsü ortaya koymuşken, bu geçmişi Woodward’la birlikte yıllarca gizleyerek bir sırra ortak olan 

BİZZAT HAIG’İN KENDİSİ. 
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Ancak öte yandan, Woodward’ın Mark Felt’le olan ilişkisini TEYİT EDEN bazı başka ipuçları da var. Woodward’ın Watergate 

Skandalı öncesindeki 1 YILLIK WASHINGTON POST KARİYERİ, FBI’da üst düzey bir kontağının olduğuna işaret etmekte. 

Edgar J. Hoover henüz görevinin başındayken, ondan sonra FBI başkanı olarak atanmasına kesin gözüyle bakılan ve 

Nixon’a olan sadakatiyle bilinen Jerry Wilson’un başında bulunduğu Washington polis teşkilatının FBI tarafından yolsuzluk 

soruşturmasından geçirilmesi sürecinde, FBI kaynaklı sızıntı haberler Woodward tarafından kaleme alınmış. Alabama 

valisine yapılan suikast girişiminde de, Washington Post’un görevlendirdiği ekipte kimsenin ulaşamadığına ilk ulaşan 

Woodward olmuş (http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1992/05/deep-throat-an-institutional-

analysis/304084/?single_page=true). Woodward’ın Mark Felt’le ve/veya üst düzey bazı FBI yöneticileriyle ilinti olduğu 

AŞİKAR. Ama Woodward’ın FELT’LE OLAN İLİŞKİSİ, HAIG’LE İLİŞKİ OLASILIĞINI ORTADAN KALDIRMAZ. Aksine Haig, Felt’i 

YÖNLENDİRMİŞ ve onu HİMAYESİNE ALMIŞ olabilir.  Bu senaryo, Felt emekliye ayrıldıktan yıllar sonra ABD’deki devrimci 

bir gruba karşı FBI’nın yasaları çiğnediği iddiasıyla yargılandığında, lehine şahitlik yapan ve dağ gibi büyüyen savunma 

masraflarına mali katkıda bulunan Nixon’un motivasyonunu da ortaya 

koymakta(http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Felt#Trial_and_conviction). Kendisini istifaya İKNA edecek ve kendisi için af 

çıkarılmasında ETKİN olacak kertede GÜÇLÜ olan, Nixon’un istifasının AKABİNDE ve Avrupa’daki GLADYO operasyonlarının 

ivmesinin artmasının ARİFESİNDE Nato’nun en tepesine “BEKLENMEDİK BİR ŞEKİLDE” konan AMERİKAN KARTALI Haig’e 

biat! 

 

WATERGATE SKANDALIYLA EŞ ZAMANLI OLARAK SOĞUK SAVAŞIN FORM DEĞİŞTİRMESİ: Bütün akademik kariyerini Ekim 

Devrimi, Sovyetler Birliği, Lenin ve Stalin üzerine inşa eden Zbigniew Brzezinski, 1960 seçimlerinde Kennedy’nin danışmanı 

olarak ilk kez siyaset sahnesinde yerini aldı. Stalin sonrasında devrimin duraksadığını ve Sovyetler Birliği’nin kaçınılmaz bir 

çöküşe yöneldiğini doğru olarak tespit eden Brezinski, 60’lı yıllar boyunca danışmanlık verdiği Demokrat Parti kökenli ABD 

yönetimlerine Soğuk Savaş’ın “insan hakları”, “ifade özgürlüğü”, “iletişim özgürlüğü” vb. akslar üzerinde doğu blokuyla 

diyaloğa girilerek yürütülmesi gerektiğini savundu. Bu doğrultuda kurulmasını arzuladığı Pan-Avrupa konferansı 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Brzezinski#Rising_influence), 1973 senesinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 

Konferansı(AGİK) olarak ilk meyvesini verdi (http://en.wikipedia.org/wiki/Organization_for_Security_and_Co-

operation_in_Europe#History). Bu yapının kuruluşu kendisinin danışmanlık verdiği Demokrat Parti hükümetleri dönemine 

değil, muhalifi olduğu Nixon-Kissinger dönemine denk geldi. Domino teorisi çerçevesinde cephede tavizsiz bir savaşı 

savunan Nixon-Kissinger ikilisi sahibi olmadıkları bu süreci, defacto olarak KUCAKLARINDA BULDULAR. Nixon’un istifasıyla 

başkanlık koltuğuna Ağustos 1974’te oturan Başkan Ford’a, AGİK konusunda KENDİ SİYASİ İRADELERİNİN 

HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜ Kissinger “hiç bir zaman istemedik, ama Avrupalılara eşlik ettik... anlamsızdı” sözleriyle izah etti 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Helsinki_Accords). ABD’nin cumhuriyetçi yönetimi AGİK sürecinin o kerte yabancısı ki, 

konferansın ikinci aşaması olan Helsinki süreci imza aşamasına yaklaştıkça, yükselen “Doğu Avrupa ülkelerindeki Sovyet 

hakimiyetinin kabullenildiği” endişelerini Başkan Ford PAYLAŞMIŞ ve bu konuda Ulusal Güvenlik Konseyi’nden AÇIKLAMA 

TALEP ETMİŞ. SANIRSINIZ MUHALEFET LİDERİ(!). AGİK ve Helsinki sürecinin arkasında HÜKÜMET DIŞI VE HÜKÜMETTEN 

GÜÇLÜ OLAN BİR OTORİTENİN VARLIĞINI TASDİK EDERCESİNE, Helsinki Süreci Nihai Senedi’nin imzalanma aşamasında 

daha önceden endişeli(!) olan halini bir kenara bırakıp, Doğu Avrupa’nın Sovyetlere terk edildiğini düşünen diğer AGİK 

muhaliflerini yatıştırmaya ve ikna etmeye çalışan bir figüre 

evrilmiş(http://en.wikipedia.org/wiki/Helsinki_Accords#Ford_Administration).  

 

AGİK’in ve Helsinki sürecinin FİKİR BABASI kabul edilebilecek olan ve yönetimle ORGANİK BİR İLİŞKİSİ BULUNMAYAN 

Brezinski, aynı yıllarda David Rockefeller’la birlikte Asya, Batı Avrupa ve Japonya’nın KÜRESEL EKONOMİYE YÖN 

VERMELERİ için koordinasyonlarını hedefleyen “””””ÜÇLÜ KOMİSYON“””””u 

kurmuş(http://en.wikipedia.org/wiki/Trilateral_Commission). Brezinski’nin önerisiyle Georgia Valisi Jimmy Carter da 

kurucular arasında yer almış. (http://en.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Brzezinski#Rising_influence). Nixon’un istifasından 

yaklaşık 2 yıl sonra yapılan seçimlerde ABD başkanı seçilen Jimmy Carter, Brezinski’yi Ulusal Güvenlik Danışmanlığı’na 
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getirdi. Carter yönetimi, Brezinski tarafından TASARLANAN ve Nixon yönetimine DAYATILAN AGİK ve Helsinki sürecini 

siyasi olarak SAHİPLENEN ilk ABD yönetimi olarak tarihe geçti. Süreç, doğu bloku çökene kadar ABD dış politikasının ana 

eksenini oluşturdu. Watergate skandalının kamuoyuna yansıması ve Nixon yönetiminin istifasına kadar devam eden 2 yıllık 

dönem, ESAS PATRONUN KİM OLDUĞUNU politikacı/bürokrata göstermiş. Nixon – Kissinger döneminde, siyasi – 

bürokratik kademelerde gözlemlenen sürece yönelik isteksizliğe ve eleştirilere BİR DAHA RASTLANILMAMIŞ. Watergate 

Skandalı’nın dinamiklerini dış politikadaki radikal değişimle açıklayan bu tezi bir FBI belgesi de desteklemekte. Ulusal 

Güvenlik Konseyi Başkanı Kissinger ve askeri danışmanı Haig ikilisinin gerçekleştirdiği bir FBI ziyareti sonrasında FBI 

Başkanı Edgar J. Hoover’a iletilen bir pusulada Kissinger’ın “daha yumuşak bir dış politika için yoğun baskı altında 

olduğunu ve baskıya rağmen yumuşak bir politikaya geçmeyeceğini” ifade ettiği vurgulanmış 

(http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/05/kissinger-and-nixon-in-the-white-house/308778/). Helsinki 

Nihai Senedi’nin uygulanmasını takip etmek için Carter döneminde bir STK olarak kurulan Helsinki İzleme 

Örgütü(http://en.wikipedia.org/wiki/Helsinki_Watch), 1988 yılında İnsan Hakları İzleme Örgütü adını almış. Günümüzdeki 

ana sponsoru George Soros’un Açık Toplum Vakfı (http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Watch). 

 

BÖLÜMDEN ÇIKARILACAK DERS : Devletin arka koridorlarından topluma bilgi aktarmaya dayalı araştırmacı gazetecilik 

mesleğinin BİR İSTİHBARAT FAALİYETİ olduğunun en arı örneklerinden birisi, Watergate Skandalı’nda Washington Post’un 

2–3 yıllık yayın akışıdır. Egemen sınıfın baskı aracı olan devlet aygıtının Nixon’ı neden kurban seçtiği konusunda pek çok 

spekülasyon yapılabilir. A) 1950–70 dönemindeki cadı avı sonrasında, otoritenin artık MacCarthy – Nixon benzeri figürlere 

İHTİYAÇ DUYMAMASI ve KENDİSİNİ SÜTRE GERİSİNE ÇEKMESİ. Bu spekülasyonu, Nixon sonrasında iç politikada toplumsal 

muhalefeti doğrudan hedef alan başkanlar döneminin KAPANMIŞ OLMASI desteklemekte. Mark Felt’in kendi kariyerinin 

önemli bir kısmı cadı avıyla geçmiş olması bu spekülasyonu tasdik eder nitelikte. Felt’in 1980 yılında yargılandığı ve Haig’in 

himayesindeki Nixon’un mahkemeye gelerek Felt LEHİNE şahitlik yaptığı dava, MARKSİST bir örgüt olan “Wheather 

Underground”a karşı FBI’nın yasal sınırları umursamamasına dair bir soruşturma 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Weather_Underground#Cointelpro). Ezcümle, ABD’de olası bir marksist muhalefetin kökü o 

kerte temizlenmiş ki, kapitalist otorite kendisini sütre gerisine çekerek eski ekibini tasfiye edebilmekte. Adalet soslu bir 

kurban ayini. B) EGEMEN SINIFIN ŞİDDET TEKELİ olan devlet aygıtının, BU TEKEL TEHLİKEYE GİRDİĞİNDE kontrgerilla 

faaliyetlerini devreye sokmakla mükellef olan yapılanması o ülkenin istihbarat örgütüdür. II. Dünya Savaşı yıllarında 

kurulan OSS, savaş sonrasında form değiştirerek CIA’ya evrilirken “ALGI YÖNETİMİ / RIZA ÜRETİMİ” için farz olan medyayı 

ele geçirme sürecinin tamamlanmış olması sayesinde ve HUKUKİ SORUMLUK TAŞIMAYAN danışmanlık ve lobi şirketlerine 

üzerinden giderek kompleks/grift bir hale bürünen egemen sınıfın iktidarının/otoritesinin basın üzerinden perdelenmesi 

sayesinde, resmi devlet yapılarını birer sekreteryaya indirgenmesi. Bir hukuki sorumluluk taşımayan gazetecilik, 

danışmanlık vb. meslek grupları üzerinde istihbarat yapılanması kurgulayarak egemenliğini tartışılmayan bir aksa oturtan 

burjuva sınıfı. Gücün merkezine HALK OYLAMASIYLA yolculuk yapacak bütün bürokrat ve politikacı aktörlere, kurban 

seçilen Nixon yönetimi üzerinden o kademelerin sadece birer sekretarya makamı oldukları, esas yetkinin “FİİLEN KİM 

OLDUKLARI MEÇHUL OLAN” ve “DANIŞMANLIK/LOBİ ŞİRKETLERİNİN GÜDÜMÜ”yle karar alan bir odakta olduğunun 

mesajının verilmiş olması. C) Cadı avı sonrasında sınıfsal temelli muhalifete set çekilmesiyle oluşan boşluğu, sınıfsal 

mücadeleyi rafa kaldırarak dolduran LİBERAL SOLUN (http://en.wikipedia.org/wiki/New_Left) öncülük ettiği hippi 

muhalefete SAHTE BİR ZAFER lütfetmek, halkta bir adalet illüzyonu tesis etmek. 

 

III. İKİ GAZETECİ: LAURENCE STERN, JACK ANDERSON; BİR POLİTİKACI: HALUK ÜLMAN 

 

1) LAURANCE STERN KİMDİR? 1929 doğumlu araştırmacı gazeteci. Kariyerine ABD Silahlı Kuvvetleri’nin “YILDIZLAR VE 

ŞERİTLER” isimli gazetesinde başlamış. Kısa bir süre ABD’nin kamu diplomasisini yürüten Bilgi Ajansı’nda 
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(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Information_Agency) çalıştıktan sonra, 1952 yılında başkent muhabiri olarak 

Washington Post kadrosuna dahil olmuş(http://spartacus-educational.com/JFKsternL.htm). 

 

60’lı yıllarda politik yozlaşmanın çıban başı olan çeşitli skandalları orta çıkararak sivrilen Stern, 70’li yıllarda Washington 

Post’un SOĞUK SAVAŞ KRİZLERİNİ ANINDA ve YERİNDE TAKİP ETMESİ BEKLENEN Dulles Havalimanı temsilciliğine 

getirilimiş. Vietnam, Laos, Kamboçya ve Kıbrıs krizlerinde gazetenin olay yerindeki temsilcisi olan Stern, bu dönemde 

İSTİHBARAT AĞIRLIKLI yazılar kaleme almış. 1974 Kıbrıs Krizini ve Harekatını anlatan “YANLIŞ AT : MÜDAHALE 

POLİTİKALARI VE ABD DİPLOMASİSİNİN BAŞARISIZLIĞI” isimli bir kitabı var 

(http://www.foreignaffairs.com/articles/31544/gaddis-smith/the-wrong-horse-the-politics-of-intervention-and-the-

failure-of-). O dönemin en popüler haber konusu olan WATERGATE SKANDALI ve KENNEDY SUİKASTİ de araştırma yaptığı 

konular arasında yer almakta. 

 

Watergate Skandalı patladıktan 1 SENE SONRA, kamuoyunu bir “derin gırtlak”ın varlığından haberdar edecek olan 

“Başkanın Bütün Adamları”nın basılmasına 1 SENE VARKEN, FBI Başkanı Ruckelshaus tarafından Mark Felt’in istifa ederek 

emekliye ayrılmak zorunda bırakılmasından 5 GÜN 

KALA(http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Felt#Nixon_passes_over_Felt_again ve 

http://www.washingtonpost.com/politics/watergate-and-the-two-lives-of-mark-felt-roles-as-fbi-official-deep-throat-

clashed/2012/06/04/gJQAOSiPIV_story.html), Laurence Stern 17 Haziran 1973’de kaleme aldığı makalesinde 

WOODWARD, BERNSTEIN VE FELT’İN ADINI ZİKRETMEDİĞİ ama onları ima ettiği aşikar olan bir yazı kaleme almış. 

Makalesinde Nixon yönetiminin FBI tarafından açılan bir gerilla savaşıyla boğuştuğundan bahsetmiş. Adını vermediği üst 

düzey bir FBI yetkilisinin de dahil olduğu çeşitli kaynaklara dayanarak, Watergate Skandalı’nın basın aracılığıyla 

kamouoyuna aksettirilmesinde FBI’nın ETKİLİ olduğunu savunmuş. Stern, WATERGATE KONUSUNDA UZMAN bir 

muhabirin “FBI’DAKİ BİR KİŞİ OLMASAYDI, BU KADAR YOL KATEDEMEZDİK” dediğini ifade etmiş. Makalesinin bir yerinde 

de emekliye ayrılacağı açıklanmış olan Mark Felt’i ima ederek, “ÇEYREK ASIRDAN FAZLA FBI’DA ÇALIŞTIKTAN SONRA, 

HENÜZ EMEKLİYE AYRILMIŞ BİR YETKİLİ”nin görüşlerine vurgu yapmış. Genel yayın yönetmeni Bradlee tarafından uzunca 

bir süre demeç vermelerine müsaade edilmeyen Woodward ve Bernstein ikilisine, 1972 seçim kampanyasıyla ilgili 

hazırlanmakta olan bir kitabın yazarıyla görüşmeleri için izin verilmiş. Stern’ün makalesinden 6 ay önce yayınlanan kitapta 

Bernstein, STERN’ÜN vurgu yaptığı “uzman  muhabirin ifadesini” çağrıştırırcasına “BAZI SORUMLULUK SAHİBİ 

KAYNAKLARIN, ELLERİNDEKİ HİKAYENİN HATASIZ HALE GELMESİ”ne yaptığı katkıdan bahsetmiş 

(http://www.washingtondecoded.com/site/2008/09/deep-throat-exposedin-1973.html). STERN’İN BU MAKALESİNİN 

YAZILDIĞI TARİH İTİBARIYLA, Washington Post cephesinde Mark Felt’in “derin gırtlak” olduğunu bilen sadece Bernstein ve 

Woodward. Genel yayın yönetmeni Bradlee’nin “derin gırtlak”ın kimliğini öğrenmesine bir seneden fazla bir süre var. 

“Başkanın Bütün Adamları”nın basılmasına da yaklaşık bir sene olduğu için, kamuoyu varlığından bile haberdar değil. BU 

AÇIDAN BAKILDIĞINDA, Bernstein ve Woodward ikilisinin Stern’e “FBI’daki bir kişi olmasaydı, bu kadar yol katedemezdik” 

demiş olması pek İNANDIRICI DEĞİL. Eskaza ağızlarından kaçırmış olsalar bile, Stern’ün ABD tarihinin en büyük sırrına 

dönüşen bu bilgiyi, ikiliyi işaret/ima ederek makalesinde açık etmiş olması NORMAL DEĞİL. 

 

Tıpkı Woodward’ın Mark Felt’le istihbaratçılık yaptığı yıllara dayanan tanışıklığı gibi, Stern’ün bu makalesi de  2005 yılında 

Mark Felt’in kendisini İFŞA ETMESİNDEN SONRA FARKEDİLMİŞ(http://www.washingtondecoded.com/site/2008/09/deep-

throat-exposedin-1973.html). Kendilerine danışılan Woodward ve Bernstein, Stern’le sırlarını paylaştıklarını teyit 

etmemişler. Stern’ün 1973 yılındaki makalesi, 2008 yılında gazeteci Max Holland tarafından farkedildikten sonra, 

STERN’ÜN PULİTZER ÖDÜLLÜ OĞLU da, bir çocukluk anısını aktararak babasının “Derin Gırtlak”ın kimliği hakkında bilgi 

sahibi olabileceğine işaret 

etmiş(http://www.slate.com/articles/news_and_politics/chatterbox/2008/09/deep_throat_unmasked_circa_1973.html). 
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Mark Felt’in emekliye ayrılmasına günler kala yazılan Stern makalesi Woodward-Bernstein ikilisinden edinilen bilgiye 

dayanmıyorsa, onları niye işaret ediyor? Bu yazı, devletin içindeki bir baskı grubunun Woodward ve Bernstein ikilisine “I 

KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER / GEÇEN YAZ NE YAPTIĞINIZI BİLİYORUM” mesajı olabilir mi? 

 

Bir “Derin Gırtlak”ın varlığını ve kimliğini Woodward ve Bernstein dışında, 19 Ekim 1972 sonrasında Nixon yönetiminde de 

sınırlı sayıda kişi bilmekte. Ama Stern’ün gazetecilik kariyeri gözönüne alındığında, Nixon yönetiminden ziyade istihbarat 

ilişkileri ön plana çıkmakta.  

