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Giriş

Üstüne inceleme yapılan devletin, “modern devlet” yani “burjuva dev-
leti” olduğunu hatırlatmak gerekir. Ancak burada, Pierre Clastres’nin1  ilkel 
(ilksel) toplulukların, siyasal yapılanmalarıyla “devlete karşı” topluluklar ol-
dukları ve ilksel halkların tarihinin devlete karşı mücadeleler tarihi olduğu sa-
vını da belirtmeliyiz. Clastres gibi Marcel Gauchet2 de, ilksel topluluklardaki 
“emir-itaat” ilişkisini siyasal iktidarın özel bir biçimi olarak ele alır. Emir-itaat 
veya yöneten-yönetilen ayrımı, toplumun kendini kurabilmesi için, kendisi ile 
kendi varlık nedeni arasına bir ayrım koymuştur. Zorlayıcı siyasal iktidar, bu 
ayrım üzerine yerleşerek, kendisini var edebilmiştir. Siyasal iktidar ilişkisinin 
belirgin özelliği olan bölünmenin ilksel biçimi, yöneten-yönetilen ya da baskı 
uygulayan ve ona itaat eden arasındaki ayrım değil, bu ayrımın üstüne yer-
leştiği toplum ve toplumun varlık nedenini oluşturan çerçevedir. Clastres ve 
Gauchet’ye göre, siyasi iktidar, bir toplumun ihtiyaçlarının tanımlanmasını ve 
kişilerarası ilişkilerin düzenlenmesini, yani kolektif yaşamın sürdürülmesini 
sağlayan ve toplumun düzenlenmesine neden olan ilişkiler çerçevesidir. Bunu 
siyasal iktidara indirgediğimizde, toplumun düzenleme çerçevesi İlke’ye, dü-
zenleme sürecinin kendisi de kullanıma, yani güce karşılık gelmektedir.

1 Pierre Clastres, Devlete Karşı Toplum, çev. M. Sert ve N. Demirtaş, İstanbul: Ayrıntı 
Yayını,1991.

2 Marcel Gauchet, “Anlam Borcu ve Devletin Kökenleri,” Devlet Kuramı, çev. Ozan Erözden, 
Cemal Bali Akal (der.), Ankara: Dost Kitabevi, 2000, s. 33-67.



140 Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları

İşte tam bu noktada, ilksel toplumların devletle bütünleşmesini açıklayan 
bir uygulama ile karşılaşırız. Bu, gücün tekelleşmiş zorlayıcı bir güç biçimin-
de karşımıza çıkmayıp, toplumun geneline yayılmış olmasıdır. İlke ise, artık 
toplumun içinde yer almayan atalara, tanrılara, yani görünmez âlemin varlık-
larına dayanmaktadır. Böylece ilke, tek tek topluluğun üyelerine eşit uzaklıkta 
kalmakta ve aralarında herhangi birinin ya da birilerinin toplumun üzerine çı-
karak, zorlayıcı güç kullanmasını olanaksızlaştırmaktadır. Bu da ekonomik an-
lamda bir eşitliğe, yani artık değerin hakça paylaşımına yol açmaktadır. İlksel 
toplumlarda, toplumun dışsallaştırdığı ilke, kendiliğinden “devlet” kavramını 
ortadan kaldırmakta, yöneten ve yönetilen eşitliğini sağlamaktadır. 