 

A) Alexander Haig, önce(1969) Ulusal Güvenlik Danışmanı Kissinger’ın askeri danışmanlığı görevine, sonra(1970) Başkan 

Nixon’un Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine getirilmiş. ABD DIŞ POLİTİKASININ KAPALI KUTUSU olarak bilinen 

Alexander Haig, Vietnam’la nihai ateşkes görüşmelerindeki rolü nedeniyle KORGENERALLİK RÜTBESİ PAS GEÇİLEREK 1972 

yılında orgeneralliğe atanmış (http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Haig#Security_adviser_.281969.E2.80.931972.29). 

1973 yılında Savunma Bakanlığı’nda Kara Kuvvetleri 2. temsilcisi görevine atanan Haig, 30 Nisan 1973 tarihinde görevden 

alınan Haldeman’ın yerine Başkan Nixon tarafından BEYAZ SARAY ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ görevine getirilmiş. Dış 

politika konusunda kara kutu olan Haig, Başkan Nixon’ın Watergate Skandalı’yla boğuştuğu aylarda, “BAŞKAN VEKİLİ” 

olarak nam salmış. Başkan Nixon’ın istifaya İKNA edilmesinde ve onun için ÖZEL AF çıkarılmasında aracı olan kişi olarak, 

sonraki yıllarda da parlak kariyerine devam etmiş (http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Haig#Nixon_administration). 

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevini yapabilmek için askeri görevlerinden geri çekilen Haig, 1974 senesinde 

“”””BEKLENMEDİK BİR ŞEKİLDE“””” Nato’nun en üst pozisyonu kabul edilen Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanlığı 

görevine getirilmiş. Muhtemelen hem emekli olmak, hem geri çekilmek anlamına gelen “retire” fiiliyle kamuoyunda bir 

illüzyon kurgulanmış. Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü’ne getirilirken askeri görevlerden çekilmesi “retire” fiiliyle 

açıklanarak emekliye ayrıldığı kanaati uyandırılmış olması kuvvetle muhtemel. Atanmasındaki gariplik çok dikkat çekici 

olduğu için Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanlığı’nın wikipedia sayfasında bu atamayla ilgili ÖZEL BAŞLIK açılmış. 

GLADYO OPERASYONLARININ YOĞUN OLDUĞU 1974-79 görev döneminin sonlarına doğru kendisine karşı yapılan suikast 

girişimini, Kızıl Ordu Fraksiyonu’nu (RAF) üstlenmiş 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Headquarters_Allied_Powers_Europe#The_1970s_-_Haig_and_Rogers). Haig’e 

yapılan suikast girişiminden bir saat sonra eylemi RAF’ın suikasti üstlendiği “Andreas Baader komandosu” imzalı 

açıklamanın son cümlesinde, TÜRKİYE’DEKİ ANTİEMPERYALİST MÜCADELEYLE DAYANIŞMA ÇAĞRISI yapılmış 

(http://germanguerilla.com/1979/06/25/attack-on-alexander-haig/). RAF’ın açıklamasındaki dayanışma çağrısının, 

Filistin’deki direniş dışında SADECE TÜRKİYE’DEKİ DİRENİŞ İÇİN VURGULANMIŞ OLMASI birkaç şeyin kanıtıdır: Türkiye’deki 

antiemperyalist mücadelenin DÜNYA ÇAPINDA ses getirecek büyüklükte ve güçte olduğu, bu eylemden 15 ay sonra 

gerçekleşecek 12 Eylül darbesinin HANGİ ENDİŞEYLE yapıldığı ve HANGİ ADRESTE planlandığı... RAF’ın açıklamasının Nato 

açısından sivrisinek vızıltısı kabilinden olduğunu düşünenler, eylemin olduğu günlerde Haig’in kurmay başkanının 

yardımcısı olan ve eylemin hazırlık safhasına şahit olan David Merhar’ın Şubat 2013’te kaleme aldığı anısına göz atabilir. 

EYLEMDEN 34 YIL SONRA kaleme alınan anı yazısında RAF açıklamasının hem ZAMANI vurgulanmış, hem içeriğindeki 

TEKNİK DETAYLAR aynen kullanılmış (http://www.hometownfocus.us/news/2013-02-

01/Focus_On_Veterans/Terrorism_101.html). Alexander Haig’in tırmanışı Nato komutanlığıyla da son bulmamış. 1981-82 

yıllarında Reagan yönetiminin ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış. Bu dönemde, Reagan’a suikast girişiminin hemen 

sonrasında ABD anayasasına aykırı bir şekilde “YETKİNİN KENDİSİNDE OLDUĞU”nu ilan etmesi ve Avrupa’da “NÜKLEER 

UYARI ATEŞİ” yaparak Sovyetler Birliği’ne gözdağı vermeyi önermesi sonrasında, Başkan Reagan tarafından istifaya 

zorlanmış (http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Haig#Resignation). Reagan suikasti sonrasında yaptığı açıklama, 

Sovyetler Birliği tarafından ABD HÜKÜMETİNE DARBE OLASILIĞININ GÖSTERGESİ olarak yorumlanmış 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Haig#In_popular_culture). Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayının belirlendiği 

yarışta(http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Haig#1988_Republican_presidential_nomination) baba Bush’a karşı aday 

olmuş. Haig’i 1973 yılına kadar tanımadığını Woodward’ın yıllarca iddia etmesine rağmen, dönemin Savunma Bakanı, 
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Genelkurmay Başkanı ve Pentagon sözcüsü, Woodward’ın PENTAGON ADINA 1969-70 YILLARINDA HAIG’E BRİFİNG 

VERDİĞİNİ ifade etmiş. WOODWARD’IN PENTAGON’DAKİ GÖREVİNE GELİNCE... Pentagon’un gizli iletişim biriminde görevli 

bir subay olarak, DÜNYA LİDERLERİNİN GİZLİ MESAJLARINI HAIG’İN DE GÖREV YAPTIĞI ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ’NE 

İLETEN KİŞİ olarak karşımıza çıkmakta (http://www.watergate.com/Woodward-Haig-Connection/Woodward-Haig-

Connection.aspx). Haig – Woodward ilişkisini kanıtlayan araştırmacı, Nixon’a karşı düzenlenen SESSİZ DARBENİN en 

önemli aktörlerinden birisinin Haig olduğunu, Haig’in de “derin gırtlak” olduğunu iddia etmiş. Nixon yönetiminin dış 

politikadaki kara kutusu olarak bilinen Alexander Haig’in, 1960’ların sonlarından itibaren Washington Post’un Soğuk Savaş 

krizlerini yerinde takip eden temsilcisi Laurence Stern’ün HABER KAYNAKLARINDAN BİRİSİ olması şaşırtıcı olmaz. 

 

B) Vietnam Savaşı’nı 2 yıl boyunca yakından takip eden önemli habercilerden birisi Stern (http://spartacus-

educational.com/JFKsternL.htm). Woodward’ın 1970 yılında bir istihbaratçı olarak emir subaylığını yaptığı ABD 

Genelkurmay Başkanı Thomas Hinman Moorer, 1970 yılı öncesinde ABD Donanma Komutanı olarak görev yapmakta ve BU 

YILLAR VİETNAM SAVAŞI’NIN EN ŞİDDETLİ YILLARI(http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hinman_Moorer#Vietnam_War). 

Woodward’ın 1969-70 yıllarında Haig’le olan tanışıklığını teyit eden kişilerden birisi olan Moorer’ın kariyeri, onu 

POTANSİYEL BİR LAURENCE STERN KONTAĞINA dönüştürmekte.  

 

C) Stern, Nisan 1973’ten başlayarak 1-2 ay boyunca, çok kısa bir süre önce görevden alınmış olan CIA Başkanı Richard 

Helms’in de dahil olduğu bazı üst düzey CIA’nın yöneticilerinin görüşlerini yansıtan bir dizi makale kaleme alarak, FBI 

SORUŞTURMASININ ÖRTBAS EDİLMESİ İÇİN CIA’NIN Nixon yönetimi tarafından devreye sokulmaya çalışılıp çalışılmadığını 

sorgulamış. Bu makalelerde FBI’nın içinden bir sızıntıya vurgu olmasa da, Helms yıllar sonra anılarını yazdığı kitabında 

skandalın patladığı andan itibaren FBI’nin içinden bir sızıntı olduğunu düşündüklerini belirtilmiş. Stern’ün 17 Haziran 1973 

tarihli yazısını 2008’de farkederek gündeme getiren Max Holland, Stern’ün bu makalesinden bir ay önce Helms’i kaynak 

göstererek yazdığı bir habere dikkat çekmiş. Stern 16 Mayıs 1973 tarihli yazısında, “bir diktatörün tamamıyla öngörülebilir 

ama kavranılamaz ölümü” gibi FBI’YI DERİNDEN SARSAN HOOVER’IN ÖLÜMÜNDEN bir ay sonra Watergate Skandalı’nın 

patladığına, Helms’in dikkat çektiğini belirtilmiş. Aynı makalede Helms’in “Göreve gelmesinin hemen arkasından bu 

büyüklükte bir krizi kucağında bulan YENİ FBI BAŞKANI’NIN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ KÖTÜ DURUMU hayal edebiliyor musunuz?” 

diye sorduğu vurgulanmış. Woodward ve Bernstein’ı işaret ederek bir FBI sızıntısından bahsedilen 17 Haziran 1973 tarihli 

yazısında da, HELMS’İN ADI ZİKREDİLMESE DE ETKİSİ HİSSEDİLMEKTE. Keza Watergate Skandalı’nın FBI’nın SURATINA 

YUMURTA ATILMIŞ GİBİ DEMORALİZASYONA neden olduğu, HOOVER’DAN SONRA GÖREVE GELME BAHTSIZLIĞINI 

YAŞAYAN GRAY’İN BU ÇÖKÜNTÜNÜN EN AŞİKAR KURBANI olduğu vurgulanmış 

(http://www.washingtondecoded.com/site/2008/09/deep-throat-exposedin-1973.html). Stern’ün makalesini Helms 

yazsa, ancak bu kadar olurdu!!! Helms’in kaynak olarak vurgulandığı 16 Mayıs 1973 tarihli makaleyle, 17 Haziran 1973 

tarihli makalesinin  benzer vurgular içermesinin ötesinde manidar bir zamanlama da söz konusu. ABD anayasasına göre 

CIA’nın dahili operasyonlarda görev yapması yasak olmasına rağmen, Başkan Nixon yönetiminin Huston Planı olarak 

bilinen “kitlesel dahili gözetleme” operasyonunu uygulamayı kabul eden Helms’in yönetimindeki CIA, Allende’nin 

devrilmesinden Kennedy suikastinin örtbas edilmesine kadar pek çok örtülü operasyonda yönetimle uyum içinde çalışmış. 

Watergate Skandalı patladıktan kısa bir süre sonra Nixon, CIA’yı devreye sokarak FBI soruşturmasını örtbas etmeye 

çalışınca, Helms’ten HİÇ BEKLEMEDİĞİ BİR İTİRAZLA karşılaşmış. Bu itiraz, seçimlerden sonra, Kasım 1972’de  istifasının 

talep edilmesine neden olmuş. Mart 1973’te İran’a büyükelçi olarak atanmayı beklerken, 2 Şubat 1973’te ANİDEN ataması 

yapılarak mesai arkadaşlarıyla VEDALAŞMAYA BİLE FIRSAT BULAMADAN İran’a gönderilmiş 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Helms#Helms_dismissed). Yeni CIA Başkanı James Schlesinger 9 Mayıs 1973 

tarihinde, Helms’e aba altında sopa gösteren bir yönerge yayınlamış. Yönergede KIDEMLİ CIA YETKİLİLERİNE, CIA’nın 

yasayla belirlenmiş görevinin dışındaki güncel ve geçmiş faaliyetlerden dolayı KENDİSİNİ HABERDAR ETME emri verilmiş. 

Bu tür faaliyetlerden haberdar olan BÜTÜN CIA ÇALIŞANLARI İÇİN DE EMRİN GEÇERLİ olduğu vurgulanmış. Eski CIA 

çalışanlarını da haberdar etmeye davet etmiş. Bu yönde bilgi sahibi olanların SEKRETERİNİ ARAYARAK “CIA’NIN GÖREVİ 
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DIŞINDAKİ FAALİYETLER”LE İLGİLİ KONUŞMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMESİNİ ve RANDEVÜ ALMASINI talep etmiş. Bu yönerge 

ABD istihbarat çevrelerinde Schlesinger’in Helms’i hedef alması, gözdağı vermesi olarak yorumlanmış (http://spartacus-

educational.com/JFKhelms.htm). Bu yönerge yayınlanmadan KISA BİR SÜRE ÖNCE, Helms apar topar İran’a gönderildikten 

KISA BİR SÜRE SONRA... Nisan 1973’ten başlarından itibaren, Watergate skandalıyla ilgili görevden alınan Helms’in de 

dahil olduğu CIA yetkilileriyle yapılan röportajlarının yer aldığı 10-12 tane haberde FBI soruşturmasının örtbas edilmesi için 

CIA’nın Nixon tarafından devreye sokulmaya çalışılıp çalışılmadığı Stern tarafından sorgulanmış 

(http://www.washingtondecoded.com/site/2008/09/deep-throat-exposedin-1973.html). Hissedilen o ki, apar topar İran’a 

gönderilen Helms’in Stern aracılığıyla ÖRTÜLÜ GÖZDAĞI vermesine, yeni CIA Başkanı ÖRTÜLÜ ŞANTAJLA cevap vermiş. 

Yönerge yayınlandıktan 1 hafta sonra, 16 Mayıs 1973’de, Hoover’ın ölümünün FBI’yı nasıl sarstığıyla ve kısa süre önce 

istifa ederek Nixon yönetiminin aleyhine dönen FBI Başkanı Gray’in skandalın ilk günlerinde düştüğü durumla ilgili olarak, 

Helms’in yorumlarını aktaran Stern makalesi yayınlanmış. Bu makaleden bir ay sonra 17 Haziran 1973’te yayınlanan, 

HELMS’İN ETKİSİNİNİN BARİZ ŞEKİLDE HİSSEDİLDİĞİ Stern makalesinde, Woodward ve Bernstein’ın ima edilerek üst düzey 

bir FBI sızıntısı vurgulanmış. 

 

A, B veya C!? Haig, Moorer  veya Helms!? 17 Haziran 1973 Stern makalesi, birisinden mi yoksa hepsinden mi 

beslenmekte? Net olarak söylemek mümkün değil. Ama makaleleri manidar zamanlarla kuşatılan Stern’ün, ÖLÜMÜYLE 

İLGİLİ İDDİANIN gündeme gelmesindeki ZAMANLAMA da manidar. Soğuk Savaş’taki kariyerinin de katkısıyla, Washington 

Post’un sorumlu yazı işleri müdür yardımcılığına gelen Stern, 1979’da ARI SOKMASI sonrasında kalp krizinden ölmüş 

(http://news.google.com/newspapers?nid=888&dat=19790813&id=hE1SAAAAIBAJ&sjid=UXwDAAAAIBAJ&pg=6661,3889

947). Gazetesi, talihsiz ölümü sonrasında onun adına bir burs programı 

açıklamış(http://www.thedailynovel.com/?page_id=243). 2005 yılında Mark Felt’in kendisini ifşaa etmesinden 1,5 yıl 

sonra, 2008 yılında Max Holland’ın 17 Haziran 1973 tarihli Stern makalesini farketmesinden 1 yıl önce... 2007 yılında... 

Araştırmacı gazeteci Sterling Seagrave, arkadaşı Stern’e CIA TARAFINDAN SUİKAST yapıldığını iddia etmiş. Kimyasal silahlar 

üzerine yayınladığı bir kitaba(http://www.amazon.com/Yellow-Rain-Journey-Through-

Chemical/dp/0349131252/ref=la_B000APJ64G_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1414240377&sr=1-10) dayanarak konuya 

hakim olduğunu ileri süren Seagrave, arı sokması sonrasında meydana gelecek bir kalp krizi için birkaç dakikaya ihtiyaç 

duyulduğunu, oysa Stern’ün BİRKAÇ SANİYE İÇİNDE öldüğünü ifade etmiş. Aynı yıllarda bazı başka önemli isimlerin de, 

kendilerini bir arının soktuğunu iddia ettikten saniyeler sonra kalp krizi geçirdiklerine işaret ederek, o dönemde CIA’nın 

HAVALI TÜFEKLE ZEHİR ATARAK SUİKASTLER yaptığını ifade etmiş. Kennedy suikastinde KİMLERİN ROL ALDIĞINI STERN’İN 

BİLDİĞİNİ iddia ederek, bir doğrucu Davut olarak sorumlu yazı işleri müdürlüğüne gelmesine engel olunduğunu ve CIA’nın 

“ŞİRKET” ADI VERİLEN GAYRIRESMİ/ÖZEL KANADI TARAFINDAN ORTADAN KALDIRILDIĞINI söylemiş. Bu iddialarını 

dillendirmek için, arkadaşı Stern’ün ölümünün üzerinden 28 yıl geçmesini NEDEN BEKLEDİĞİ MUAMMA! (1-

http://spartacus-educational.com/JFKseagraveS.htm linkindeki 5 no’lu dipnot. Tarihlendirme 2003 olarak verilmiş, oysa 

kaynak linke tıklandığında 2007 tarihli bir iddia söz konusu. 2- http://spartacus-educational.com/JFKsternL.htm linkindeki 

5 ve 6 no’lu dipnotlar). 

 

“Derin Gırtlak”ın kendisini deşifre etmesinin AKABİNDE ve Stern’ün 1973’te yazdığı bir makalenin keşfedilmesinin 

ARİFESİNDE bu iddiaları dillendiren Seagrave’in kendi özgeçmişi de dikkate değer. 1832’de Burma’da(Myanmar) kurulan 

bir ABD misyonunun 5. kuşak temsilcisi olan Sterling Seagrave’in babası, EISENHOWER VE MACARTHUR’LA BİRLİKTE 2. 

DÜNYA SAVAŞI’NIN ÜÇ ÖNEMLİ GENERALİNDEN BİRİSİ OLAN ve CHIANG KAI-SHEK’İN BİRLİKLERİNE KOMUTA EDEN 

STILWELL’in (http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stilwell) emrindeki askeri doktorların 

komutanı(http://www.amazon.com/Sterling-Seagrave/e/B000APJ64G/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1414247959&sr=1-1). 

Burma’da doğan oğul Seagrave’in eğitim hayatı Hindistan’da başlamış, ABD’de devam etmiş. 18 yaşından itibaren 

gazetecilik yapan Seagrave, 21 yaşında eğitimini yarıda bırakarak yarıda bırakarak Chicago Daily News muhabiri olarak 

DEVRİMİN ARİFESİNDEKİ KÜBA’YA gitmiş. Amazon’daki özgeçmişinde Florida Everglades’ten FİDELİN DEVRİMCİ 



23 / 45 

Osman BUÇUKOĞLU 

 

GERİLLALARI İÇİN kaçakçılık yoluyla gelen CEPHANE VE İLAÇ SEVKİYATINDA rol aldığı ifade edilse de, bu iddiayı Küba 

Devrimi sonrasındaki KARİYERİ YALANLAMAKTA [aranot: Everglades, KÜBA KONTRGERİLLASINA eğitim verilen CIA 

KAMPININ BULUNDUĞU YER http://spartacus-educational.com/JFKcastroFr.htm. Sanki özgeçmişte “anlayana kısssadan 

hisse” kurgulanmış. OB]. Küba Devriminden kısa bir süre sonra, ABD iç politikasında paranoyanın zirve yaptığı 1960’lı 

yılların başlarında, Washington Post’ta çalışmaya başlayan Seagrave KISA SÜREDE DIŞ HABERLER EDİTÖRLÜĞÜNE KADAR 

YÜKSELMİŞ (http://spartacus-educational.com/JFKseagraveS.htm). Stern’le olan yakınlığı da bu yıllarda başlamış. 1965 

yılında Washington Post’taki 5 yıllık görevinden istifa ederek 10 yıl boyunca serbest muhabir olarak çeşitli Asya 

ülkelerinden Time, Life, Newsweek vb. saygın yayınlara makaleler yazmış. 1979 yılından sonra bir tanesi CHIANG KAI-

SHEK’İN EŞİNİN AİLESİYLE ilgili olan çeşitli araştırma kitapları “best seller” olmuş. Artan ölüm tehditleri nedeniyle 1985 

yılında Fransa’ya kaçtığını iddia eden Seagrave, 1995 yılına kadar bir teknede yaşamış. 1995 yılından beri, o tarihten 

itibaren RESTORASYONUYLA uğraştığı, 13. yüzyılda TAPINAK ŞÖVALYELERİ tarafından inşa edilen bir taş şarap 

mahzeninde(“stone wine CAVE”, cave: MAĞARA) yaşamakta ve eserlerini yazmaktaymış 

(http://www.amazon.com/Sterling-Seagrave/e/B000APJ64G/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1414247959&sr=1-1). 