Ussal bir devlet kuramı ile ilk defa, Grek felsefesinde karşılaşıyoruz. An-
cak bütün ussal ve yasal ilerlemelere karşın, modern devletin ortaya çıkmasına 
kadar, hem toprak parçası, hem de insan topluluğu üzerinde egemenlik yetkisi 
bulunan siyasal ve hukuksal örgüt anlamında, toplumsal varlık olarak devletin 
işlevi, zorlayıcı bir düzen kurma ile sınırlı kalmıştır, kamusal ve özel ayrımı 
görülmemiştir. Kuşkusuz modern devlet de bir hukukî düzendir. Ama modern 
devlet, merkezîleşme özelliği sayesinde hem devlet öncesi, hem de modern 
öncesi devlet anlayışından ayrılır. Kelsen, bunu modern devletteki genel norm-
ların, merkezî bir yasama organı tarafından değil, teamüller ve gelenekler yo-
luyla, ussal süreçler sonucu oluşturulmasına bağlamaktadır. Böylece hukukî 
düzenin yaratılması ademi merkezileştirilmiştir. Devlet, “düzen yaratma” yetki 
ve sorumluluğunu paylaşmaya başlamıştır.3 Modern devlet fikrinin en belir-
gin özelliği, devletin reformülasyonu sürecinde, “paylaşan ve paylaşılan” bir 
devlet olgusunu yaşamsallaştırmasıdır. Bu da otokratik devletten demokratik 
devlete yönelimin ifadesi sayılır. Fakat bütün “demokratik” savlara karşın, 
“devlet” sorunlu bir aşamadır. 

1. Devlet ve Güvenlik 

Devlet-aktör, dış politikasını ulusal çıkarlarına ulaşmasını sağlayacak şe-
kilde planlar ve uygulamaya gayret eder. Uluslararası politikada diplomasinin 
yanı sıra kuvvet kullanma seçeneği, meşru müdafaa şartlarının dışında da ge-
çerliğini korumaktadır. Günümüzde uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanma, 
yer-zaman ve şiddetin derecesi bakımlarından sınırlı olabileceği gibi, hâlâ yı-
kıcı bir savaşa dönüşme potansiyeli de taşımaktadır. 

18. yüzyılın ünlü askeri teorisyeni General Clausewitz’e göre savaş; po-
litikanın başka vasıtalarla sürdürülmesidir. Günümüzde savaş, en son büyük 

3 Kelsen, Hans (2002), “Saf Hukuk Kuramı: Devlet ve Hukuk Özdeşliği,” Devlet Kuramı, 
çev. Cemal Bali Akal, Cemal Bali Akal (der.), Ankara: Dost Kitabevi, 427.
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savaştan bugüne şekil ve yöntem bakımlarından değişmiş durumdadır. Ulus-
lararası Hukuk ve bugünkü konjonktür ile sonuçta ortaya çıkması muhtemel 
yıkım ve tahribat, devlet-aktörleri konvansiyonel ya da nükleer bir savaşa baş-
vurma konusunda gittikçe daha isteksiz hale getirmiş, ancak savaşın maksadını 
gerçekleştirecek yöntemler/vasıtalar geliştirmeye sevk etmiştir. Bu bağlamda, 
bir dış politika vasıtası olarak özellikle II. Dünya Savaşı’ndan itibaren sıkça 
başvurulan örtülü operasyonlar dikkat çekmektedir. 

Örtülü operasyonlar vasıtasıyla ulusal çıkarların gerçekleştirilmesinin he-
deflenmesi realist bakış açısının dış politikaya nüfuzunun tezahürüdür. Doğ-
rudan kuvvete başvurulmamakla birlikte, aslında çıkar beklentisi içerisinde 
hareket edilmekte ve güç mücadelesinde rakibe/düşmana üstün gelmek amaç-
lanmaktadır. Diplomasiyi öteleyen ve Liberal Teori’nin öngördüğü devletlera-
rası işbirliği anlayışını reddeden bu yöntem, çoğunlukla bir savaştan beklenen 
siyasi kazanımları sağlayabilecek potansiyeli taşımaktadır. 

Genel olarak örtülü harekât/operasyon; örtülü faaliyet, örtülü eylem, ör-
tülü savaş, kirli savaş gibi farklı şekillerde adlandırılmakta ve faaliyette bir 
gizlilik algısı yaratmaktadır. Bu kısmen doğru olmakla birlikte örtülü operas-
yon faaliyetin gizli olmasından ziyade, bu faaliyeti gerçekleştiren aktörün ve 
özellikle onun istihbarat örgütünün “perde gerisindeki” varlığına ve/veya des-
teğine işaret eder. Literatürdeki örtülü operasyon tanımlarının büyük çoğunlu-
ğu bu tür faaliyetlere sıklıkla başvurduğu bilinen ABD kaynaklıdır. Bununla 
beraber birçok devlet istihbarat örgütleri marifetiyle örtülü operasyonları bir 
dış politika vasıtası olarak uygulamaktadırlar.