METAFORLAR, METAFORLAR.... 

 

2) JACK ANDERSON KİMDİR? 1922 Long Beach doğumlu bir araştırmacı gazeteci. Mormonların kalesi Utah’da büyümüş. 

Gençlik yıllarında başladığı gazetecilik kariyerine(The Murray Eagle ve Salt Lake City Tribune)  18 yaşına geldiğinde ara 

verip, MORMON MİSYONERİ olarak 2 yıl görev yapmış. II. Dünya Savaşı’nda mevcut istihbarat sisteminin yetersizliği 

nedeniyle 13 Haziran 1942’de kurulan “STRATEJİK HİZMETLER DAİRESİ”ne 1943 senesinde katılmış(“Office of Stratejik 

Services(OSS)” http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Strategic_Services ve https://www.cia.gov/library/center-for-the-

study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/oss/art03.htm).  

 

Söz konusu istihbarat teşkilatı, Anderson’u “””””GAZETECİ OLARAK“”””” Japon ordusuna karşı savaşan milliyetçi 

gerillalarla AP adına röportaj yapması için görevlendirmiş. Milliyetçilerle dayanışma içinde olan Çin Komunist Partisi’nin 

önde gelen isimlerinden olan, Mao’nun liderlik ettiği devrim sonrasında Çin Halk Cumhuriyeti’nin ilk başbakanlığını 

yapacak olan ve devrimin dış politikasının mimarı kabul edilen Chou En-lai’ye kadar ulaşmış(http://spartacus-

educational.com/USAandersonJ.htm) ve AP ADINA(!) ONUN AKTVİTELERİNİ KALEME ALMIŞ [aranot: Sterling Seagrave’in 

1958’de Küba’ya gitmesini size de çağrıştırdı mı? OB].  

 

Bir İSTİHBARATÇI/GAZETECİ olan Jack Anderson’un elemanı olduğu OSS, 1945’te ikiye bölünmüş. A) “Araştırma ve Analiz 

Birimi”, ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlanmış. B) Gizli İstihbarat(“Secret Intelligence”) ve Karşı İstihbarat(“Counter 

Intelligence”) birimleri, Stratejik Hizmetler Birimi(“Strategic Services Unit(SSU)”) adıyla tek çatı altında birleştirilerek ABD 

Silahlı Kuvvetleri’nin de bağlı olduğu Savaş Bakanlığı’na bağlanmış.  ÖRTÜLÜ OPERASYONLARIN ANA ÇEKİRDEĞİ haline 

gelen SSU,  1946 yılında yeni kurulmakta olan ve CIA’nın atası kabul edilen Merkezi İstihbarat Grubu’na(“Central 

Intelligence Group(CIG)”) bağlanarak, Özel Operasyonlar Dairesi(“Office of Special Operations(OSO)”) adıyla yeniden 

yapılandırılmış. 1947 yılında çıkan bir yasayla CIG, 2. Dünya Savaşı yıllarında OSS’nin rolünü oynamak üzere CIA’ye 

dönüştürülmüş. OSS’nin paramiliter faaliyetlerini icra eden CIG bünyesindeki Özel Operasyonlar Dairesi(“OSO”), CIA’nin 

Özel Faaliyetler Bölümü’ne(“Special Activities Division(SAD)”) dönüştürülmüş 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Strategic_Services#Dissolution_into_other_agencies). SAD, gerçek organizatörü 

gizleyen ve gerektiğinde onun ilişkisini ve sorumluluğunu reddetme imkanı yaratan “””örtülü operasyonlar””””dan 

(“covert operations”) sorumlu olan CIA birimi olarak bilinmekte(http://en.wikipedia.org/wiki/Special_Activities_Division 

ve http://en.wikipedia.org/wiki/Covert_operation).  
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Jack Anderson’un özgeçmişi incelendiğinde(http://spartacus-educational.com/USAandersonJ.htm) 1943’te OSS’ye 

girişinden sonra, kariyerindeki kritik dönemeçlerin OSS’nin yasal düzenlemelerle dönüştürülmesiyle kesiştiği göze 

çarpmakta. OSS’nin ikiye bölünüp, bir parçasının Savaş Bakanlığı’na bağlı ABD ordusunun Stratejik Hizmetler 

Birimi’ne(SSU)  dönüştürüldüğü 1945 senesinde 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Strategic_Services#Dissolution_into_other_agencies), Jack Anderson ABD SİLAHLI 

KUVVETLERİ’NE katılarak “YILDIZLAR VE ŞERİTLER” isimli gazetede çalışmaya başlamış (http://spartacus-

educational.com/USAandersonJ.htm). Çin Devrimi’nde Çin Komunist Partisi’nden kaçan milliyetçi lider CHIANG KAI-SHEK 

ve maiyeti için hazırlanan 4 uçaktan birisine kapağı atan ve Çin’den ayrılan son gazeteci olarak nam salan AP’den Spencer 

Moosa’nın(http://articles.orlandosentinel.com/1990-05-22/news/9005220211_1_moosa-chiang-kai-shek-spencer) 

önerisiyle, 1947 yılında  Washington Post’da Drew Pearson’ın ekibine katılmış(http://spartacus-

educational.com/USAandersonJ.htm). Aynı sene ABD ordusuna bağlı Stratejik Hizmetler Birimi yeni kurulan CIA 

bünyesinde Özel Faaliyetler Bölümü(“SAD”) olarak yeniden yapılandırılmış. OSS’nin II. Dünya Savaşı yıllarındaki örtülü 

faaliyetlerini, CIA’ye bağlı olan ve örtülü operasyonları yürüten SAD 

üstlenmiş(http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Strategic_Services#Dissolution_into_other_agencies). [Aranot: Stern’ün 

arkadaşı Segrave’den sonra, Anderson’un arkadaşı Moosa da Chiang Kai Shek’le yakın ilişki içinde. OB] 

 

Bu tarihsel kesişmeler birer rastlantı mı, yoksa rastlantıdan ötesi mi? Resmi bir veri elimizde yok. Ama sonraki yıllarda Jack 

Anderson’un araştırmacı gazetecilik kariyerinin gelişimi, bir derin ABD’li olarak DEVLETİN ARKA KORİDORLARINDA 

DOLAŞMAYA DEVAM ETTİĞİNE işaret etmekte. 1950’lerde Edgar J. Hoover’a muhalefet eden ilk isim olarak, komunist 

olduğundan şüphelendiği politikacı ve devlet yetkililerinin isimlerini Soğuk Savaşın antikomunist ikonlarından McCharty’e 

fısıldarken, bağlı bulunduğu Drew Pearson’u McCharty aleyhine yazmamaya ikna etmeye çalışırken, McCharty’nin son 

günlerinde saf değiştirerek ona cephe alan gazeteci olarak, Nixon – ITT işbirliğini deşifre eden isim olarak, Fidel Castro’ya 

CIA-Mafya işbirliğiye düzenlenen suikast girişimini ilk yazan isim olarak, Kennedy suikastının Castro–Mafya işbirliğiyle 

düzenlendiğini iddia eden gazeteci olarak, Hindistan Pakistan Savaşı’nda ABD’nin Pakistan’ı desteklediğini ortaya koyan 

haberiyle Pulitzer kazanan araştırmacı gazeteci olarak karşımıza çıkmakta! Kissinger’in kilit isimlerinden birisi olduğu Nixon 

yönetiminin de belalısı olaran nam salmış(http://spartacus-educational.com/USAandersonJ.htm ve 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Anderson_(columnist)). Her taşın altından Haig çıkmakta. Hindistan Pakistan Savaşı’yla 

ilgili, danışmanlığını yaptığı Ulusal Güvenlik Konseyi’nden ve Kissinger’dan elde ettiği bilgileri illegal olarak kurulan bir 

askeri istihbarat ağı üzerinden ABD Genelkurmay Başkanı’na aktaran kişi Haig. ABD Genelkurmay Başkanı bu belgelerden 

bir kısmını Nixon Yönetimi’ni köşeye sıkıştırmak için basına sızdırmış (http://www.huffingtonpost.com/tom-shachtman/al-

haigs-dark-side_b_470706.html). Kaynak olarak verdiğimiz Huffington Post makalesinde sızdırdığı gazetecinin adı yok, ama 

Anderson’un bu konudaki ifşaatıyla Pulitzer Ödülü kapmış olması sanırım bir kanaat oluşturmak için yeterlidir. 

 

3) HALUK ÜLMAN KİMDİR? 25 Temmuz 1974 tarihinde, Kıbrıs Harekatı’nın başlamasından 5 gün sonra başlayan Cenevre 

Konferansı için (http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1br%C4%B1s_Harek%C3%A2t%C4%B1#Kronoloji) Başbakan Ecevit 

tarafından Dışişleri Bakanı Turan Güneş’e danışman olarak atanan iki kişiden birisi. Beriki isim, 1969’da Birleşmiş 

Milletler’de görevliyken Henry Kissinger’la YAKINLIK 

KURAN(http://www.wikileaks.org/plusd/cables/1974ANKARA05918_b.html), 12 Mart’ta “DEMOKRASİNİN ÜZERİNE ŞAL 

ÖRTEN” Nihat Erim, Ferit Melen ve Naim Talu hükümetlerinin DEĞİŞMEYEN  DIŞİŞLERİ BAKANI ve 12 Eylül’ün İÇİŞLERİ 

BAKANI HALUK BAYÜLKEN(http://tr.wikipedia.org/wiki/Haluk_Bay%C3%BClken). Wikileaks belgesine göre, diplomasi 

konusunda Haluk Bayülken, POLİTİKA konusunda Haluk Ülman görevlendirilmiş. Aynı wikileaks belgesinde Büyükelçi 

Macomber tarafından “OKUYANIN BİZANS ENTRİKASINDAN ŞÜPHELENMESİNİN DOĞAL OLDUĞU” vurgulanarak, kendisi 

Dışişleri Bakanı Turan Güneş’le havalimanında biraraya geldiğinde HALUK ÜLMAN’IN kendisini BİR KENARA ÇEKTİĞİ, 

Ecevit’in ÖZEL TEMSİLCİSİ olarak Dış İşleri Bakanı’na eşlik ettiğinin ABD delegasyonuna iletilmesini rica ettiği ve 

KISSINGER’LA İLETİŞİM İÇİNDE OLMA UMUDUNU aktardığı vurgulanmış. Bizans entirikasını çağrıştırsa da, öyle değilmiş. 
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“ÇOK PARLAK” ve “ÇOK YETENEKLİ” bir milletvekili olarak Haluk Ülman’ın Başbakan Ecevit’e Dışişleri dahil “HER KONUDA” 

danışmanlık verdiği vurgulanarak, Kissinger’ın Birleşmiş Milletler günlerinden anımsayacağı Haluk Bayülken’le birlikte 

görevlendirildiği ifade edilmiş(http://www.wikileaks.org/plusd/cables/1974ANKARA05918_b.html). [aranot: aynı yıllarda 

Ecevit’in bir başka uluslararası ilişkiler danışmanı, henüz 25 yaşında olan Kemal Derviş. 

http://arsiv.sabah.com.tr/2001/07/15/g13.html ve http://arsiv.sabah.com.tr/2001/07/14/g07.html OB] CHP’nin yeniden 

kurulduğu 1993 yılında İstanbul İl Başkanlığı (http://www.internethaber.com/chp-istanbulun-basina-o-mu-gelecek-

319326h.htm) görevinde bulunan Haluk Ülman’ın, Temmuz 1999’da Dünya Gazetesi’nde yazdığı bir makaleyle 

(http://arsiv.sabah.com.tr/1999/07/15/y03.html) ve Milliyet’e yaptığı açıklamayla vantrilogluğa soyunduğunu 

(http://www.milliyet.com.tr/1999/07/14/haber/hab00a.html) aşağıda inceleyeceğiz. 

 

 

IV. KISSINGER’IN ve ABD DERİN DEVLETİNİN VANTRİLOĞU ANDERSON – STERN İKİLİSİ 

 

Bu bölümün başlığında  “ABD” ifadesi yerine, “ABD derin devleti” vurgusunu tercih ettim. Keza Kıbrıs Harekatı’nın 

gerçekleştirildiği dönem, aynı zamanda Nixon Yönetimini kuşatan ve postmodern bir kurban ayini düzenleyen ABD 

istihbaratının kontrolü ele aldığı dönem. Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Haig o günlerde “BAŞKAN VEKİLİ” olarak 

anılmakta, Nixon ise 1-2 hafta sonra istifasını vermesine neden olacak Watergate’le boğuşmakta. Gazetecilerle olan ilişkisi, 

Haig’in kariyer basamaklarına olan katkısı, kurgulanan öykünün baş aktörlerinden birisi olması vb. sebeplerle Kissinger’ı 

derin devletin bir parçası olarak vurgulamayı tercih ettim.  

 

CIA’nın atası olan ve 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan OSS kökenli Jack Anderson, Washington Post gazetesinde 7 

Haziran 1975 tarihinde yayınlanan bir makalesinde CIA’nın çeşitli liderlere suikast girişiminde bulunduğunu 4 yıl önce 

dillendirdiğinde, CIA sözcüsü tarafından yalanlandığını ve hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu yazmış. Başkan Ford 

tarafından kurulan araştırma komisyonunun ulaştığı kanıtların 4 yıl önce dile getirdiği iddiaları teyit ettiğini ifade etmiş. 

Makalesinin son bölümünde sektördeki “”””EN BAŞARILI ARAŞTIRMACI GAZETECİLERDEN BİRİSİ””” olarak kabul edilen 

Laurence Stern’ün Makarios’a CIA’nın giriştiği suikastle ilgili araştırmasının kısa bir süre sonra Foreign Policy’de 

yayınlanacağını belirtmiş. Makaleye eklediği dipnotta Stern’ün bir iddiasını dillendirmiş. Kıbrıs Krizi esnasında bir sabah 

erken saatte Kissinger’ın bir Ecevit tarafından telefonla UYANDIRILDIĞINI, Ecevit’in telefonda Türk bayrağı takarak Türk 

Hava Kuvvetleri’ni aldatmaya çalışan bazı gemileri ŞİKAYET ETTİĞİNİ, Nancy Kissinger’ın da uykulu halde “Neden susmasını 

ve ALLAH’IN BELASI ŞEYİ BATIRMASINI SÖYLEMİYORSUN?” dediğini Stern iddia etmekteymiş.  

 

Anderson’ın makaleleri bağlı bulunduğu kurum tarafından telif karşılığında başka gazetelerde de yayınlanmış.  

 

Washington Post’la aynı tarihte, 7 Haziran 1975’te yayınlandığı gazetelerden erişebilenler:  

 Sarosata Herald  

(http://news.google.com/newspapers?nid=1755&dat=19750607&id=yD0gAAAAIBAJ&sjid=AmcEAAAAIBAJ&pg=7167,26

53548)  

 The Sumpter Daily 

(http://news.google.com/newspapers?nid=1979&dat=19750607&id=M4koAAAAIBAJ&sjid=KwYGAAAAIBAJ&pg=3063,4

843603) 
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 The Evening News 

(http://news.google.com/newspapers?nid=1982&dat=19750607&id=gxxgAAAAIBAJ&sjid=DW4NAAAAIBAJ&pg=6026,96

7433) 

 Oxnard Press Courier (http://newspaperarchive.com/us/california/oxnard/oxnard-press-courier-oxnard-

california/1975/06-07/page-4) 

Washington Post’tan yayınlandıktan 2 gün sonra yayınlandığı gazetelerden erişebilenler: 

 The Tuscaloosa News 

(http://news.google.com/newspapers?nid=1817&dat=19750609&id=WjAdAAAAIBAJ&sjid=5J4EAAAAIBAJ&pg=7033,22

49758) 

 The Dispatch (http://news.google.com/newspapers?nid=1734&dat=19750609&id=g-

kbAAAAIBAJ&sjid=4FEEAAAAIBAJ&pg=5640,3652351) 

Washington Post’tan yayınlandıktan 3 gün sonra, makalenin sadece “Makarios’la ilgi kısmın ve Kissinger – Ecevit telefon 

diplomasisinin vurgulandığı dipnotun” yayınlandığı gazete: 

 The Telegraph 

(http://news.google.com/newspapers?nid=2209&dat=19750610&id=4plKAAAAIBAJ&sjid=hpQMAAAAIBAJ&pg=5594,41

70865) 

 

Jack Anderson gazetecilik yıllarında da istibaratçılık oynamaya devam ettiyse ve bu çerçevede köşesini bir çeşit 

İSTİHBARAT İLETİŞİM PLATFORMU olarak kulladıysa, The Evening News gazetesindeki makalesinin bitiminde sağ taraftaki 

İncil alıntısı ve Tuscaloosa News gazetesindeki makalenin sonundaki “iğneli sözler”(ing. “Barbs”) manidar imalar içerdiği 

söylenebilir. 

 

Jack Anderson, sıradan bir gazeteci değil. Ne yazdığı Türkiye’de ilgi çekmekte. Kıbrıs Barış Harekatı esnasında yazdığı bir 

makale Türkiye’de oldukça ilgi çekmiş ve ABD’nin Ankara Büyükelçiliği ABD Dışişleri bakanlığından bir kopyasını talep 

etmiş (https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1974ANKARA05920_b.html). Bu talep karşılanmayınca, bu sefer ABD 

İstanbul Başkonsolosluğu sitemkar bir tonda talebi yenilemiş 

(https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1974ISTANB02067_b.html). 

 

Stern’in makalesi “Foreign Policy”nin 1975 Yaz sayısında “Acı Ders: Kıbrıs’ta Nasıl Başarısız Olduk?” başlığıyla 

yayınlanmış(Jstor sitesine deneme süresi üyeliği yaparak erişmek mümkün. “Bitter Lessons: How We Failed in Cyprus” 

http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=%22Bitter+Lessons%3A+How+We+Failed+in+Cyprus%22&prq=Bitter+

Lessons%3A+How+We+Failed+in+Cyprus&hp=25&acc=off&wc=on&fc=off&so=rel).  