ABD savunma Bakanlığı Askeri ve Müşterek Terimler Sözlüğüne göre 
örtülü operasyonlar; “destekleyenin kimliğini gizli tutacak ya da ona makul 
bir inkâr imkânı sağlayacak şekilde planlanan ve icra edilen operasyonlardır”4. 
ABD hükümeti tarafından 18 Haziran 1948 yılında yayımlanan “Özel Projeler 
Ofisi Hakkında Milli Güvenlik Konseyi Direktifi (NSC 10/2)” örtülü faali-
yetleri “… düşman devlet ve gruplara karşı veya dost devlet ve gruplara karşı 
ABD sorumluluğunun yetkisiz kişilerce bilinmeyeceği ya da ortaya çıkarıl-
dığında ABD hükümetinin sorumluluğu reddedebileceği şekilde planlanan ve 
icra edilen her türlü faaliyet” olarak tanımlamaktadır.5 26 Nisan 1976 tarihinde 
ABD kongresine sunulan “Church Raporu”nda CIA’nın kullandığı örtülü fa-
aliyet tanımı “ABD dış politikasının desteklenmesi amacıyla yabancı devlet, 

4 U.S. Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, Joint Publication 
1-02, (2010 (2016): 61), s.61, http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf, Erişim 
Tarihi: 30.09.2016

5 National Security Council Directive on Office of Special Projects (NSC 10/2), June 18, 1948, 
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945-50Intel/d292, Erişim Tarihi: 16.09.2016
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örgüt, kişi ve olayları etkilemek için tasarlanan herhangi bir gizli operasyon ya 
da faaliyet” olarak aktarılmaktadır.6

Çerçeve böylesine geniş tutulmakla birlikte “Özel Projeler Ofisi Hakkın-
da Milli Güvenlik Konseyi Direktifi” örtülü faaliyetlerin kapsamını da açıklan-
maktadır. Buna göre;  “propaganda, ekonomik savaş ile sabotaj, karşı sabotaj, 
tahrip, tahliye tedbirleri gibi doğrudan önleyici faaliyetler, düşman devletlere 
karşı yeraltı direniş örgütleri, gerillalar ve mülteci kurtarma gruplarına yardım 
ve antikomünist yerel birimlere destek içeren yıkıcı (eylemler ile ilgili) her-
hangi bir faaliyet” örtülü eylem kapsamına girmektedir.7 

Örtülü operasyonların Soğuk Savaş’ın başlangıcında belirlenen bu çer-
çevesinde komünizm karşıtı vurgu dikkati çekmektedir. Ancak günümüzde 
devletin dış politika yönelimi ve algılanan tehditlere koşut olarak özellikle 
ABD ve genel olarak diğer birçok devletin istihbarat örgütlerince yürütülen 
örtülü eylemlerin kapsamında bir genişleme olduğunu söylemek mümkündür. 
Devletlerarası ilişkilerin sürdürülmesinde diplomasi ve uluslararası hukuk çer-
çevesinde istisnai (meşru müdafaa) hale getirilmekle birlikte konvansiyonel 
savaş gibi bir yöntem varlığını korurken örtülü faaliyetler diplomasi ve savaş 
arasındaki “gri alan” kapsamında yer almaktadır. Günümüzde güç iddiası olan 
devlet-aktörler dış politika hedeflerini diplomasi ve örtülü operasyonlarla ger-
çekleştirme eğilimindedirler.

ABD örneğinde; 1946 yılından sonra geniş kapsamlı psikolojik harekât 
faaliyetlerinin ağırlıklı olduğu örtülü operasyonlar bir devlet politikası olarak 
benimsenmiştir.8 Bu çerçevede Truman döneminde ABD hükümeti Merkezi 
Haberalma Teşkilatı’na 1947 yılında ülke dışında istihbarat toplama faaliyet-
lerinin yanı sıra örtülü operasyon yetkisi de vermiştir.9 Ancak ABD açısından 
örtülü faaliyetler sadece hedef ülkelere yöneltilmemiş, ülke içinde de özellikle 
1960’lardan sonra örtülü operasyonlar gerçekleştirmiştir.10 Soğuk Savaş döne-
minin ardından ise örtülü operasyonlar yöntem ve hedef değiştirerek sürdürül-
mektedir.