 

Anderson’un makalesinde dipnot olarak aktarılan Stern’in iddiası 65–66. sayfalarda yeralmış. “Egenin iki gücü Kıbrıs’ta 

çatışmaya doğru ilerledikçe, Sisco [ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı. OB] telaş içinde Atina’da, arkasından da Ankara’da 

ateşkes için baskı yapmaktaydı. Ecevit, Washington’daki Kissinger’ı tekrar tekrar arayıp, yaklaşmakta olan Yunan savaş 

gemilerini şikayet etmekteydi. Kissinger daha sonra Amerikalı gazetecilere KAYIT DIŞI olarak, BİR DEFASINDA Ecevit’in bir 

Yunan Konvoyunun Türkiye’ye doğru gelmekte olduğunu şikayet etmek için kendisini sabahın erken saatlerinde 

uyandırdığını söylemiş. ‘Şu kalleş Yunanlılar, ne yaptıklarını biliyor musunuz? Uçağımızı aldatmaya yeltenmek için Türk 

bayrağı çekiyorlar’ Nancy Kissinger uykulu bir halde ‘Neden susmasını ve ALLAH’IN BELASI ŞEYİ BATIRMASINI 
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SÖYLEMİYORSUN?’ diye homurdandı. Gerçekten de Türkler tam olarak bunu yaptı, fakat sonrasında hava keşiflerinin 

hatalı olduğunu farkettiler. Şüphelenilen Yunan gemileri, esasında kendi gemileriydi; bir Türk savaş gemisi battı, iki tanesi 

hasar gördü. Savaşın olası deniz cephesine yakınlarında seyreden ABD Donanması gemilerinin envanterinin çıkarılması için 

Pentagon’da telaşlı bir çalışma başlatıldı. Bölgedeki bütün Yunan, Türk ve ABD gemileri ABD tersanelerinde inşaa edilmiş 

ve Özgür Dünyayı savunmaya adanmışlardı.” 

 

 

 

Stern’in iddiası, Reuters sayesinde yayılmış. Kitaplarda ve günlük gazetelerde Stern ve Foreign Policy referansıyla 

yayınlanmış 

(http://books.google.com.tr/books?id=17ciO6lCxT0C&pg=PA505&lpg=PA505&dq=%22bitter+lessons:+how+we+failed+in

+cyprus%22+article&source=bl&ots=VaGFICtiIY&sig=-

ny9oN9cWlAOtkagsgqFDshGk10&hl=tr&sa=X&ei=wks9VJCfOunB7Ab87oGQBQ&ved=0CDIQ6AEwAw#v=onepage&q=%22s

ink%20the%20goddamned%20thing%22&f=false ve 
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http://news.google.com/newspapers?nid=1946&dat=19750612&id=7ZAjAAAAIBAJ&sjid=jKEFAAAAIBAJ&pg=5477,336245

4). 

 

Anderson’un makalesinden yaklaşık 1 ay önce Kissinger, ABD Ankara Büyükelçiliği’ne bir mesaj göndermiş. Mesajında, 

Stern’in 5 Mayıs 1975’te “1974 Kıbrıs Krizi”yle ilgili hazırladığı kitap için Ankara’ya geleceğini, elçi ve ekibiyle de görüşmeyi 

arzu ettiğini bildirmiş(https://search.wikileaks.org/plusd/cables/1975STATE103106_b.html). Stern’ün iddialarının 

dillendirildiği Anderson makalesinin yayınlanmasından 3 gün sonra, 10 Haziran 1975’te, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan 

Dışişleri Bakanı Kissinger’a gönderilen mesajda (https://search.wikileaks.org/plusd/cables/1975STATE162589_b.html) 

Stern’in 19 Haziran için randevü talep ettiği iletilmiş. Ertesi gün verdiği yanıtta Kissinger’ın talebi olumlu olarak cevapladığı 

anlaşılmakta (https://search.wikileaks.org/plusd/cables/1975SECTO06034_b.html). Stern’in 5 Mayıs 1975 tarihli Ankara 

ziyaretinde onun için randevüyü ayarlayan Kissinger’ın, bu ziyaret öncesinde Stern’le görüşmüş olması kuvvetle 

muhtemel. Kissinger’ın 19 Haziran 1975 tarihli görüşme öncesinde Anderson’un ve Stern’nin makalelerini okuduğunu da 2 

ayrı Wikileaks belgesi sayesinde öğrenmek mümkün:  

 

 Makalenin yayınlandığı dönemde Stern’in randevü trafiği, Kissinger’ın KAYITDIŞI OLARAK Ecevit’le yaptığı görüşmeyi 

aktardığı gazetecinin bizzat Stern olduğu izlenimini vermekte. Makelenin “Foreign Policy”nin 1975 Yaz sayısında 

yayınlanmasından kısa bir süre sonra ABD’nin Lefkoşa, Atina ve Ankara büyükelçiliklerine gönderdiği mesajda, Kissinger, 

makalenin “gerçekler, yarı doğrular ve imalar”dan örülü bir şekilde Yunan askeri cuntasıyla ve 1974 sonrası Kıbrıs’la ilgili 

ABD dış politikasını hedef aldığını belirtmiş. Makalenin detaylarıyla ilgili bir yorumda bulunmamış olmasına rağmen, 

“dezenformatif” “yalan” “yanlış” vb. betimlemeleri tercih etmemiş olması ekibine bir çeşidin kıssadan hisse tadında. 

Makaleye ilişkin “resmi açıklama” 

yapılmayacağını(https://search.wikileaks.org/plusd/cables/1975STATE131456_b.html) vurgulamış. 

 

 7 Haziran tarihli Anderson makalesinde yeralan Makarios’a CIA’nın suikast girişimiyle ilgili iddiayı ve “Kissinger – Ecevit 

diyaloğunun vurgulandığı dipnot”u, Kissinger “KENDİSİNE GELEN TALEP ÜZERİNE” 13 Haziran 1975’te ABD’nin Lefkoşa, 

Atina, Ankara ve Londra büyükelçiliklerine(https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1975STATE138439_b.html) 

göndermiş. 

 

DİKKAT ÇEKEN 3 AYRINTI: A) Stern’in makalesini “1967 sonrasında –özellikle Kıbrıs’la ilgili– Yunanistan ve ABD ilişkisine 

ilişkin bir kitap”a dönüştürmeyi planladığı ve bunun için Carnigie Uluslarası Barış Vakfı’ndan araştıma bursu temin ettiği,  

Kissinger tarafından kendi ekibine belirtilmiş(https://search.wikileaks.org/plusd/cables/1975STATE131456_b.html). Burs 

veren vakıf o kadar barış sevdalısı ki(!), başkan olarak deneyimli bir ÜST DÜZEY İSTİHBARATÇI seçilmiş. Vakıf başkanı 

Thomas L. Hughes(http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_L._Hughes), Kennedy ve Johnson yönetimleri döneminde 

“İstihbarat ve Araştırmadan Sorumlu* ABD Dışişleri Bakan Yardımcılığı” görevinde bulunmuş. ABD tarihinde bu görevi en 

uzun süre yürüten kişi olarak tarihe 

geçmiş(http://en.wikipedia.org/wiki/Assistant_Secretary_of_State_for_Intelligence_and_Research). [*Dışişleri 

Bakanlığındaki bu birim, II. Dünya Savaşı’ndaki istihbarat örgütü olan OSS’nin ikiye bölünmesi esnasında kurulmuş. “Gizli 

İstihbarat” ve “Karşı Casusluk” Savaş Bakanlığı’na, “Araştırma ve Analiz” birimi “Araştırma ve İstihbarat” adını alarak 

Dışişleri Bakanlığı’na bağlanmış 

http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Strategic_Services#Dissolution_into_other_agencies OB] Brezinski gibi, Hughes da 

Kennedy döneminin kilit isimlerinden birisi. Kissinger’ın daha yumuşak bir dış politika için kendisine yapıldığından serzeniş 

ettiği yoğun baskının kaynağı isimlerden birisi olduğu, vakfın ismindeki “barış” vurgusuyla hissedilmekte. B) Kissinger, 

“Foreign Policy” 1975 Yaz sayısında yayınlanan Stern makalesiyle ilgili görüşlerini 5 Haziran tarihinde büyükelçiliklerle 

paylaşmış(https://search.wikileaks.org/plusd/cables/1975STATE131456_b.html). Ama Anderson, 7 Haziran’daki 
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makalesinde, Stern’in makalesinin kısa süre SONRA yayınlanacağını ifade etmiş. Basıldığının farkında olmayabilir 

mi?(http://news.google.com/newspapers?nid=1755&dat=19750607&id=yD0gAAAAIBAJ&sjid=AmcEAAAAIBAJ&pg=7167,2

653548). Bu durum, makalenin Stern tarafından kendisine elden iletildiğini ve konuyla ilgili ikili arasında bir iletişim 

olduğunu düşündürmekte. C) Kissinger, 5 Haziran 1975 tarihinde gönderdiği mesajda “RESMİ AÇIKLAMA” 

yapmayacaklarını ifade etmiş (https://search.wikileaks.org/plusd/cables/1975STATE131456_b.html). ABD Lefkoşa 

Büyükelçiliği’nin eski çalışanı olan Lowell Citron tarafından gönderilen “GAYRIRESMİ AÇIKLAMA” ve Stern’in cevabı, 

derginin iki sonraki sayısıda(1975 Kış) yayınlanmış 

(http://www.jstor.org/discover/10.2307/1148065?uid=3739192&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21104929492987

).Bu mektubu “GAYRIRESMİ AÇIKLAMA” olarak betimlemek gerekir, keza mektubu Kissinger ciddiye alarak ABD’nin 

Lefkoşa, Atina ve Ankara büyükelçiliklerine 20 Aralık’ta 

göndermiş(https://search.wikileaks.org/plusd/cables/1975STATE299844_b.html). 

 

Kissinger’ın ekibini haberdar ettiği Carnigie Uluslarası Barış Vakfı’nın sponsorluğundaki kitap 1977 yılında basılmış 

(http://www.waterstonesmarketplace.com/The-Wrong-Horse-The-Politics-of-Intervention-and-the-Failure-of-American-

Diplomacy-Laurence-Stern/book/7325661). 

 

 

V. KAYNAĞI VANTRİLOG “OLMAYAN” KISSINGER – ECEVİT TELEFON KAYITLARI 

 

Stern’in ima yüklü iddiası sonrasında, Ankara’da Kocatepe’nin öyküsünün kamuoyundan daha fazla gizlenemeyeceği 

kanaati uyanmış olmalı. 1 seneden uzun bir süre gizlenen Kocatepe’nin hazin sonu, Mehmet Ali Birand’ın Eylül 1975’te 

yayınladığı “30 Sıcak Gün” başlıklı kitapla ilk kez Türk kamuoyuna anlatılmış. Bu kitabın yayınlanmasından yaklaşık bir sene 

sonra, harekatın 2. yıldönümünde, Kocatepe muhribinin battığı gün Kissinger ve Ecevit arasında gerçekleşen iki telefon 

görüşmesinin dökümü, Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanmış. Mehmet Ali Birand, bu konuyu kamuoyuna ilk aktaran gazeteci 

olarak söz konusu dökümleri araştırmış. Her ikisini de kitabının sonraki baskılarına eklemiş. Konuşmalardan bir tanesinin 

“KESİN ZABITLAR”dan alındığını, ve araştırması sonucunda “TEYİT” ettiğini ifade etmiş. BERİKİ KONUŞMANIN “gerçeklere 

uygunluğunu saptadığı” için kitaba aldığını belirtmiş, ama kesin zabıt vurgusu yok ve NASIL SAPTADIĞI MEÇHUL(1. 

konuşma 177. sayfa, 2. konuşma 199. sayfa http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplar/30_sicak_gun.pdf). 2 konuşma 

kaydının dışında Kissinger’ın 1999’da basılan “Yenilenme Yılları” başlıklı kitabında 1 konuşmanın daha dökümü var 

(http://books.google.com.tr/books?id=nsi5hj6hBcEC&pg=PT165&lpg=PT165&dq=%22no+one+can+blame+you+if+you+si

nk+your+own+ships%22&source=bl&ots=eVQvgfpfO-

&sig=wX6hOEznANYq3yA1fw4V_pfHykA&hl=en&sa=X&ei=kFs9VMDmN-

TnyQPasYCwDA&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=%22no%20one%20can%20blame%20you%20if%20you%20sink%20y

our%20own%20ships%22&f=false). Zaman sırasına uygun bir şekilde inceleyelim: 

 

1) Harekat başladıktan bir gün sonra 21 Temmuz günü sabah saat 8.30’da, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sisco Dışişleri 

Bakanı Turan Güneş’i makamında ziyaret etmiş. Görüşmeye sonradan katılan Ecevit, YUNAN KONVOYUNUN GERİ 

ÇEKİLMEMESİ HALİNDE BATIRILACAĞINI Sisco’ya kesin bir dille ifade etmiş. Bu durumun savaşa neden olacağı endişesini 

taşıyan Sisco, apar topar Atina’ya yola çıkmış (sayfa 174-175 

http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplar/30_sicak_gun.pdf). 
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2) Bu toplantının HEMEN SONRASINDA gerçekleşen Kissinger – Ecevit telefon görüşmesindeki bazı ifadeler, hem Sisco’yla 

yapılan görüşme öncesinde Ecevit’le Kissinger’ın bu konuya değindiklerine işaret etmekte, hem Kissinger’ın konvoyun 

varlığını net bir şekilde teyit ettiğini göstermekte. Konuşmanın başlangıcında Yunanistan’ın “DENİZ BİRLİĞİ GÖNDERMEYE 

DEVAM EDECEĞİ”ni ifade eden Kissinger, bir süre sonra Ecevit’in Yunanistan’ı konvoy hakkında uyarıp uyarmadığını 

sorması üzerine “UYARDIĞINI, KONVOYUN DURMAYACAĞINI, AMA SAVAŞ BÖLGESİNE GİRMEYECEĞİ”ni ifade etmiş. 

Ecevit’in konvoyun savaş bölgesine girdiğini söyleyerek itiraz etmesine karşı, Kissinger bir yandan Yunan Konvoyu’nun 

vurulmaması için, öte yandan Türkiye’nin ataşkes ilan etmesi için çabalamış. Konuşmanın finalinde Ecevit ateşkesin 

zamanlamasını söyleyebilmek için bir saat süre talep etmesine keyiflenen Kissinger, KONVOYUN HAREKETİNİ 

DURDURMALARINI Yunanlılara söyleceğini ifade etmiş. Ezcümle! Sabah 10.00’dan önce gerçekleşmiş bu görüşme A) 

Kissinger’la Ecevit’in bu konuda DAHA ÖNCEDEN KONUŞTUĞUNUN B) Kissinger’ın Yunan Konvoyu’nun varlığını hem 

KENDİ ADINA, hem YUNANLILAR ADINA teyit ettiğinin kanıtıdır. Bu konuşma Mehmet Ali Birand’ın “KESİN ZABITLAR”dan 

alındığını, ve aynen geçtiğini “TEYİT” ederek kitabına aldığı konuşmadır(sayfa 177 – 180 

http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplar/30_sicak_gun.pdf). 

 

3) Sabah 8:30’da başlayan toplantıda Ecevit’in kararlı ifadelerine şahit olup harekete geçen Sisco, saat 12.00’ye doğru 

Yuannides’in “Kıbrıs'a doğru giden hiçbir Yunan gemisi yoktur. Bulurlarsa Türkler batırabilirler” mesajını Ecevit’e iletilmek 

üzere ABD Ankara Büyükelçisi Macomber’e aktarmış. Sisco’nun Yuannides’in mesajına itimat etmesinin bir nedeni de, ABD 

istihbaratının konvoyu teyit etmemiş olmasıymış(sayfa 186 

http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplar/30_sicak_gun.pdf). Kissinger–Ecevit arasındaki görüşmeye vakıf olsa veya 

Kissinger’ın teyidine sebep olan bilgiye sahip olsa, kendisine iletilen Yuannides mesajına Sisco itiraz ederdi. İtiraz etmek 

yerine, Yuannides’in mesajını aynen Ankara’ya aktarmış. Öte yandan o saat itibarıyla bir Yunan Konvoyu’nun varlığını teyit 

eden ve Kissinger’ın haberdar olduğu 4-5 adet istihbarat raporunun söz konusu olduğunu ilerleyen bölümlerde göreceğiz. 

KISSINGER, KENDİ YARDIMCISI SISCO’YLA ELİNDEKİ İSTİHBARATI PAYLAŞMAMIŞ OLABİLİR Mİ? 

 

4) Kissinger’ın 1999’da yayınladığı “Yenilenme Yılları” isimli kitapta Ecevit’le yaptığı bir konuşmanın dökümü yayınlandı. 

(http://books.google.com.tr/books?id=nsi5hj6hBcEC&pg=PT165&lpg=PT165&dq=%22no+one+can+blame+you+if+you+si

nk+your+own+ships%22&source=bl&ots=eVQvgfpfO-

&sig=wX6hOEznANYq3yA1fw4V_pfHykA&hl=en&sa=X&ei=kFs9VMDmN-

TnyQPasYCwDA&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=%22no%20one%20can%20blame%20you%20if%20you%20sink%20y

our%20own%20ships%22&f=false) Söz konusu dökümde Yuannides’in “Kıbrıs'a doğru giden hiçbir Yunan gemisi yoktur. 

Bulurlarsa Türkler batırabilirler” mesajının ABD tarafından Ecevit’e iletildiği ve aynı saatlerde “Yunan Konvoyu’nun Türk 

Bayrağı kullandığı yönündeki dezenforme istihbaratı”n bir kanaldan Ecevit’e ulaştığı anlaşılmakta. ABD Ankara Büyükelçisi 

Macomber’in Yuannides’in mesajını iletmek üzere başbakanlığa 12.15’te geldiği göz önüne alındığında aşağıdaki 

görüşmenin saat 13.00 sonrasında gerçekleştiğini varsayılabilir. 

“Ecevit: Bir sorunumuz var. Yunanistan'ın inanılırlığından şüpheliyiz. Yuannides'in şeref sözü bir oyundan ibaret. 

Yuannides'in sözlerinin gerisindeki oyunu şimdi anladık. YUNAN BAYRAĞI TAŞIYAN HER HER GEMİYE ATEŞ 

AÇABİLECEĞİMİZİ SÖYLÜYOR ve gemileri Türk bayrağı çekiyor! 

Kissinger: EH, KENDİ GEMİLERİNİZİ BATIRIRSANIZ SİZİ HİÇ KİMSE SUÇLAYAMAZ. 

Ecevit: Hayır Dr. Kissinger, onlar bizim gemilerimiz değil. Onlar Yunan gemileri. Türk bayrağı çekmiş Yunan gemileri. 

Kissinger: Evet bay başbakan, EĞER BUNLAR HAKİKATEN TÜRK BAYRAĞI ÇEKMİŞ YUNAN GEMİLERİYSE BATIRABİLİRSİNİZ. 

Ecevit: İki çeşit hile yapıyorlar. Biz NATO müttefikiyiz ve Türk pilotlar kodumuzu biliyorlar. Onlar (Türk bayrağı çekmiş 

Yunan gemileri) TÜRKÇE KONUŞUYORLAR; PİLOTLARIMIZLA TÜRKÇE VE BİZİM KOD KELİMELERİMİZİ KULLANARAK TEMAS 

KURUYORLAR. Yunanistan'ın sözlerine daha fazla itimad edemeyiz. 

Kissinger: Tam olarak istediğiniz nedir? Sizin zeki bir insan olduğunuzu Harvard günlerinden biliyorum. Size saygı 

duyuyorum ama bunu kabul edemem. Bu iş böyle giderse altı hafta boyunca devam edebilir. 
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Ecevit: Mütareke istediklerini söylüyorlar. Ateşkesi adaya asker yığmak için istismar etmek istedikleri açıkça ortaya çıktı. 

Yunanlılar bu metodlara son vermeliler. 

Kissinger: Hangi metodlara son vermeliler? 

Ecevit: Ateşkese hazır olduklarını söylüyorlar. Halihazırda bize ateşkesi ihlál etmekte kullanacakları hileleri de göstermiş 

durumdalar. 

Kissinger: Bana ateşkesi kabul etmeyeceğinizi mi söylüyorsunuz? 