6 US Senate Final Report, “ Foreign and Military Intelligence” Book 1, April 26, 1976, 
Washington, s. 141, http://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/94755_I.pdf, 
Erişim Tarihi: 16.09.2016

7 National Security Council Directive …. (NSC 10/2)
8 Mark Zepezauer, CIA’nın Büyük Operasyonları, Kaynak Yayınları, 2. Basım, İstanbul, 

2001, s. 9.
9 Daniele Ganser, “The CIA in Western Europe and the Abuse of Human Rights”, Intelligence 

and National Security, Vol.21, No.5, October 2006, pp.760 – 781, s. 760
10  Bkz. Brian Glick, War at Home, South End Press, Boston, 1989
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Diplomasi ve savaş dışında “üçüncü seçenek” olarak nitelendirilen örtülü 
operasyonlar ABD iç hukuku bakımından yasal sayılmakla birlikte hedef ül-
kelerin ulusal egemenlik haklarını ihlal etmiş olmakla uluslararası hukuk açı-
sından yasadışı olarak değerlendirilmektedir.11 Zira bir ülkenin başka bir ülke 
sınırları içerisinde, o ülkenin rızasına dayanmaksızın herhangi bir faaliyetin 
gerçekleştirilmesi suretiyle ulusal egemenliğin ihlali ve içişlerine müdahale, 
Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın ruhuna, ilkelerine ve diğer BM kararlarına 
aykırılık teşkil eder.12 

Yukarıda adı geçen Church Raporu’nda, bu raporun hazırlandığı tarihe 
kadar ABD tarafından gerçekleştirilen bazı büyük çaplı örtülü operasyonlarla 
ilgili tespitlere yer verilmiştir. Buna göre örtülü eylemler; propagandadan pa-
ramiliter (yarı askeri) faaliyetlere, ekonomik faaliyetlerden yabancı siyasi par-
tilerin, basın kuruluşları ve işçi örgütlerinin desteklenmesine kadar geniş bir 
yelpazeye yayılmıştır. Örtülü operasyonların gerçekleştirildiği “hedef ülkeler” 
arasında az gelişmiş Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin yanı sıra geliş-
miş Batı devletleri de yer almıştır.13 1951-1975 yılları arasında binlerce küçük, 
orta ve büyük çaplı psikolojik, siyasi ve paramiliter nitelikte örtülü operasyon 
gerçekleştirilmiştir. 14 

2. Devlet Içinde “Devlet-Dışı” Tehdit

ABD Soğuk Savaş döneminde, planladığı ve sırayla gerçekleştirdiği ör-
tülü operasyonlar vasıtasıyla hedef ülkelerdeki rejimleri değiştirmeyi amaç-
lamıştır.15 İran 1953, Guatemala 1954, Ekvador 1961,  Dominik Cumhuriyeti 
1963, Brezilya 1964, Endonezya 1964, Kamboçya 1970, Bolivya 1971, Şili 
1973, Nikaragua 198016 bu dönem için verilebilecek örneklerdendir. 1956 yı-
lında İtalya’daki “Gladio Operasyonu”nun yanı sıra 1962 yılında Küba lideri 
Fidel Castro’yu devirmek amacıyla planlanan ancak başarısız olan “Mangoose 
Operasyonu” da ABD’nin CIA marifetiyle gerçekleştirdiği büyük çaplı örtülü 
operasyonlardandır.17 

11 Daniele Ganser, a.g.m., s. 760; Ancak ABD iç hukuku açısından dahi örtülü operasyonlar 
ihlal ve sınır aşımı nedeniyle Kongre soruşturmalarına konu olmuştur. 

12 Bkz. UN General Assembly Resolutions: A/RES/20/2131, 21 December 1965;  A/
RES/45/151, 18 December 1990; A/RES/50/172, 27 February 1996.