Ecevit: Ateşkesi kabul edeceğiz. 

Kissinger: Bugün mü? 

Ecevit: Şu anda sorunu görüşmekle meşgulüz.” 

Çeviri Murat Bardakçı’dan(http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=-90573), büyük harf vurguları bu 

satırların yazarından!  

 

Kissinger’ın paylaştığı bu döküm hem önceki konuşmayla, hem Sisco’nun ilettiği mesajla uyumlu. Stern’in iddiasındaki 

Nancy Kissinger faktörü gözlemlenmemekle birlikte, ruhu aynı olan bir diyalog söz konusu. Aynen Stern’in iddia ettiği 

diyalogdaki gibi söz konusu olan gemilerin Türk gemileri olduğunu vurgulayan bir Kissinger ve itiraz eden Ecevit’in “EH, 

KENDİ GEMİLERİNİZİ BATIRIRSANIZ SİZİ HİÇ KİMSE SUÇLAYAMAZ.” cevabı  alması söz konusu. 

 

Ecevit keşif uçuşu yapan pilotlarla TÜRKÇE KONUŞARAK ALDATMACA YAPAN Yunan Konvoyu’ndan bahsetmekte. Oysa 

bizim ulaştığımız kaynaklara göre keşif sürecinde böyle bir durum, HİÇ SÖZ KONUSU OLMAMIŞ. Yunan Konvoyu’nda 

Türkçe bilen mürettebatın görev yaptığı yönünde bir istihbarat var, ama bu istihbaratın dayanağı o konvoyla kurulan bir 

telsiz görüşmesi DEĞİL. Hatta keşif uçuşu yapan ve Deniz Kuvvetleri personeli olan pilotlarla Kocatepe’nin komutanı Güven 

Erkaya arasında sağlıklı bir iletişim söz konusu. 

 

5) Bombardıman için havalanan uçakların hedefine varmasına kısa bir süre kala Kissinger – Ecevit ikilisi tekrar telefonda. 

Konuşmada Ecevit, Yunanlıların daha önce uyarıldıklarını ve artık çok geç kalınmış olabileceğini söylemekte ve 

KİSSİNGER’DAN YUNANİSTAN’DAN GEMİLERİNİ GERİ ÇEVİRMESİ İÇİN RİCADA BULUNMAKTA. Kissinger bunu ancak Türk 

tarafının ATEŞKES KARARI SONRASINDA yapabileceğini söylemekte. Kissinger, Yunan konvoyunun bombalamasının 

“DURDURULMAMASI HALİNDE” çok ciddi şeyler gerçekleşebileceğini söyleyerek Türk – Yunan savaşı imasında 

bulunmakta. Bunun farkında olduğunu söyleyen Ecevit’e, yanında bulunan Dışişleri Bakanı Turan Güneş uçakların 5 

DAKİKA İÇİNDE hedefe ulaşacağını ve BOMBARDIMANIN BAŞLAYACAĞINI iletmekte. Bunun üzerine konuşmanın başında 

Kissinger’a çok geç kalınmış olabileceğini söyleyen Ecevit, Dışişleri Bakanı’nın da kendisiyle hemfikir olduğunu söylemiş. 

“Geç kalınmadıysa” devreye girerek “DURDURACAĞINI” söylemekte. Bu, Birand’ın kitabına eklediği 2 konuşmadan 

GERÇEKLİĞİNİ NASIL SAPTADIĞI MEÇHUL olan konuşma (sayfa 199 – 201 

http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplar/30_sicak_gun.pdf). 

 

2 KONUŞMADAN HANGİSİ GERÇEK : Kissinger’ın kitabında aktarılan konuşmayla, Birand’ın kitabı sayesinde ulaştığımız 2 

konuşma arasında ciddi çelişkiler söz konusu. Kissinger’ın aktardığı konuşmada, Kissinger söz konusu gemilerin 

batırılmasına karşı UMURSAMAZ bir tavır içinde. Önce KENDİ GEMİLERİMİZİ BATIRDIĞIMIZ İÇİN KİMSENİN BİZİ 

SUÇLAYAMAYACAĞINI söylemekte, sonra Ecevit’in vurguladığı aldatmacaya da “HAKİKATEN TÜRK BAYRAĞI ÇEKMİŞ 

YUNAN GEMİLERİYSE BATIRABİLİRSİNİZ” diyerek cevap vermekte. Kissinger’ın bu tutumunun temel dayanağı, söz konusu 

gemilerin Yunan gemisi olduğuna “İNANMADIĞI” tezini karşı tarafa savunuyor olması. Oysa Birand’ın aktardığı ikinci 

konuşmada Kissinger, bir Yunan konvoyunun varlığını KABUL ETMEKTE, geri çevirmek için öncelikle Ecevit’in ATEŞKES 
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KARARI ALMASINI ŞART KOŞMAKTA, bombardımandan vazgeçilmediği halde ÇOK CİDDİ SONUÇLAR doğacağını söyleyerek 

savaş imasında bulunmakta. Bu iki konuşma kaydı birbirine zıt. ŞU ANA KADAR PAYLAŞILAN VERİLERİN IŞIĞINDA, 

Kissinger’ın aktardığı konuşmanın GERÇEK, Birand’ın aktardığı 2. konuşmanın KURGU olduğu hissedilmekte. A) Kissinger’ın 

aktardığı konuşma, Birand’ın çalışmasında vurguladığı Sisco kanalıyla gelen YUANNİDES MESAJIYLA UYUMLU. B) 

Kissinger’ın aktardığı konuşmada vurgulanan Yunan Konvoyu’nun “Türk Bayrağı” çektiği vurgusu, aynı saatlerde 

ANKARA’YA GELEN İSTİHBARATLA DA UYUMLU. C) Birand’ın aktardığı ikinci konuşmada, bombardıman için uçakların 

havalanması talimatını veren Türk tarafının bir Türk Yunan savaşı için fitili yaktığının bilincinde olması gerekirken, 

Kissinger’ın savaş iması üzerine Ecevit’in panikleyip “geç kalmadıysak durduralım” demesi KONUŞMANIN OLAĞAN 

DİNAMİĞİNE AYKIRI. Karşı tarafı atlatmak için söyledği tezi de pek geçerli değil, keza Kissinger’ın buna İNANACAĞINI 

BEKLEMEK SAFDİLLİK. D) Kitabına sonradan eklediği iki konuşmadan ilkinin hem “KESİN ZABIT”tan aldığını, hem “TEYİT”li 

olduğunu ifade eden Birand, ikinci konuşma metninin sadece “GERÇEKLİĞİNİ SAPTADIĞI”nı söylemekle yetinerek bir 

anlayana kıssadan hisse tadında bir GRİ ALAN vurgusu yapmış. Keza nasıl saptadığı MEÇHUL. E) Kissinger’ın aktardığı 

konuşma kaydıyla ilgili KAFAYI KURCALAYAN TEK HUSUS, Ecevit’in Yunan konvoyunun keşif uçaklarını kandırmak için 

“TÜRKÇE KONUŞTUKLARI VE NATO VESİLESİYLE BİLDİKLERİ KODLARI KULLANDIKLARI” vurgusu. Telsizde Türkçe konuşan 

bir Yunan Konvoyu hiç varolmadığı için, Kissinger’ın aktardığı bu konuşmanın GERÇEKLİĞİ ÜZERİNE GÖLGE DÜŞMEKTE. 

Ancak Ecevit’in, Türk bayrağı çeken Yunan Konvoyu’nun olmadığını savunan Kissinger’ı İKNA ETMEK için DİPLOMATİK BİR 

YALAN söylemiş olması kuvvetle muhtemel. ŞU ANA KADAR PAYLAŞILAN VERİLERİN IŞIĞINDA SONUÇ: Bu gerekçelerle 

Birand’ın aktardığı ikinci konuşmanın “KURGU”, Kissinger’ın aktardığı konuşmanın “GERÇEK” olduğu ileri sürülebilir.  

 

Ancak henüz herhangi bir çalışmada VURGULANDIĞINA RASTLAMADIĞIM BİR VERİ, Kissinger’ın ve Stern’in iddia ettikleri 

görüşmelerle ilgili bir soru işaretini gündeme getirmekte.  Her iki konuşmadaki ortak vurgu, Kissinger’ın gemilerin Türk 

gemisi olduğunu iddia ettiği. Oysa masasında bir Yunan Konvoyunun varlığına işaret eden 4-5 tane raporun bulunduğunu 

önümüzdeki bölümlerde şahit olacağız. ŞİMDİLİK SADECE BAZI SORULAR SORMAKLA YETİNELİM. ABD gibi bir süper gücün 

Dışişleri Bakanı’nın uykulu eşinin dırdırına dayanamayarak Kocatepe’nin batırılmasına seyirci kaldığına inanan beri gelsin! 

Akla, Stern – Anderson ikilisini bir vantrilog olarak kullanan ABD’nin, Ecevit’in de dahil olduğu az sayıda kişinin anlayacağı 

BİR ÖRTÜLÜ MESAJ VERDİĞİ gelmekte. Stern’in iddiası bir TERS MANYEL olabilir mi? Söz konusu Yunan Konvoyu 

istihbaratını Ecevit’e ve/veya Türk tarafına ileten ABD/CIA olabilir mi? Nancy Kissinger vurgusu neye işaret etmektedir!? 

 

 

VI. ECEVİT’İ, GÜNEŞ’İ ve KISSINGER’I ŞAHİT GÖSTEREN BİR BAŞKA VANTRİLOG – HALUK 

ÜLMAN 

 

Kissinger’ın kitabının yayınlandığı 1999 senesinde Türkiye’de 3 önemli gelişme gündemi belirlemekte:  

 

1) ABD’nin Irak’ın işgali için Ankara’da yoğun kulis yaptığı dönem  

 

2) “Medeniyetler Çatışması” projesi açısından çok kritik bir öneme haiz olan Fethullah Gülen için devletin çeşitli istihbarat 

kurumları arka arkaya raporlar yayınladığı dönem. Bu raporlar MGK gündemine geldiğinde Ecevit’le TSK arasında ciddi 

gerilimlere neden olmakta. Bugün hala Gülen’le ilgili en kıymetli istihbarat raporu olarak kabul edilen Ankara İl Emniyet 

Müdürü Cevdet Saral ve yardımcısı Osman Ak’ın Mart 1999’da yayınlamaya hazırlandıkları rapor arifesinde ve harıl harıl 
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soruşturma devam ederken dönemin başbakanı Ecevit, “Sağlığınız çok önemli. Sizinle ilgili böyle bir soruşturma olsa 

haberimiz olurdu. Lütfen tedavinizi aksatmayın ve ABD'ye gidin” diyerek Gülen’e adeta “tavşan kaç” demiş.  Hazırlanan 

istihbarat raporları, MGK’daki gerginlikler, Ecevit’le emekli kuvvet komutanlarının basın üzerinden atışmaları bir süre 

sonra kamuoyunun önünde gümbürtünün patlayacağının ön sinyalleri. Ecevit’in bir soruşturmanın varlığını inkar ederek 

Gülen’e “tavşan kaç” demesinin onu kamuoyu önünde güç durumda bırakacağı aşikar. Bugün F Tipi bir tuzak olduğu 

anlaşılan “Telekulak Skandalı”yla meslek hayatları karartılan Saral&Ak ikilisine Ecevit’in sırtını neden döndüğünü 

açıklaması güç. Böyle bir atmosferde, Ecevit’in imdadına Merve Kavakçı yetişmiş. Mayıs 1999’da Merve Kavakçı’ya yaptığı 

çıkışla “laikliğin yılmaz savunucusu imajı”nı perçinleyen Ecevit, Gülen’in bunca yıl sonra bile “Haziran Fırtınası” diye 

betimlediği skandal videoları göğüslemeyi başarmış. Haziran 1999’da videolar basına sızdığında televizyona çıkarak, basına 

sızmasını devlet ciddiyetiyle bağdaştımadığını ve Gülen’le ilgili müspet kanaatinin değişmediğini söyleyebilmiş. Bu 

söylediklerine kamuoyundan çok büyük bir reaksiyon gelmemesinin tek nedeni kısa süre önce yaşanan Merve Kavakçı 

çıkışı. 

 

3) İmralı davası gündemde önemli yer teşkil etmekte 

 

Bu gündemle eş zamanlı olarak bir vantrilog daha devreye girmiş. Yukarıda aktardığımız Kissinger’ın kitabı ve kitapta 

dökümü verilen konuşma, Temmuz 1999’un ilk haftasında mecliste Güneş Taner tarafından gündeme getirilmiş. Murat 

Bardakçı 11 Temmuz 1999 tarihinde makalesinde, Güneş Taner’in vurguladığı kitabın ülkenin o tarihteki gündemi içinde 

kaynadığını yazmış (http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=-90573). Güneş Taner’in ve Murat 

Bardakçı’nın vurguları birer örtülü mesaj mıdır? Net birşey söylemek mümkün değil. Ama aynı günlerde bambaşka bir 

ismin devreye girerek, “örtülü bir mesaj” verdiği kesin. Kıbrıs Harekatı’nın başlamasından 5 gün sonra Dışişleri Bakanı 

Turan Güneş’le havalimanında biraraya gelen ABD Büyükelçisi Macomber’i BİR KENARA ÇEKEREK “kendisinin Ecevit’in özel 

temsilcisi olduğunun ABD heyetine bildirilmesini ve KISSINGER’LA İLETİŞİM İÇİNDE OLMA ARZUSUNUN aktarılmasını” rica 

eden ve bu hareketinin BİZANS ENTRİKASINI çağrıştırdığı ABD Büyükelçisi tarafından vurgulanan Haluk Ülman 

(http://www.wikileaks.org/plusd/cables/1974ANKARA05918_b.html), Dünya Gazetesi’ndeki köşesinde bir makale kaleme 

almış (http://arsiv.sabah.com.tr/1999/07/15/y03.html). Makalede aktardığı anı 14 Temmuz 2014 tarihli Milliyet 

Gazetesi’nde haberleştirilmiş (http://www.milliyet.com.tr/1999/07/14/haber/hab00a.html). 

 

Ülman’ın aktarımına göre Kissinger gecenin bir yarısı Ecevit tarafından YATAĞINDAN KALDIRILMIŞ. TÜRK BAYRAĞI ÇEKMİŞ 

BİR YUNAN SAVAŞ GEMİSİNİN Kıbrıs'a doğru yol almakta olduğu yönünde TSK’ya ulaşan istihbaratı aktarmış ve geminin 

hemen GERİ ÇEVRİLMESİNİ talep etmiş. Kissinger bu bilgiyi kendi istihbaratına danışınca, “Hayır, Kıbrıs'a giden bir Yunan 

savaş gemisi yok, GİDEN BİR TÜRK MUHRİBİDİR” cevabını almış. Kissinger’ın ikna edemediği Ecevit, geminin Türk Bayrağı 

çekmiş bir Yunan gemisi olduğu konusunda ısrar ederek GERİ DÖNMEDİĞİ TAKDİRDE BATIRACAKLARINI söylemiş. Kissinger 

“AMAN YAPMAYIN, KENDİ GEMİNİZİ BATIRIRSINIZ” diye Ecevit’i uyarmış. Aralarında devam eden hararetli konuşma 

esnasında Kissinger’ın SEVGİLİSİ NANCY uykusundan uyanıp ne olduğunu sormuş. Diyaloğu aktardığı Nancy’den “Sana ne 

oluyor? Batacak olan ABD gemisi mi? Kendi gemisi. BATIRIRSA BATIRSIN. KISA KES, UYUYAMIYORUM” diye azarı işiten 

Kissinger, “VALLAHİ SEN BİLİRSİN BÜLENT, BATIRACAKSAN BATIR” deyince olan olmuş. New York'ta Waldorf Astoria 

otelinde kaldıkları dönemde Güneş'i ziyarete gelen Kissinger’dan bunları duyan Ülman, Kissinger’ın "o gece"yi Ankara'ya 

ilk gelişinde ECEVİT'İN EVİNDEKİ KAHVALTIDA DA ANLATTIĞINI ifade etmiş 

(http://www.milliyet.com.tr/1999/07/14/haber/hab00a.html). ÜLMAN’IN AKTARIMI STERN’İN İDDİASIYLA ÇOK BÜYÜK 

ORANDA ÖRTÜŞMEKTE. BÜLENT ECEVİT’İ VE TURAN GÜNEŞ’İ DE KISSINGER’İN AKTARIMININ ŞAHİDİ OLARAK 

VURGULAMAKTA. 
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Bu noktada geçen bölümün sonunda vurguladığımız soruları küçük bir revizeyle tekrar etmekte fayda var. ABD gibi bir 

süper gücün Dışişleri Bakanı’nın uykulu eşinin dırdırına dayanamayarak Kocatepe’nin batırılmasını tetiklediğini düşünmek 

pek inandırıcı değil. Akla, Stern – Anderson – Ülman üçlüsünü bir vantrilog olarak kullanan ABD’nin, Ecevit’in de dahil 

olduğu az sayıda kişinin anlayacağı BİR ÖRTÜLÜ MESAJ VERDİĞİ gelmekte. Stern’in iddiası bir TERS MANYEL olabilir mi? 

Söz konusu Yunan Konvoyu istihbaratını Ecevit’e ve/veya Türk tarafına ileten ABD/CIA olabilir mi? Nancy Kissinger vurgusu 

neye işaret etmektedir!? 

 

Ters manyel olasılığını destekleyen bir küçük ayrıntıya dikkat çekmekte fayda var. Stern–Anderson–Ülman üçlüsünün 

aktarımında ABD doğu saatiyle sabaha karşı uykusundan edilen kişi Kissinger. Üçlünün iddiasını bir kenara koyarak TSİ 21 

Temmuz sabahına gidelim. Saat 8.30’da başlayan Turan Güneş–Sisco toplantısına katılan Ecevit, Yunan Konvoyu 

konusunda Sisco’yu uyarmış(sayfa 171–174 aralığı http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplar/30_sicak_gun.pdf). Bu 

toplantının HEMEN ARKASINDAN GERÇEKLEŞEN ve “Birand’ın ‘kesin zabıt’ olduğunu ve ‘teyit’ ettiğini aktadığı” Kissinger – 

Ecevit görüşmesi incelendiğinde, konunun daha önceki bir zaman diliminde görüşüldüğü anlaşılmakta. O görüşme(ler)in 

dökümleri bugüne kadar paylaşılmamış. Yani Kissinger’ın aktarımının TAM TERSİ BİR ŞEKİLDE, TSİ sabaha karşı bir görüşme 

veya görüşmeler gerçekleşmiş(sayfa 177 – 180 http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplar/30_sicak_gun.pdf). 

Görüşmenin zamanlamasını 180 derece terse çevirerek(sabaha karşı olan yer ABD değil, Türkiye) aktaran Kissinger, 

görüşmenin içeriğinde de aynı ters manyeli kurgulamış olabilir mi? O görüşme(ler)de “Türk Bayraklı Yunan Konvoyu” 

istihbaratını aktaran esasında Kissinger olabilir mi? 20 Temmuz günü akşama doğru, “KİMSENİN HABERİ OLMADAN” bazı 

Amerikalılar Büyükelçilikte, Washington ile Ankara arasında bir telefon bağlantısı kurulmasının tedbirlerini araştırmışlar. 

Bir Amerikan askerî uydusu vasıtasıyla yapılabilecek olan bu konuşmaların DİNLENEMEMESİ en önemli unsurmuş. Bunu 

gerçekleştirebilmek için de özel bir alet kullanılarak Kissinger'in sözleri önce bu aletten geçip bozulacak, bu tarafa 

geldiğinde de yeniden eski formuna sokulup dinleyene ulaşabilecekmiş(sayfa 157 

http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplar/30_sicak_gun.pdf). “Kimsenin haberi olmayan” bu hummalı hazırlık ve 

dinlenmeme için sergilenen titizlik ilk bakışta olağan gibi durmakta. Ama 2 husus önem arzetmekte. 1) Yayınlanan 

dökümler incelendiğinde, bu kerte titizlenecek bir özel durum göze çarpmamakta. 2) İlerleyen bölümlerde inceleyeceğimiz 

Kissinger’ın elindeki bazı istihbarat raporları bu titizlik ve gizliliğin rasyoneli açısından açıklayıcı olabilmekte. 

 

 

VII. KIBRIS HAREKATINDAN ABD’NİN NE ZAMAN HABERİ OLDU? 

 

1) Saat 05:05’de(GMT 02:05) uçaklar havalandı (sayfa 15 

http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplar/30_sicak_gun.pdf). 

 

2) 20 Temmuz 1974 sabahı, adaya saat 6:05'ten(GMT 03:05) itibaren havadan indirme ve denizden çıkarma yapılarak 

KIBRIS HAREKATI BAŞLADI(http://t24.com.tr/haber/40-soruda-40nci-yilinda-kibris-harekati-ve-sonrasi,264948). 

 

3) Başbakan Bülent Ecevit, uçakların havalanmasından çıkartmanın başladığını 06:10’da(GMT 03:10) radyodan 

açıkladı(sayfa 128 http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplar/30_sicak_gun.pdf). 
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4) Ankara’da bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sisco’nun uçağı Londra’da yakıt ikmali yaparak, Washington’a 

yönelmek üzere 06:45’te(GMT 03:45) HAVALANDI (http://search.wikileaks.org/plusd/cables/1974ANKARA05720_b.html). 

 

5) Kissinger’ın harekat başladıktan 2 saat 45 dakika sonra, TSİ 07:45’te(GMT 04:45) haberdar olduğunu beyan etmesi 

(http://www.hurriyet.com.tr/gundem/7901407_p.asp), Sisco’nun uçağa bindiği esnada harekatın başladığından BİHABER 

olduğunu ortaya koymakta! ÇIKARTMANIN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN, Sisco’nun önceden bilgilendirilmemiş olması olağan. 

 

6) Kissinger’ın harekatın başladığını öğrenmesinden 10 dakika sonra (GMT 04:55) ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan, ABD Atina 

Büyükelçiliği’ne gönderilen mesajda, Sisco’nun uçağının 1 saat içinde Atina’ya ineceği bildirilmiş 

(http://search.wikileaks.org/plusd/cables/1974STATE157931_b.html). Yani SİSCO HAREKATIN BAŞLADIĞINI UÇUŞ 

ESNASINDA ÖĞRENMİŞ. Ankara’dan Londra istikametine yaklaşık 1 saat önce havalanan uçak, yolda yön değiştirip Atina’ya 

yönelmiş.  

 

Uçakların havalanmasından 1 saat 45 dakika sonra Sisco’nun uçağının havalanması, Ecevit’in 06:10’daki radyodan yaptığı 

açıklamaya rağmen Kissinger’ın 2 saat 45 dakika sonra haberdar olduğunu itiraf etmesi, Kissinger’ın itirafını tam aynı 

dakikalarda Sisco’nun uçağının rotasının değişmesinin desteklemesi söz konusu.  

 

Ama Kıbrıs Harekatı’nın arka koridorlarındaki gelişmeleri bize adım adım bildiren Mehmet Ali Birand’ın kitabı, Sisco’nun 

jetlerin havalanmasına “KISA BİR SÜRE KALA” Ecevit tarafından bilgilendirildiği iddia etmekte(sayfa 126 ve 127 

http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplar/30_sicak_gun.pdf). Tuhaflık bununla da sınırlı değil. Birand’ın aktarımına 

göre, Sisco bunu öğrenir öğrenmez uçağına yetişmek için kalkmak ister. Kapının önündeki gazetecileri görünce “ne 

diyeceğim ben bunlara” diye panikleyince, Ecevit, gazetecilerin soru sormamasını sağlamak üzere yardımcısı Kemal 

Gücüyener’i gazetecilere gönderir. Sisco’nun, “böylesine büyük bir gücünüz varsa, sizi BEYAZ SARAY’A SÖZCÜ tavsiye 

ederim(!)” dediğini, Birand “özüne dokunmadan(!) ÖZETLEME YAPARAK” aktarmış. Aynı Birand, bir sonraki paragrafta 

Sisco, Ecevit, Beyaz Saray Sözcülüğü içiçe girmiş. Hepsi birbirine girmiş. Keza gazeteciler... Ecevit’in sabah evden çıkarken 

yaptığı “BANA bugün bir tek soru dahi sormayacaksınız” ricası nedeniyle SİSCO’YA soru sormamışlar. Oysa Kemal 

Gücüyener’in 3-5 dakika önce Sisco’ya soru sorulmamasını rica etmeye gitmişti. Sisco, Ecevit ve Beyaz Saray Sözcülüğüne 

tavsiye... Kim kimdir? (sayfa 126 http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplar/30_sicak_gun.pdf). 

 

Kissinger’ın gecikmeli öğrendikleri yönündeki itirafı, bu itirafla uyumlu bir şekilde Londra istikametine doğru uçan 

Sisco’nun uçuş rotasındaki değişiklik yaparak aniden Atina’ya yönelmesi harekatla ilgili önceden bilgilendirilmediğine 

işaret etmekte. Ama bunun da ötesinde, harekatın başlamasına kısa bir süre kala Sisco’nun haberdar edilmesi 

ÇIKARTMANIN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN pek mantıklı değil. Bu gerekçeler Birand’ın aktardığı konuşmaların DEZENFORMATİF 

BİR KURGU olma ihtimalini arttırmakta. Dezenformatif bir kurgu olma ihtimalini destekleyen bir husus da Birand’ın 

kitabındaki bir çelişki. Harekatın başlamasından kısa bir süre kala Ecevit tarafından bilgilendirilen Sisco, uçağına yetişmek 

kaygısıyla kalkmak istemiş. Ecevit, hava alanlarının kapatılacağını ve harekat başlangıcında Türkiye’de bulunmamasının 

faydalı olacağını söyleyerek olumlu yanıtlamış. Sisco ayrıldıktan sonra Bakanlar Kurulu’nu bilgilendiren Ecevit, 04:49’da 

Genelkurmay’a geçmiş (sayfa 126 ve 127 http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplar/30_sicak_gun.pdf). 04:00 

civarında hava alanı kapanmadan uçağına yetişmek için apar topar yola çıktığı iddia edilen Sisco’nun, –jetler havalandıktan 

15 dakika sonra ve çıkartmanın başlamasına 40 dakika kala– saat 05:20’de resmen(!) bilgilendirilmek üzere davet edildiği 

Dışişleri Bakanlğı’na geldiği ileri sürülmüş(sayfa 136 http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplar/30_sicak_gun.pdf). 

Birand’ın aktarımındaki içsel çelişki bir yana, HAREKATIN VE ÇIKARTMANIN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN bu bilgilendirilmeler 
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inandırıcı değil. Nitekim Kissinger da, 2 saat 45 dakika sonra haberdar olduklarını itiraf etmekte ve Kissinger’ın işaret ettiği 

saatte havada olan Sisco’nun uçağı 10 dakika sonra aniden rotasını değiştirerek Atina’ya yönelmiş. 

 

Toplantının finalindeki “özüne dokunmadan(!) ÖZETLEME YAPARAK” aktarılan diyalog bir kinaye midir, bir ima mıdır? 

Buna net bir cevap vermek mümkün olmasa da, TUHAF olduğunu söylemek mümkün. 

 

 

VIII. WIKILEAKS’İN ORTAYA SAÇTIKLARI 

 

1) Henry Kissinger’in “Olur böyle şeyler, biz de Vietnam'da kendi gemilerimizi bombalayıp batırmıştık” dediği bizzat Haluk 

Ülman tarafından aktarılmış (http://www.milliyet.com.tr/1999/07/14/haber/hab00a.html). O gemiden sağ kurtarılan 

komutan Güven Erkaya, yıllar sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak 28 Şubat’ın en önemli isimlerinden birisiydi. Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı’ndan emekliye ayrıldıktan sonra F Tipi örgütle ilgili uyarıları, Başbakan Ecevit’le “basın üzerinden 

yaşadığı gerilim” üzerinden devam etmiş(http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=-137503&yazarid=308). 

Güven Erkaya’nın Ecevit’le yaşadığı gerilimin kökeninde pek çok sebep var: Ecevit’in MGK’larda cemaatin şövalyesine 

dönüşmesi, Gülen’in gerçekleştirdiği Vatikan ziyaretini öncesinde onaylaması ve sonrasında takdir etmesi, Gülen 

aleyhindeki MGK kararlarına şerh düşmesi, Gülen ve F Tipi örgütle ilgili soruşturma yürütürken pusu atılarak mesleki 

hayatları karartılan bürokratları sahipsiz bırakması vb. Aynı günlerde Güven Erkaya, bir grup gazeteciyle sohbet etmiş. 

Sohbeti KİNAYE VE MESAJ yüklü. Eşzamanlı olarak Ecevit’le yaşadığı gerilim ve Ecevit’in Kıbrıs Harekatı’nın Başbakanı 

olması akla Ecevit’i hedef aldığını getirmekte. Kocatepe muhribi konusunda kamuoyunun bilmediği bazı konulara TSK 

komuta kademesinin vakıf olduğunu AFİŞE EDEREK Genelkurmay üzerinde baskı kurmuş (“AMA BU AÇIKLAMAYI 

GENELKURMAY YAPMALIDIR. BEN HER ŞEYİ YAZDIM. Bütün belge ve bilgiler devlet arşivinde var”). Kendisinin bu konuda 

açıklama yapması için ZAMANIN ERKEN OLDUĞUNU, aksi halde “HAYATTA OLAN BAZI KİŞİLERİ RENCİDE EDECEK GEREKSİZ 

BİR TARTIŞMA”nın açılacağını dillendirmiş. Yani BİR YANDAN Genelkurmay’ın bu konuyu AFİŞE ETMESİ gerektiğine işaret 

etmekte, ÖTE YANDAN “hayatta olan bazı kişileri rencide edecek gereksiz bir tartışma”dan ÇEKİNDİĞİNİ ifade etmekte. Bu 

BİRBİRİNE TEZAT İFADELER “anlayana sivrisinek saz” olabilir mi? Dikkat çeken bir başka vurgusu, ilk “SAHTE BAYRAK / 

FALSE FLAG” istihbaratın yani “Yunan konvoyunun Baf limanına yola çıktığına ilişkin istihbarat”ın kontrol edilmediği 

(http://webarsiv.hurriyet.com.tr/1998/03/01/30847.asp)! O kerte güvenilir bir kaynaktan geliyor, o kerte üst düzeyde bir 

istihbarat söz konusu ki KONTROL EDİLMESİNE İHTİYAÇ BİLE DUYULMAMIŞ. Güvenilir kaynağın verdiği, teyit edilmeye 

ihtiyaç duyulmayan istihbaratla TÜRKİYE KENDİ MUHRİPLERİNİ BOMBALAMIŞ. Deniz Harekat Merkezinin HER TÜRLÜ 

KİMLİK/PAROLA TEYİDİNE RAĞMEN, güvenilir istihbarat devreye girmiş ve bombardıman arka arkaya saatlerce devam 

etmiş. Gelen ilk istihbaratın SORGULANDIĞI KİMİ HUSUSLAR (gemilerin milliyeti) olmuş. Ama bu sorgulamaların önünü 

alacak şekilde yeni bir istihbarat(Türk Bayrağı çeken Yunan Konvoyu) ŞAPKADAN ÇIKARILMIŞ. Olayın karanlıkta kalan 

kısmının aydınlanan kısmından fazla olması, cenazelerin kamuoyundan gizlenerek kaldırılması, olayın üzerine şal 

örtülmesi, Güven Erkaya’nın “hayatta olan bazı kişileri rencide edecek gereksiz bir tartışma açmak istemediği”ni ifade 

etmesi ama öte yandan açıklaması için Genelkurmay’a çağrıda bulunması, Haluk Ülman’ın 25 yıl sonra şapkadan çıkardığı 

anıyla vantrilogluk yapması vb. hususlar akla 2 olasılığı getirmekte. Bunlardan ikisi de geçerli olabilir, sadece birisi de. A) 

Soruşturma açıldığı takdirde, ORTAYA ÇIKACAK SKANDALDAN ENDİŞE edilmesi B) Soruşturma sonrasında ULAŞILAN FAİLE 

DOKUNMANIN YASAL OLARAK MÜMKÜN OLMAMASI. 

 

2) Kıbrıs Harekatı başladığını öğrenip uçağının rotasını değiştirerek Atina’ya inen Sisco, gün içinde Türkiye’ye geri dönmek 

uçuş izni ve rota talep etmiş. Bölge çok tehlikeli olduğu için Genelkurmay’ın uçuş izni vermediği söylenerek geri çevrilmiş 
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(sayfa 148 http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplar/30_sicak_gun.pdf). Sisco ısrarlı taleplerine yanıt alamayınca özel 

uçağıyla havalanıp Ege üzerinde tur atmaya başlamış. Ege üzerinde tur atan Sisco’nun ısrarla talep ettiği iniş izni 2 saat 

sonra verilerek, bir hava koridoru ve Ankara havaalanı açılmış (sayfa 156 

http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplar/30_sicak_gun.pdf). Birand’ın aktardığı bu süreci Wikileaks’teki belgeler de 

tasdik etmekte. ABD Ankara Büyükelçiliği’nden TSİ 12:50’de gönderilen bir mesajda hala uçuş izni alamadıkları 

(https://search.wikileaks.org/plusd/cables/1974ANKARA05730_b.html), TSİ 14:47’de gönderilen bir mesajda, uçuş iznini 

almayı başardıkları ifade edilmiş(https://search.wikileaks.org/plusd/cables/1974ANKARA05733_b.html). ABD Atina 

Büyükelçiliği’nden TSİ 14:49’da gönderilen bir mesajda, Sisco’nun uçağının uçuş izni verilmeden 1 saat 10 dakika 

önce(13.40) kalktığı ifade edilmiş(https://search.wikileaks.org/plusd/cables/1974ATHENS04670_b.html). 

 

3) Sisco TSİ 16:10’da (GMT 13:10) Ankara’ya varmış, Ecevit’in yoğun temposu nedeniyle randevü ayarlanmasında sorun 

yaşanmış(http://search.wikileaks.org/plusd/cables/1974ANKARA05739_b.html). Saat TSİ 23:00 için ayarlanan randevünün  

ertesi sabaha ertelendiği TSİ 00:54(21 Temmuz) gönderilen yazışmayla Kissinger ve Beyaz Saray’a bildirilmiş 

(https://search.wikileaks.org/plusd/cables/1974ANKARA05755_b.html). 

 

4) ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sisco’nun uçağının Ankara’ya inmesinden yaklaşık 2 saat sonra (GMT 18.15 / TSİ 21.15) 

ABD Selanik Konsolosluğu’ndan ABD Dışişleri Bakanlığı’na, Bakan Kissinger’a ve Atina Büyükelçilği’ne “”””TÜRK YUNAN 

ÇATIŞMASI DURUM RAPORU 2”””” başlığıyla gönderilen mesaj çok önemli bilgiler içermekte! 2 TANE TANK ÇIKARMA 

GEMİSİNE top ve kundağı motorlu topçu sistemleri vb. askeri mühimmat ve personel yüklendiği ifade edilmekte. 

Ellerindeki bir istihbarat raporuna göre 2 taburun, bir başka rapora göre de teçhizatlanmış piyadenin de dahil edildiği 

eklenmiş. O gün öğleden sonra aniden gelen 2 savaş gemisinin, DAHA FAZLA YÜKLEME yapılacağı izlenimini verdiği 

vurgulanmış. Diğer topçu ve piyade birliklerinin de şehri yaya olarak terkettiği belirtilmiş. Kalifiye gözlemciler olarak, 

birliklerin o gece ayrılacağı kanaatini ifade etmişler(http://search.wikileaks.org/plusd/cables/1974THESSA00382_b.html).  

 

5) ABD Selanik Büyükelçiliği’nden “”””TÜRK YUNAN ÇATIŞMASI DURUM RAPORU 3””””, Kissinger’ın da içinde yer aldığı bir 

önceki gruba GMT 22:40’da (TSİ 01:40 21 Temmuz) gönderilmiş. Bir önceki raporda yüklendikleri söylenen tank çıkarma 

gemilerinin LİMANDAN AYRILDIKLARI, yol boyunca bekleyen askeri kamyonların ve jiplerin YÜKLEME İÇİN YENİ GEMİ 

BEKLEDİKLERİ ifade edilmiş(http://search.wikileaks.org/plusd/cables/1974THESSA00384_b.html).  

 

6) Gece saat GMT 24:00’te (TSİ 03:00 21 Temmuz) ABD Selanik Büyükelçiliği’nden “”””TÜRK YUNAN ÇATIŞMASI DURUM 

RAPORU 4”””” gönderilmiş. Bu durum raporunun bazı farklılıkları var.  

 

20-21 Temmuz 1974 tarihlerinden gönderilen 5 durum raporunun hepsi 3 adrese (Dışişleri Bakanlığı, Atina Büyükelçiliği ve 

Kissinger) gönderilmiş. 4. durum raporu sadece Dışişleri Bakanlığı’na gönderilmiş. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Kissinger 

durum raporunun içeriğinden telefonla haberdar edilmiş olabilir, Washington’da akşam saat 20:00 olduğu için mesajı 

görmeyeceği düşünülmüş olabilir, 2. durum raporunda atıfta bulunulan istihbarat raporlarını hazırlayanlar Kissinger’i 

zaten bilgilendirmiş olabilir. Şüphesiz başka olasılıklar da üretilebilir.  

 

Aynı anda (GMT 24:00), Kissinger’ın imzasını taşıyan bir mesajın ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD Viyana Büyükelçiliği’ne 

gönderilmiş olması(http://search.wikileaks.org/plusd/cables/1974STATE160750_b.html), Kissinger’ın o an itibarıyla mesai 
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yapmakta olduğuna işaret etmekte. Wikileaks’te bu raporun yayından çekildiği belirtilmiş(“withdrawal card”). Yazışmanın 

metadatası incelendiğinde, “BAŞKANLIK TALİMATI, YASA VEYA YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE AÇIKLANAMAYACAĞI” 

yönünde 30 Haziran 2005’de İçişleri Bakanlığı tarafından eklenen bir not göze çarpmakta (“NOT RELEASABLE UNDER 

EITHER EXECUTIVE ORDER OR OTHER LAW OR REGULATION US Department of State EO Systematic Review 30 JUN 2005” 

http://search.wikileaks.org/plusd/cables/1974THESSA00386_b.html).  

 

Google taramasıyla araştırıldığında, çok sınırlı sayıda (6-7 adet) dokümanda bu notun olduğu gözlemlenmekte 

(https://www.google.com.tr/search?q=Not+releasable+under+either+Executive+Order+or+other+law+or+regulation&oq

=Not+releasable+under+either+Executive+Order+or+other+law+or+regulation&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&e

s_sm=122&ie=UTF-8#q=%22Not+releasable+under+either+Executive+Order+or+other+law+or+regulation%22). 

“Açıklanamayacak” statüsünde oldukları için içeriklerini bilmek mümkün değil. Ama belgelerin “METADATA”ları, 

REFERANS ALINDIKLARI/GÖSTERİLDİKLERİ BAŞKA BELGELER neyle ilgili oldukları hakkında bir kanaat oluşturmamıza imkan 

vermekte. Tamamına yakını ULUSLARARASI BİR KRİZLE ilintili.  