13 US Senate Final Report, “ Foreign and Military Intelligence”, s. 142,
14 Mark Zepezauer, a.g.e., si 12
15 Jaechun Kim, “Motivations of US Covert Action in Guatemala: External or Internal Constraint”, 

The Korean Journal of International Studies, Vol:8, No:2 (255-275), 2010, s. 257
16 Jaechun Kim, a.g.m., s. 258
17 Bkz. Mark Zepezauer, a.g.e.
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Bu bağlamda diğer bir örnek ise Şili’de demokratik bir süreci takiben ik-
tidara gelmiş olan sosyalist lider Salvador Allende’yi görevden uzaklaştırmak 
amacıyla başlatılan yıkıcı ekonomik ve siyasi faaliyetlerin ardından başarıya 
ulaşan hükümet darbesidir. Türkiye’de 12 Eylül 1980 darbesi gerçekleştiğinde 
ABD başkanına iletilen “bizim çocuklar başardı” mesajı diğer tüm değerlen-
dirmeler bir yana tarihin hafızasına kazınmıştır. Daha yakın tarihe gelindi-
ğinde, darbe yoğun bir coğrafya olan Latin Amerika’da 2002 yılında yine bir 
hükümet darbesi dikkat çekmektedir. Venezuela’da 1998 yılında devlet baş-
kanlığına seçilen ve ABD karşıtı söylem ve tutumu ile öne çıkan Hugo Chávez 
Frías’a yönelik bu darbe girişimi demokrasi, anayasal düzen ve Chávez’e ina-
nan askerler ile halkın sayesinde başarısızlığa uğramıştır.

Latin Amerika’daki bağımsızlık savaşlarının simgesi ve birleşik bir Latin 
Amerika ülküsünün savunucusu “Kurtarıcı” Simon Bolivar’ın düşüncelerini 
modern bir yaklaşımla yorumlayan Chávez 1998 yılındaki başkanlık seçimin-
deki zaferinin ardından Venezuela’da iktidara gelmiş ve önceki hükümetler-
den farklı politik, ekonomik ve sosyal programlar izlemeye başlamıştır. “Arka 
Bahçe”deki bu değişim doğal olarak ABD tarafından dikkatle takip edilmeye 
başlanmıştır. Ülkesinde neo-liberal ekonomi politikalarına karşı devletin eko-
nomideki rolüne ağırlık vererek alternatif ekonomik ve sosyal projeler gelişti-
ren Chávez aynı zamanda antiemperyalist ve Amerikan karşıtı söylemiyle de 
dikkat çekmiştir. Tek başına Venezuela’nın “rota değişikliği” ABD açısından 
ihmal edilebilirdi. Zira iki devlet arasında Venezuela’da çıkarılan petrol ne-
deniyle bir ticari iletişim varlığını sürdürüyordu. Dahası, Arjantinli kalkınma 
ekonomisti Raúl Prebisch’in ileri sürdürdüğü “Bağımlılık Teorisi” dikkate 
alındığında ticari ilişkiden asıl kazançlı çıkan ABD oluyordu. Bu dönemde 
Venezuela’nın ABD çıkarları açısından bir tehdit olarak görülmesi daha çok iki 
husustan kaynaklanıyordu. Birincisi, Chávez’in ABD ve neo-liberal ekonomi 
karşıtlığı güçlü retoriğinin Latin Amerika genelinde de siyasi ve toplumsal bir 
değişimi tetiklemesi ve aynı politik tutumu benimseyen diğer devletler ara-
sında liderliğiydi. İkincisi ise, petrol üreticisi bir ülke ve OPEC üyesi olarak 
petrol üreten diğer devletlere etki edebilme potansiyeliydi. Bolivar’ın izini ta-
kip eden Chávez’in ülkesi içerisinde halkçı ve devletçi tutumu ile Latin Ame-
rika’da siyasi ve ekonomik birlik politikalarındaki belirgin rolü, kırk yıldır 
sosyalizmin kalesi ve ABD karşıtı Küba liderlerini dahi gölgede bırakmıştır. 
Chávez, Latin Amerika’da bu dönemde iktidara gelen ulusçu yönetimlerin çok 
kutupluluk politikalarının bölge dışındaki temsilcisi olarak da öne çıkmıştır.  
Bu bağlamda Rusya, Çin ve İran ile kurulan stratejik ilişkiler Washington yö-
netimi açısından ciddi kaygı haline gelmiştir. 
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Süreç içerisinde ABD ve Venezuela arasında bir bakıma şizofrenik iliş-
kiler sistemi18 ortaya çıkmış ve Washington yönetimi Chávez’i Amerika Kı-
tası’ndaki çıkarları açısından bir sorun olarak görmüştür.19 Bu dönemde Chá-
vez’i sorun olarak gören sadece ABD değildir. Venezuela’daki bürokratik bur-
juvazi yıllardan beri devam eden yönetim ve politika çizgisinin değişmesinden 
endişe duymuş ve Chávez’in halkçı politikalarına mukavemet etmiştir.20 Chá-
vez’in ilk dönemde, devlet içerisindeki bu baronların dostları olan bankacılar 
ve tüccarlar yerine bağımsız hareket eden küçük girişimcilere destek olması, 
toprak reformu, petrol endüstrisinin özelleştirilmesinin durdurulması gibi “ay-
kırı” politikaları ülke içindeki çıkar gruplarını da rahatsız etmiştir. Chávez’in 
karşısındaki “kızgın” cephe; üst düzey generaller, petrol tüccarları, eski nesil 
işadamları ve büyük medya patronlarından oluşmuştu ve bu muhalefet bloku 
2001 yılında bir darbe planı yapmış bulunuyordu.21  