 

Bir tanesi Mart 1973’te FKÖ’ye bağlı Kara Eylül Örgütü’nün Suudi Arabistan’ın Sudan Büyükelçiliği’nde 2’si ABD’li 3 

diplomatın ölümüyle sonuçlanan eylemiyle(http://en.wikipedia.org/wiki/Attack_on_the_Saudi_Embassy_in_Khartoum) 

ilgili gönderilen bir mesajda, REFERANS GÖSTERİLMİŞ(https://wikileaks.org/plusd/cables/1973TUNIS01276_b.html). Yine 

Mart 1973 tarihli başka bir tanesi, Dışişleri Bakanlığı’nın Kara Eylül Örgütü’ne Kuveyt Hükümeti’nin desteğiyle ilgili ABD 

Kuveyt Büyükelçiliği’ne gönderilen yazışmada REFERANS GÖSTERİLMİŞ ve Kuveyt Büyükelçiliği tarafından GİZLİ SERVİS’İN 

de dahil olduğu bir gruba gönderilmiş(https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1973KUWAIT00777_b.html). Başka bir 

tanesi Sudanlı büyükelçiye suikast tehlikesine istinaden ABD Tanzanya Büyükelçiliği’nden Mayıs 1973’de gönderilen bir 

yazı (http://download.cabledrum.net/wikileaks_archive/oc/2473/1426.pdf). Başka bir tanesi, Lübnan’ın Irak Havayollarına 

kiraladığı uçağın İsrail tarafından Ağustos 1973’de zaptedilmesiyle (http://www.jta.org/1973/08/13/archive/dayan-

assumes-full-responsibility-for-the-interception-of-arab-plane) ilgili ABD Tel Aviv Büyükelçiliği’nden gönderilen bir yazı 

(https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1973TELAV06346_b.html). ABD Tel Aviv Büyükelçiliği’nin Raymond Rowley King 

isimli bir ressamla ilgili Kasım 1974’teki bir yazı(http://download.cabledrum.net/wikileaks_archive/oc/2475/52809.pdf) ve 

Meksika Devlet Başkanı Echeverria'nın dünya turuyla ilgili Mayıs 1973’te gönderilen bir yazı 

(http://download.cabledrum.net/wikileaks_archive/oc/2473/1277.pdf) dışında, 30 Haziran 2005 tarihli “BAŞKANLIK 

TALİMATI, YASA VEYA YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE AÇIKLANAMAYACAĞI” notunun düşüldüğü az sayıdaki yazışmanın 

TAMAMI BİR ULUSLARARASI KRİZLE İLİNTİLİ. Esas ilgi alanımız olan ABD Selanik Konsolosluğu’nun gönderdiği “TÜRK 

YUNAN ÇATIŞMASI DURUM RAPORU 4” dahil, TAMAMI 1973 VE 1974 YILLARINA AİT YAZIŞMALAR. 30 Haziran 2005 

tarihinde bu notun düşülmüş olması, akla O TARİHTE YAPILAN BİR YASAL DÜZENLEMENİN söz konusu olduğunu 

getirmekte. Başkanlık talimatı, yasa veya yönetmelik seçeneklerinden ilkiyle yola çıkıldığında, arkası çorap söküğü gibi 

gelmekte. “Ulusal güvenlikle ilgili gizli bilgiye erişimde uygunluğun belirlenmesi sürecini güçlendirmek” için, BAŞKAN BUSH 

tarafından 30 Haziran 2005 tarihinde 1 yıllığına yürürlüğe giren BAŞKANLIK EMRİ var 

(http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=61474). İki kez (29 Haziran 2006 ve 28 Haziran 2007) bir yıllığına 

uzatılmış(http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=253 ve 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=75535). Süre uzatumlarında kritik tarih 1 Temmuz. Yürürlüğün bu 

tarihte son bulmasına rağmen, ABD’nin resmi gazetesi olan Federal Tescil’de her iki defasında da süre uzatımı 3 Temmuz 

tarihinde yayınlanmış. Bu konuda YAŞANAN BİR KRİZE işaret edercesine, 2007’deki duyuruda uygun sayıda yayınlanması 

için Federal Tescil’e ZAMANINDA İLETİLMEDİĞİNE DAİR NOT düşülmüş(“This item WAS NOT RECEIVED IN TIME for 

publication in the appropriate issue” http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=75535). 2008’de, yürürlükten 

kalkmasından bir gün önce Başkan Bush tarafından açıklanan, ama Federal Tescil’de YİNE rötarlı(1 gün) olarak yayınlanan 

YENİ bir başkanlık emri söz konusu(http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=77602).  
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“TÜRK YUNAN ÇATIŞMASI DURUM RAPORU 4”ü ABD İçişleri Bakanlığı’nın “açıklanamayacak” statüsüne almasıyla ilgili 

araştırmamız sonrasında, rapora geri dönelim. Sadece metadatası görülebilen raporda “konu” olarak vurgulanan 4 başlık 

dikkat çekici: ASKERİ SEVKİYAT (“troop deployment”) ve ASKERİ UÇAK (“military aircraft”), ASKERİ NAKİL (“mobilization”) 

ve SİYASİ DURUM (“political situation”) (http://search.wikileaks.org/plusd/cables/1974THESSA00386_b.html). GMT 24.00 

/ TSİ 03.00 (21 Temmuz) gönderilen bu durum raporundan birkaç saat önce gönderilen ve yukarıda incelenen 2 durum 

raporunda vurguladığımız “limandan yola çıkan gemilerle ilgili istihbarat” paylaşımının devam ettiği hissedilmekte(GMT 

18.15 / TSİ 21.15’deki 2 no’lu rapor http://search.wikileaks.org/plusd/cables/1974THESSA00382_b.html ve GMT 20:00 / 

TSİ 23.00’deki 3 no’lu rapor http://search.wikileaks.org/plusd/cables/1974THESSA00384_b.html). 4 No’lu raporun daha 

önceki raporlardaki bilgi aktarımını çürüten bir bilgi içermediğinin bir kanıtı da, 4 no’lu rapordan 15 saat 42 dakika sonra 

bizzat Kissinger’ın yazdığı bir mesajdaki vurgudan da hissedilmekte(“Task force has been ordered to conoiter by air to 

determine present location of greek flotilla” http://search.wikileaks.org/plusd/cables/1974STATE158057_b.html)!  

 

4 no’lu raporu diğerlerinden daha hassas kılan ve “AÇIKLANAMAYACAK” kılan ne olabilir? Kocatepe muhribinin 

batırılmasına neden olan “SAHTE BAYRAK / FALSE FLAG” istihbarat, Yunan konvoyunun tanınmamak için Türk Bayrağı 

taşıdığını, telsiz konuşmalarında kimliklerinin anlaşılmaması için Türkçe bilen mürettabatı olduğunu vurgulanmaktaydı 

(http://arsiv.gercekgundem.com/?p=429249 ve http://www.milliyet.com.tr/1999/07/14/haber/hab00a.html). 30 Haziran 

2005’te Başkanlık emrine dayanarak “AÇIKLANAMAYACAK” ilan edilmesinin sebebi, bu istihbarat bilgisinin yeralması 

olabilir mi? Eğer gerekçe bu DEĞİLSE, asker sevkiyatı, tank çıkarma gemilerinin limandan ayrılması vb. bilgiler içeren DİĞER 

DURUM RAPORLARI NEDEN “AÇIKLANMAYACAK” STATÜSÜNE ALINMADI?  

 

7) 4 No’lu durum raporunun gönderilmesinden(TSİ 03:00) birkaç saat sonra Sisco ve Başbakan Bülent Ecevit biraraya 

gelmiş. Tam saati meçhul, ama Sisco saat TSİ 10:50’de havalimanına gitmek üzere ABD Büyükelçiliği’nden yola çıkmış 

(http://search.wikileaks.org/plusd/cables/1974ANKARA05755_b.html). Uçağının havalanma saati TSİ 11:17 

(http://search.wikileaks.org/plusd/cables/1974ANKARA05754_b.html).  

 

8) Sisco havalimanına gitmek üzere yola çıktıktan SONRA, Dışişleri Bakanı Turan Güneş, ABD Büyükelçisi’yle temas kurmuş. 

Yaklaşmakta olan YUNAN GEMİLERİNİN BOMBALANMASINI TSİ ile 11:30’dan daha ileri bir saate ERTELEMENİN sebep 

olacağı sonuçların SORUMLULUĞUNU TSK’NIN TAŞIYAMAYACAĞINI, Genelkurmay Başkanı’nın hükümete ilettiğini ifade 

etmiş. ABD Büyükelçisi’nin öfke dolu cevabındaki bir ifade, bu görüşmenin Sisco’nun 10:50 civarında havalimanına doğru 

yola çıkmasından HEMEN SONRA yapıldığını düşündürmekte (“three-quarters of a hour to prevent a further escalating of 

the war” / “savaşın tırmanmasını engellemek için 45 dakika kalmak” yani 11:30’dan yaklaşık 45 dakika öncesi söz konusu 

http://search.wikileaks.org/plusd/cables/1974ANKARA05755_b.html)! ABD Büyükelçisi Macomber, Sisco’yu uçağı 

havalanmadan öncede bilgilendirmiş. Dışişleri Bakanı Turan Güneş’le görüşmesindeki öfke Macomber’in ifadelerinden 

hissedilmekte. Bir gün önce Sisco Atina’dan Türkiye’ye dönmek istediğinde uçuş izni ve rotası verilmesinde çıkartılan 

güçlük, Türkiye’ye geldikten saatler sonrası olan gece 11:00’e randevü verilmesi ve randevünün ertesi sabaha ötelenmesi 

vs. Bütün bu aksamalardan sonra, savaşın tırmanmasını engellemeleri için onlara 45 dakika bırakacak şekilde Yunan 

gemilerinin bombalanacağını kendilerine iletmelerinin KABUL EDİLEMEZ olduğunu ifade etmekte! Macomber, Turan 

Güneş, mesajda atıfta bulunulanlar(Genelkurmay Başkanı, Ecevit ve Sisco), mesajın gönderildiği Kissinger ve sınırlı sayıda 

üst düzey isim arasında bir diplomasi trafiğinin, Sisco-Ecevit toplantısı öncesinde yaşandığı mesajın içeriğinden 

hissedilmekte! Keza ABD Büyükelçisi, Yunan gemilerinin ilerlemekte olduğunu söyleyen Turan Güneş’e İTİRAZ ETMEDİĞİ 

gibi, kendisinde olan bir istihbari bilgiyi saklamak kaygısıyla SAHTE BİR ŞAŞKINLIK sergilemeye  de İHTİYAÇ DUYMAMAKTA 

(http://search.wikileaks.org/plusd/cables/1974ANKARA05755_b.html). 
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9) 21 Temmuz 2014’te TSİ 14.42’de / ABD EDT 07:42’de ABD Ankara Büyükelçisi Macomber’e gönderdiği bir mesajda 

Yunan filosunun yerini tespit etmek için hava kuvvetlerini görevlendirdiğini ifade eden ve bu bilgiyi kimseyle 

PAYLAŞMAMASI konusunda uyaran bir Kissinger söz konusu 

(http://search.wikileaks.org/plusd/cables/1974STATE158057_b.html)! Bir tarafta “Öyle bir filo varsa batırmalarına razıyız” 

mealinde mesaj gönderen Yuannides , öte tarafta Yunan konvoyunun yerini tespit etmek için uçakları havalandıran 

Kissinger. Öykünün sonunda bombalanan Türk Konvoyu. ARAPSAÇINI ÇÖZEBİLEN ÇÖZSÜN. 

 

 

IX. TELEFON DİPLOMASİSİ DÖKÜMLERİNE KARŞI WIKILEAKS’İN ORTAYA SAÇTIKLARI 

 

ABD Selanik Konsolosluğu’ndan durum raporlarında Selanik’ten yola çıkan savaş gemileri ile ilgili istihbarat bilgisi 

paylaşılmış. 21 Temmuz 2014 sabahı saat 10:50’ye kadar, konvoy iddialarıyla ilgili Türkiye’yle bir diplomasi trafiği 

yürütülmüş. Aynı saatlerde Türkiye, bu istihbarat bilgisine kendiliğinden ulaşmış olsa bile ABD tarafının bu bilgiye İTİRAZ 

EDİLMEDİĞİ ve KABULLENİLDİĞİ AŞİKAR! Özellikle ABD Ankara Büyükelçisi Macomber’in, 21 Temmuz 2014 TSİ 10:50 

civarında Dışişleri Bakanı Turan Güneş’le yaptığı görüşmede kabullenme hali net olarak hissedilmekte.  

 

Bu bilgi setinin ışığında Henry Kissinger’ın Eylül 1974’te New York’ta Dışişleri Bakanı Turan Güneş ve Haluk Ülman’a 

anlattığı ve sonrasında ilk Türkiye ziyaretinde Ecevit’in evinde Haluk Ülman’ın da olduğu bir kahvaltıda tekrar anlattığı 

iddia edilen Ecevit & Kissinger telefon diplomasisine odaklanalım. Temmuz 1999’da aktaran Haluk Ülman, ama Kissinger 

veya Ecevit cephesinden bir YALANLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL. TSK ÜÇ MAYMUNU OYNAMAYI TERCİH ETMİŞ. Ülman’ın 

aktarımına göre söz konusu gemilerin Türk gemileri olduklarını savunan Kissinger, Ecevit’i ikna edemeyince “Vallahi sen 

bilirsin Bülent, batıracaksan batır” demiş. Kissinger defalarca uyarmasına karşın, ABD’nin Yunanistan’ı tuttuğunu 

düşündükleri için inanmadıklarını ifade etmiş Haluk Ülman(http://www.milliyet.com.tr/1999/07/14/haber/hab00a.html). 

ABD Selanik Başkonsolosluğu’ndan Kissinger’a gönderilen durum raporlarının zamanlaması ve günışığına çıkan konuşma 

kayıtlarının içeriği göz önüne alındığı takdirde, bu konuda TELEFON DİPLOMASİSİ BAŞLADIĞI ESNADA gecenin bir yarısı 

olan yerin ABD değil, Türkiye olduğu göze çarpmakta! ABD’de gecenin bir yarısı olmadan önce(!)Kissinger’a gönderilen 

raporlarda, Kıbrıs’a yol alan Yunan savaş gemileri raporlanmış durumda! Hatta bizzat Kissinger tarafından ABD Ankara 

Büyükelçisi’ne 21 Temmuz 2014’te TSİ 14.42’de / ABD EDT 07:42’de gönderilen bir mesajda Yunan filosunun yerini tespit 

etmek için hava kuvvetlerinin görevlendirildiği ifade edilmiş ve Macomber bu bilgiyi kimseyle paylaşmaması konusunda 

uyarılmış (http://search.wikileaks.org/plusd/cables/1974STATE158057_b.html)!  

 

Haluk Ülman’ın aktarımını ters manyel kurgulayarak, amuda kalkarak okursak, maddi gerçeğe daha yakın bir tabloyla 

karşılaşmak mümkün. GECENİN BİR VAKTİ ARANILANIN KISSINGER DEĞİL, ECEVİT OLMASI MADDİ GERÇEĞE DAHA UYGUN. 

TSİ sabah erken vakitte yapılan ve dökümleri günışığına çıkan telefon görüşmeleri incelendiğinde, BİR SÜRE ÖNCE BU 

KONUDA BİR TELEFON DİPLOMASİSİ YAŞANDIĞI NET BİR ŞEKİLDE FARKEDİLMEKTE. Bu konudaki kanaatimizi destekleyen 

en önemli kayıt, Mehmet Ali Birand’ın “KESİN ZABIT”LARDAN aktardığı kayıttır. Başkanlık talimatıyla 

“AÇIKLANAMAYACAK” statüsüne alınan 4 no’lu durum raporunun TSİ 03:00’de gönderilmiş olması ve o esnada Kissinger’ın 

mesai yapmakta olması da kanaati desteklemektedir. Bir başka destekleyici veri 4 no’lu durum raporunun 

gönderilmesinden kısa bir süre sonra Kocatepe’ye talimat gönderildiği yönündeki Güven Erkaya’nın ifadesi: “Beklediğimiz 

emir 21 Temmuz sabaha karşı geldi. ‘Üç gemi ile müdahale edeceksiniz. Önce Hava Kuvvetleri, sonra siz taarruz 

edeceksiniz” (http://www.guncelmeydan.com/pano/konu35869.html). 
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X. GENEL DEĞERLENDİRME 

 

II. Dünya Savaşı yıllarında şekillenen ve komünizmle mücadele konseptindeki düzenli orduları merkeze alan stratejiye 

karşı, Brezinski’nin anahatlarını çizdiği bir yandan Doğu Bloku’yla “insan hakları”, “liberal özgürlükler” “uluslararası barış” 

üzerinden diyalog kurmaya öte yandan devrimci marksist hareketliliğe karşı asimetrik savaş unsuru olarak kontrgerilla 

faaliyetlerini ve örtülü faaliyetleri ön plana çıkartan bir strajejinin ABD’de hakimiyeti ele geçirmeye çalıştığı bir süreç söz 

konusu. Kennedy döneminde başlayan ABD içindeki bu iktidar mücadelesi ve strateji değişikliği çabası, Kennedy suikastiyle 

kesintiye uğramış. Kennedy’nin barış/diyalog makyajlı politikasının samimiyetsizliği, Küba’ya karşı girişilen Domuzlar 

Körfezi operasyonuyla açığa çıkmış. Bu operasyonun başarısızlığı Kennedy’nin yerleştirmeye çalıştığı konsepte muhalif 

kesimlerin devlet aygıtı içinde egemenliği yeniden elegeçirmelerini tesis etmiş. Bu ele geçirme hali, Kennedy sonrasında 

ABD’nin şahinleşen ve düzenli orduyu yeniden saha süren dış politikasıyla aşikar. Nixon yönetimi döneminde ABD’nin 

Vietnam’da ve Kamboçya’da saplandığı bataklığın yanısıra, Ortadoğu, Avrupa ve Afrika’da ivmesi artan devrimci marksist 

hareketliliğin potansiyel başka bataklıkları inkar edilemez hale getirmesi Brezinski’nin görüşüne ABD egemen sınıflarının 

desteğini tesis etmiş.  

 

Nixon Yönetimi iktidara geldiği ilk günden itibaren ABD Silahlı Kuvvetleri’nin başını çektiği bir istihbarat ağıyla kuşatılmış. 

Nixon’ı ikna etmek gibi sonuca ulaşmayacak bir çabaya girmektense, her adımını bir istihbarat faaliyetiyle topluma karşı 

onu köşeye sıkıştıracak şekilde dışarı sızdırmışlar. Bunun ilk örneği 1971 senesinde Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı 

Alexander Haig’in (http://en.wikipedia.org/wiki/Deputy_National_Security_Advisor) genel sekreterliğini yaptığı Ulusal 

Güvenlik Konseyi İdareciler Komitesi’nin ve başkanlığını yürüttüğü Ulusal Güvenlik Konseyi Yardımcılar Komitesi’nin 

belgelerini “”””””İLLEGAL BİR ASKERİ İSTİHBARAT AĞI“””””” üzerinden ABD Genelkurmay Başkanlığı’na sızdırması ve 

Genelkurmay Başkanlığı’nın Pakistan – Hindistan savaşıyla ilgili belgeleri basına sızdırarak Nixon Yönetimi’ne gol atması. 

Nixon, o dönemde Haig’in rolü hariç olmak üzre askeri istihbarat ağını keşfetmiş, ama bunun hakkında bir kovuşturma 

açmaya politik nedenlerle(!) cesaret edememiş (http://www.huffingtonpost.com/tom-shachtman/al-haigs-dark-

side_b_470706.html). Bugün aşikar olarak rolü bilinen Haig’i keşfedememesinin iki temel nedeni var. Çok güvendiği 

Kissinger’ın Haig’e olan kefaleti ve Haig’in kendisinin “deşifre edilmesini engelleyecek şekilde” kraldan çok kralcı bir şahin 

politika savunucusu olması. 

 

ABD Genelkurmay Başkanlığı’nın Alexander Haig kanalıyla elde ettiği 1971 Hindistan – Pakistan Savaşı’nda ABD’nin örtülü 

politikasına dair belgeleri basına sızdırması sayesinde, kariyerinin önemli bir kısmında ASKERİ İSTİHBARATÇI olarak görev 

yapan gazeteci JACK ANDERSON 1972 YILINDA PULITZER ÖDÜLÜ KAZANMIŞ(http://www.pulitzer.org/awards/1972). 

Kendisi aleyhine kurulan askeri istihbarat ağını 1971’in son günlerinde farketmesine rağmen kovuşturma açmaya cesaret 

edemeyen Nixon, Anderson’un Pulitzer ödülünü aldığı 1972 senesinde bu sefer kucağında Watergate Skandalı’nı bulmuş. 

1965 – 1970 yılları arasında ASKERİ İSTİHBARATTA görev yapan çiçeği burnunda gazeteci Bob Woodward ve onun ortağı 

Carl Bernstein Watergate Skandalı’nda devletin arka koridorlarından kendilerine servis edilen bilgi belgeyle Nixon’un 

istifasını tesis edene kadar kamuoyu ilgisinin kaybolmamasını tesis eden en önemli iki gazeteci olmuş. Woodward’ın 

Alexander Haig’le olan tanışıklığının gazetecilik kariyeri öncesindeki askeri istihbarat yıllarına dayandığına ve görevi gereği 

defalarca Alexander Haig’e brifing verdiğine kritik görevlerdeki kişilerin şahitlik etmesi, Woodward tarafından kaleme 

alınan “Son Günler” kitabındaki bazı anektodlar, Haig’e yakın kimi isimlerin ifadeleri vb. hususlar Woodward – Bernstein 
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ikilisinin en önemli haber kaynağının Haig olduğuna işaret etmekte. VE YİNE PULITZER...  Haig’in başrol oynadığı sızıntılar 

sayesinde 1972 yılında Jack Anderson’un Pulitzer’i kazanmasından sonra, Watergate Skandalı hakkında Woodward – 

Bernstein ikilisinin yaptıkları haberler sayesinde 1973 YILINDA DA WASHINGTON POST PULITZER ÖDÜLÜNE LAYIK 

GÖRÜLMÜŞ(http://www.pulitzer.org/awards/1973). 

 

Watergate Skandalı’yla ilgili sızıntı sonrasında, Nixon Yönetimi’nin skandalı örtbas etme çabaları da Woodward – Bernstein 

ikilisi üzerinden basına sızdırılmış. TOPAL ÖRDEĞE DÖNEN ve sızıntıyı engellemekte başarısız olan Nixon, örtbas etme 

çabasının kendi bilgisi ve onayı dışında geliştiği tezini savunabilmek için skandalın patlamasından yaklaşık 1 sene sonra 

bazı üst düzey yöneticileri görevden almış. Bu görevden alma işlemi sonrasında ÇOK GÜVENDİĞİ(!) ve sızıntının esas 

kaynağı olduğunu farketmediği Alexander Haig’i Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevine atamış. Başkan Nixon’ın 

bütün enerjisini Watergate Skandalı’na ayırdığı günlerde, Alexander Haig HÜKÜMETİN İŞLEMESİNİ SAĞLAYAN KİŞİ olmuş. 

Başkan Nixon’ın son aylarındaki eforuyla “BAŞKAN VEKİLİ” olarak anılmış. Nixon’ın en güvendiği adam olarak bütün 

yetkileri kendisinde toplayan Haig’in, aynı dönemde Woodward’a SIZINTI YAPMAYA DEVAM ETTİĞİNE dair kuvvetli şüphe 

ve tanıklıklar söz konusu. Başkan Nixon’ın istifaya ikna edilmesinde ve onun için kişiye özel af çıkartılmasında ARACILIK 

EDEN Alexander Haig, Nixon’un istifası sonrasında KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ BİR ŞEKİLDE Nato’nun zirvesine bir AMERİKAN 

KARTALI olarak konmuş. Alexander Haig’in devrimci marksist hareketliliğe karşı düzenli orduyla mücadele etmeyi savunan 

militarist perspektifinin Başkan Nixon’ın güvenini kazanmaya yönelik bir PERDELEME olduğu, esasında Brezinski’nin ana 

çerçevesini çizdiği ve Soğuk Savaş döneminde ÖRTÜLÜ KONTRGERİLLA FAALİYETLERİNİ ÖN PLANA ÇIKARTAN STRATEJİNİN 

bir uygulayıcısı olduğu NATO yıllarındaki icraatiyle de aşikar. Haig’in NATO’da Avrupa Müteffik Kuvvetler Komutanı olarak 

görev yaptığı dönem, bütün Avrupa genelinde gladyo hareketliliğinin ivmesinin arttığı dönem olarak bilinmekte. 

 

2 yıl önce patlayan Watergate Skandalı’nda her geçen gün yeni bilgi ve belgenin ortaya çıkması, KIBRIS HAREKATI 

başladıktan yaklaşık 3 hafta sonra Nixon’ın istifasına neden olmuş. Söz konusu günler, Beyaz Saray’da BÜTÜN YETKİLERİN 

“BAŞKAN VEKİLİ” olarak anılan ALEXANDER HAIG’DE TOPLANDIĞI GÜNLER. ABD’nin Soğuk Savaş dış politikasında radikal 

bir dönüşümün yaşandığı ve ABD Silahlı Kuvvetleri’nin BİR İSTİHBARAT AĞIYLA NİXON YÖNETİMİ’NE “SESSİZ DARBE” 

YAPARAK DEVLET AYGITININ FİİLİ KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRDİĞİ bir dönem söz konusu. Devletin tarihsel köklerinde 

tanrılara kurban geleneğinin halkın egemen sınıfa başkaldırmasını engelleme işlevi taşıyan bir ritüel olduğu dikkate 

alındığında, laik/seküler burjuva demokrasilerinde TANRININ YERİNİ ALAN VE OTORİTENİN KAYNAĞI OLDUĞU İDDİA 

EDİLEN HALKA KURBAN VERİLMİŞ.  Bu POST MODERN KURBAN AYİNİYLE liberal sol(hippi) muhalefete sahte bir zafer 

sunulmuş ve 50-70 dönemindeki cadı avıyla perdelenen emek sermaye çelişkisi ABD’de halın gündeminden tamamen 

düşmüş. Bütün bu sürecin ZİRVE NOKTASI, yani ABD Silahlı Kuvvetleri’nin şekillendirdiği istihbarat ağının KURBAN AYİNİ 

düzenlediği günler, KIBRIS HAREKATI’NIN YAŞANDIĞI GÜNLERE DENK GELMEKTE. 

 

Kıbrıs Harekatı’nın ilk günlerinde yazdığı makaleyle bütün Türkiye’nin konuştuğu isim haline gelen, ABD Ankara 

Büyükelçiliği’nin ve İstanbul Başkonsolosluğu’nun kendi Dışişleri Bakanlığı’ndan ısrarla makalesinin bir kopyasını talep 

ettikleri gazeteci olarak JACK ANDERSON KARŞIMIZA ÇIKMAKTA. Laurence Stern’in KOCATEPE MUHRİBİ’NİN batırılmasıyla 

ilgili aktardığı ve ÖRTÜLÜ BİR MESAJ olduğu izlenimini veren iddia için 5 Haziran 1975 tarihinde İŞARET FİŞEĞİNİ ATAN 

GAZETECİ DE JACK ANDERSON.  

 

Bir tuhaf rastlantı, Kocatepe Muhribi’yle ilgili araştırmamızda karşımıza çıkan, istihbarat örgütleriyle ORGANİK ilişki içinde 

olan ve yaşları uygun olan GAZETECİLERİN TAMAMININ ÇİN İÇ SAVAŞI’YLA İLİNTİLİ OLMALARI. Jack Anderson 

istihbaratçı/gazeteci olarak Mao’nun sağ kolunu AP adına(!) takip etmiş. Jack Anderson’un Washington Post’ta Drew 

Pearson’un ekibine girmesini sağlayan AP temsilcisi Spencer Moosa, devrim sonrasında Çin’i terkeden son batılı gazeteci 
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olarak tarihe geçmiş. Son ana kadar kalması da cesaretinden ziyade Mao’nun savaştığı milliyetçi lider Chiang Kai Shek’in 

himayesinde olması, keza Chiang Kai Shek ve maiyetinin Çin’i terkettikleri 4 uçaktan birisindeymiş. Laurence Stern’in 

ölümüyle ilgili şüpheleri manidar bir zamanlamayla dile getiren Sterling Seagrave’in babası, Chinag Kai Shek’in birliklerine 

komuta eden ve II. Dünya Savaşı’nın en önemli 3 ABD generalinden birisi olarak kabul edilen Joseph Stilwell’in en yakın 

yardımcılarından birisi. Stilwell’in emrindeki tabib subayların komutanı olan baba Seagrave Burma’daki bir ABD tıbbi 

misyonunun 4. Nesil temsilcisi. Sterling Seagrave’in şöhretinin ve kariyerinin en önemli kaynağı Çin’in en güçlü ailelerinden 

birisi olarak kabul edileyn Chinag Kai Shek’in eşinin ailesiyle ilgili kaleme aldığı kitap. Sanki o yıllarda Çin’de kurulan bir 

istihbarat ağı, sonraki yıllarda da faliyetine devam etmiş. Alexander Haig II. Dünya Savaşı’na yetişememiş. 1947’de askeri 

akademiden mezun olan Haig, askeri kariyerine Japonya’yı işgal eden ABD ordusunun komutanı General MacArthur’un 

karargahında başlamış. Kore Savaşı’nın başladığı yıl, General MacArthur’un kurmay başkan yardımcısının kızıyla evlenmiş 

(https://wikispooks.com/ISGP/organisations/introduction/PEHI_Alexander_Haig_bio.htm). Washington’un zirvelerine 

askeri danışman olarak transferi öncesindeki bütün askeri kariyeri Asya ülkelerinde geçmiş. Kore Savaşı’nda ve Vietnam 

Savaşı’nda görev yapmış. Ezcümle! ÖYKÜNÜN BİRBİRLERİNİ TANIYAN KAHRAMANLARININ TAMAMI ABD’NİN ASYA’DAKİ 

ANTİ KOMÜNİST CEPHESİNİN FİGÜRLERİ. Rastlantı mı dersiniz, yoksa organize bir istihbarat ağının kanıtı mı kabul 

edersiniz!? Takdir sizin. 

 

20-21 Temmuz 1974 tarihinde ABD Selanik Başkonsolosluğu’ndan gönderilen istihbarat raporları ve Kocatepe Muhribi 

hakkında sorular: 

 

1) İlk keşif raporlarının sorgulandığı kimi konuların (gemilerin milliyeti, vb.) sorgulanmasını ve Türkçe telsiz konuşmalarının 

bombardımanı durdurmasını bir “gizli el”in engellediğine işaret edercesine, Ankara’ya gelen istihbaratın içeriği sonraki 

saatlerde evrim geçirmiş. İstihbarat akışındaki evrim kimsenin şüphesini çekmedi mi? İstihbarat bilgisinin şekillenmesinde 

görev alanlar neden soruşturma geçirmedi? 

 

2) Bombardıman için KIBRIS HAREKATI’NIN PAROLASINI BİLMEYEN FİLOLAR tercih edildi? Bu tercih, zorunluluklarla 

şekillendiyse, söz konusu uçaklar harekatın parolası hakkında NEDEN BİLGİLENDİRİLMEDİ? İlk bombardımanda Kıbrıs 

Harekatı’nın panik havası içinde bir ihmalin yaşandığı düşünülse bile, BU İHMALİN NEDEN OLDUĞU FACİA AŞİKARKEN 

ikinci ve üçüncü bombardımanlarda uçaklara harekatın parolasının ısrarla bildirilmemiş olması İHMALDEN ÖTESİNE işaret 

etmez mi? 

 

3) Bizzat şahit olduğu son derece detaylı kimlik/parola teyitlerine rağmen Hava Harekat Merkezi’nin BOMBARDIMANI 

DURDURMAMAK KONUSUNDAKİ ISRARININ NEDENİ nedir? Deniz Harekat Merkezi’nin yoğun ısrarı sonrasında durdurmayı 

kabul ettikleri BOMBARDIMANIN BİRKAÇ DAKİKA SONRA TEKRAR BAŞLAMASI, Hava Harekat Merkezi’nin yetkililerini aşan 

bir merciinin devreye girdiğinin ipucu olarak kabul edilebilir mi? 

 

4) Yuannides’in “Kıbrıs'a doğru giden hiçbir Yunan gemisi yoktur. Bulurlarsa Türkler batırabilirler” mesajının yanısıra keşif 

uçakları tarafından bir Yunan Konvoyu’nun NET BİR ŞEKİLDE tespit edilememiş olması,  ABD Selanik Başkonsolosluğu’ndan 

“SAHTE BAYRAK / FALSE FLAG” istihbarat raporu gönderildiğine işaret ediyor olabilir mi? 

 



44 / 45 

Osman BUÇUKOĞLU 

 

5) ABD Selanik Başkonsolosluğu’ndan gönderilen istihbarat raporlarının zamanlamasıyla, Türkiye cephesinde yaşanan bazı 

gelişmelerin zamanlamasındaki yakınlık rastlantıdan mı ibaret? A) Türkiye’ye istihbaratın ulaştığı saatlerde ABD Selanik 

Başkonsolosluğu’ndan iki tane durum raporu gönderilmiş. 2 no’lu raporda BAZI İSTİHBARAT RAPORLARINA DA ATIFTA 

BULUNULMAKTA. B) Ankara’nın konvoyun varlığını ve istihbarat bilgisinin doğruluğunu sorguladığı saatlerde, ABD Selanik 

Başkonsolosluğu’ndan Yunan Konvoyu’nun YOLA ÇIKTIĞINI bildiren “Türk Yunan Çatışması Durum Raporu 3” gönderilmiş. 

C) 03:00’da gönderilen “Türk Yunan Çatışması Durum Raporu 4”ten kısa bir süre sonra Kocatepe, Mareşal Fevzi Çakmak ve 

Adatepe muhriplerinden oluşan bir filoya Baf’a hareket etmeleri için emir verilmiş. Diğer durum raporlarının içeriği 

bilinmekteyken “Türk Yunan Çatışması Durum Raporu 4”ün içeriği SIR. Ama filoya Baf’a hareket etmeleri emrinin verildiği 

ESNADA, Ankara’ya ulaşan YENİ BİR İSTİHBARAT söz konusu. Kocatepe Komutanı Güven Erkaya’nın da dahil olduğu ham 

istihbarata şüpheyle yaklaşanların kişilerin “gemilerin milliyeti”ni sorgulamasına engel olacak şekilde, Yunan Konvoyu’nun 

Türk Bayrağı çektiği istihbaratı gelmiş. D) Hava Kuvvetleri Komutanı’nın “hesaplamalara göre saat 14:10’da Baf’a açıklarına 

gelecek Yunan Konvoyu’nun tepesinde olacakları”nı ifade ettiği kayıtlarda net bir şekilde görülmekte. En ufak bir 

gecikmenin Yunan Konvoyu’nun Baf’a ulaşmasına neden olacağı aşikarken, bombardıman YAKLAŞIK 1 SAAT RÖTARLA 

15:05’te başlamış. Saat 13:42’de Kissinger’ın gönderdiği bir mesajda Yunan Konvoyu’nun yerinin tespit edilmesi için ABD 

HAVA KUVVETLERİNİN GÖREVLENDİRİLDİĞİ görülmekte. 

 

6) Bir Yunan Konvoyu’nun varlığına işaret eden ABD Selanik Başkonsolosluğu’ndan gönderilen “Türk Yunan Çatışması 

Durum Rapor”larıından neden sadece bir tanesi “AÇIKLANAMAYACAK” statüsüne alındı? O raporda ABD hükümetini 

sıkıntıya sokacak ne gibi bir içerik söz konusu olabilir? “AÇIKLANAMAYACAK” statüsüne alınmasını tesis eden “Başkanlık 

Emri”nin süresinin uzatılması ve yenilenmesi için kritik önem taşıyan Federal Tescil’de yayınlanmalarında 2 kez birer 

günlük gecikme söz konusu olmuş. Bu gecikmenin bir sıkıntıya neden olduğu ABD Başkanlık sitesinde diplomatik bir dille 

vurgulanmış. 30 Haziran 2005 tarihinde ilan edilen “AÇIKLANAMAYACAK” statüsü, 2 kez birer günlüğüne fiilen kalkmış 

olabilir mi? Bu kasıtlı olarak yapılmış bir hata olabilir mi? 

 

7) Mehmet Ali Birand’ın kesin zabıtlardan aldığını vurgulayarak kitabına eklediği 21 Temmuz sabah saatlerinde 

gerçekleşen telefon görüşmesinin dökümü, daha öncesinde Ecevit – Kissinger ikilisinin bu konuyu telefonda görüştükleri 

izlenimini vermekte. ABD Selanik Başkonsolosluğu’ndan gönderilen “SAHTE BAYRAK / FALSE FLAG” istihbarat raporları, 

Henry Kissinger tarafından Başbakan Bülent Ecevit’e veya o günlerde bütün yetkileri kendisinde toplayan ve illegal bir 

askeri istihbarat ağının üyesi olan Alexander Haig tarafından TSK’ya aktarılmış olabilir mi?  

 

Bu çalışmada sıklıkla karşımıza çıkan II. Dünya Savaşı’na ve sonrasındaki Çin İç Savaşı’na vakıf olan ekip, savaş 

dönemlerinde devrimci marksist hareketlerin ivmesinin arttığını yakından bilmekte. ABD ve NATO’nun, Yunanistan ve 

Türkiye’deki devrimci marksist hareketlere karşı çaresizce sıkıyönetim, darbe vb. yöntemlerle başvurduğu bir dönemde, iki 

ülke arasında çıkacak bir savaş emperyal gücün en son arzu ettiği olsa gerek. Böyle bir dönemde patronun kim olduğunu 

göstermek amaçlı bir ders vermek hedeflenmiş olabilir mi? Bu Yunanistan cephesinde yaşanan bir başka olay 

desteklemektedir. Kocatepe Muhribi’nin Türk Hava Kuvvetleri tarafından saatlerce bombalanarak batırıldığı günün gecesi, 

Yunan Hava Kuvvetlerine bağlı olan modellerinin dahi piyasadan çekildiği 15 Nord Atlas nakliye uçağı yakıt ikmali için 

indikleri Girit’ten havalandı. Türkiye’nin ilan ettiği yasak sahaya girmemek için Kıbrıs’a Afrika yönünden İngiliz Üsleri için 

açık bırakılmış olan «hava koridorlarını» kullanarak girdiler. Lefkoşa hava limanının ışıkları sönük olduğu için Akrotiri İngiliz 

üssünün ışıklarından faydalanarak inişe geçtiler. Uçakların Türk uçağı olduğunu sanan Rum Milli Muhafız Gücü’ün açtığı 

ateş sonrasında 3 tanesi çakıldı. Geri kalanlar indiler. Zira geri dönecek benzinleri yoktu. Mehmet Ali Birand bu öyküyü 

aktardıktan sonra şu soruyu yöneltmiş: “ACABA, BU TAKVİYE İLE YUNAN KONVOYU ARASINDA BİR İLİŞKİ KURULAMAZ 

MI?” (sayfa 217-218 http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplar/30_sicak_gun.pdf)  
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