Özellikle 2001 yılından itibaren muhalif işçi ve işveren sendikalarının 
sıra dışı ittifakının da desteğiyle büyük protesto gösterileri düzenleniyordu. 
Venezuela’nın ekonomik altyapısını değiştirmeyi amaçlayan radikal önlemler 
ve 1999 Anayasası’nda kabul edilmiş düzenlemeleri hayata geçirmek amacıyla 
2001 yılı Kasım ayında çıkarılan kararname “Bolivarcı Devrim”i hızlandır-
makla birlikte muhalefetin elini de güçlendirmiştir. Bu dönemde artan kala-
balık gösterilere büyük çaplı siyasi grevler de eklenmiştir. Protestolara Bo-
livarcı yasaların neden olduğu düşüncesi yaygınlaşırken, hükümet içerisinde 
bir zayıflama yaşanmış, daha önemlisi hükümet ve muhalefet çatışması karşıt 
grupların sokak gösterilerine dönüşmüştür.22

Bolivarcı politikalar ile başlayan değişimden hoşnut olmayan Washington 
yönetimi23 bu dönemde Venezuela’daki gelişmeleri yakından takip etmektedir. 
CIA tarafından 6 Nisan 2002 tarihinde yayımlanan ve “Darbe Girişimi için 
Şartlar Olgunlaşıyor” başlığını taşıyan -bir kısmı kapalı- üst düzey yönetici 
istihbarat raporunda Venezuela konu edilmiştir. Bu raporda; aralarında “hayal 
kırıklığı içerisindeki” bazı üst düzey subaylar ile bir grup radikal küçük rütbeli 

18 Carlos A. Romero, “Venezuela y Estados Unidos: ¿Una relación esquizofrénica?”, Nueva 
Sociedad, Núm. 206, 78-93, Noviembre-Diciembre de 2006

19 Richard Lapper, “Living with Hugo: U.S. Policy Toward Hugo Chávez’s Venezuela”, 
Council on Foreign Relations, U.S.A., 2006, s. V.

20 José Honorio Martínez, El Golpe de Abril: El Estado Nacional Venozolano ante la 
Globalización Neoliberal”, Historia Actual Online (HAO), Núm. 28 (Primavera 2012), 
7-20, s. 7

21 Richard Gott, Hugo Chávez ve Bolivarcı Devrim, Yordam Kitap, Çev. Hasan Böğün, 
İstanbul, 2007, s. 183, 227

22 Richard Gott, a.g.e., s. 227-231
23 Richard Gott, a.g.e., s. 233
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subayın da bulunduğu muhalif askeri grupların Başkan Chávez’e Nisan ayında 
bir darbe yapmak için çabalarını artırdıkları, Başkan’ın ve on üst düzey devlet 
görevlisinin tutuklanacağı, ancak grupların başarılı bir darbe için henüz hazır 
olmadığı” bilgileri yer almıştır. Ayrıca raporda, Katolik Kilisesi, işçi ve işveren 
kesiminden grupların böyle bir girişime desteklerinde gerileme olduğu, bunun 
nedeninin anayasa dışı bir hareketle lekelenmek istemediklerinden ve başarısız 
bir darbe girişiminin muhtemelen Chávez’i güçlendireceği endişesinden kay-
naklandığı ifade edilmiştir.24

Ayrıca bu raporda komplocuların bir darbe başlatmak için siyasi bir ba-
haneye henüz sahip olmadıkları, Chávez’in asıl destekçileri olan fakir vatan-
daşlara henüz etki edilemediği ve “ABD’nin Chávez’i görevden uzaklaştırmak 
için böyle bir girişimi desteklemeyeceği” açıklamasının komplocuları durak-
sattığına da değinilmiştir. Raporun son bölümümde yer alan “komplocuların 
askeri bir eylemi kışkırtmak için devlet kontrolündeki Venezuela Petrol Şir-
keti’nde devam eden grevlerden doğan rahatsızlığı istismar etmeye çalışabile-
cekleri bilgisi de dikkat çekmektedir.25

Venezuela’da işçi ve işveren kesimleri 11-12 Nisan 2002 tarihleri için 
grev çağrısı yapmış ve Chávez’in istifasını istemişlerdir. Kısa sürede büyüyen 
ve kalkışmaya dönüşen eyleme liderlik eden Venezuela İşçi Konfederasyonu 
lideri Carlos Ortega kalabalığı Başkanlık Sarayı Miraflores’e yönlendirmiştir. 
Chávez’i “kovmaya” giden bu grupla Chávez taraftarları Miraflores önünde 
silahlı çatışmaya girmiştir. Bu olayın ardından Venezuela Harp Okulu eski ko-
mutanı General Nestor Gonzales Gonzales televizyonda yaptığı konuşmada 
Chávez’in istifasını istemiştir.26 

Bu safhadan sonra darbeciler Başkan Chávez’i istifaya zorlamışlar, gö-
zetim altına almışlar ve Pedro Carmona’yı geçici başkan ilan etmişlerdir. Car-
mona tarafından geçici bir hükümet ilan edilmiştir. Darbeciler bu süreçte zaten 
ittifak içinde bulundukları basın kuruluşlarını kendi amaçları doğrultusunda 
başarıyla kullanmasını bilmişlerdir. Darbeciler aynı zamanda başta diğer dev-
letlerin yeni hükümete destek verilmesinin sağlanması için ABD ve İspanya ile 
yakın temaslarını sürdürmüşlerdir.27

Başkan Chávez’in 11-14 Nisan günlerine yayılan darbe girişiminin ber-
taraf edilmesi çabaları başarılı ve kriz yönetimi örneği sayılabilir. Chávez, 

24 CIA, Senior Executive Intelligence Report, “Conditions Ripening for Coup Attempt …”6 
April 2002, https://www.archives.gov/declassification/iscap/pdf/2007-044-doc1.pdf, Erişim 
Tarihi: 30.09.2016

25 CIA, Senior Executive Intelligence Report, “Conditions …”6 April 2002
26 Richard Gott, a.g.e., s. 234
27 Richard Gott, a.g.e., s. 234-242
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durumun ciddiyetinin artması ile darbeye karşı koymak amacıyla acil durum 
planının (Plan Avila) uygulanması emrini vermiş, ancak planın uygulayıcıla-
rının çoğunluğu darbecilerle birlikte hareket ettiği için mümkün olmamıştır. 
Üst düzey komutanlarla Başkanlık Sarayında bir görüşme yapma çağrısı da 
darbeciler tarafından kabul edilmemiştir. Chávez’in televizyon vasıtasıyla Ve-
nezuela halkına seslenme düşüncesi yayının sabote edilmesi nedeniyle ger-
çekleşememiştir. 28 Bununla birlikte Chávez Brezilya lideri Cardoso ve Küba 
lideri Fidel Castro ile görüşmesinin ardından darbecilerle müzakereye karar 
vermiş ve Anayasaya saygı gösterilmesi, Başkanlık Sarayı’nda bulunanların 
can güvenliğinin sağlanması ve herkesin ülkeden ayrılabilmesinin garanti edil-
mesi koşuluyla istifa edeceğini açıklamıştır. Bu öneri kabul görmemiş, Chá-
vez’in kendi inisiyatifi ile gittiği Fuerte Tiuna’ya gitmiş ve burada gözetim al-
tına alınmıştır. Chávez, Fuerte Tiuna’da Savunma Bakanlığının da bulunduğu 
askeri üsten Puerto Cabello yakınındaki Turiamo deniz üssüne ve son olarak 
La Orchila adasına götürülmüştür. Chávez darbecilerin istifa etmesi konusun-
da yapmış oldukları baskılarına direnmiş, son olarak bulunduğu yerde istifa 
etmediğini kızı vasıtasıyla kamuoyuna duyurmuştur. 29

Chávez yanlısı komutan ve birliklerin geçici hükümeti tanımamaları, dar-
becilerle birlikte hareket eden bazı üst düzey subayların Chávez’in istifa etme-
diğini öğrendiklerinde darbecilere karşı tavır almaları, halkın darbe girişiminin 
ilk gününden itibaren artan Chávez yanlısı gösterileri darbenin engellenmesin-
de belirleyici olmuştur. Başkanlık Sarayının Chávez’e bağlı askerler tarafından 
yeniden ele geçirilmesi ve burada bulunan geçici hükümet yanlısı kişilerin bir 
kısmının yakalanması, ardından geçici başkan olarak atanan Pedro Carmo-
na’nın kaçtığı askeri üste tutuklanması ile darbe girişimi başarısızlığa uğra-
tılmış ve Chávez 14 Nisan’da başkanlık Sarayı Miraflores’e geri dönmüştür.30

Venezuela’daki darbe girişiminde ABD’nin ne derece sürecin içerisinde 
yer aldığı tartışması devam etmektedir. Venezuela yönetimi Washington’un 
darbenin hazırlanması ve uygulanmasında desteği olduğunu düşünürken ABD 
aksini iddia etmektedir. Roberto Bastidas’a göre bu operasyonun planlaması 
Beyaz Saray Milli Güvenlik Konseyi’nde Elliot Abrams tarafından gözden ge-
çirilmiştir ve darbe komplosunun üst aklı Bush yönetiminin Latin Amerika özel 
temsilcisi Otto Reich’dır.31 ABD, Chávez muhaliflerini destekleyen İspanya ile 

28 Richard Gott, a.g.e., s. 234, 235
29 Richard Gott, a.g.e., s.236-240 
30 Richard Gott, a.g.e., s. 242-245
31 Roberto Bastidas, “Otto Reich: Mastermind of the April 2002 coup plot against Hugo 

Chávez”, Cubadebate, 26 junio 2004, http://www.cubadebate.cu/especiales/2004/06/26/
otto-reich-mastermind-of-the-april-2002-coup-plot-against-hugo-Chávez/#.V-znq_mLQgo; 
Erişim tarihi: 29.9.2016
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beraber Venezuela’nın “olağan demokratik duruma dönmesi” gibi bir açıkla-
ma yapmış olmakla birlikte Chávez yönetimini devirmek isteyen darbeciler ile 
sıkı ilişkiler içerisinde olmuştur.  Bu süreçte öne çıkan figür ise ABD’nin eski 
Venezuela Büyükelçisi Otto Reich’tır.32 ABD Chávez’den iktidara geldiğin-
den beri rahatsızdır ancak süreci hızlandıran etken petrol meselesidir. Zira İran 
ve Irak Venezuela’nın OPEC’e başkanlık ettiği bu dönemde, İsrail Başbakanı 
Ariel Sharon’un Filistin karşıtı politikalarını destekleyen diğer devletlere 06 
Nisan 2002 tarihinde petrol ambargosu uygulama çağrısı yapmışlardır.33  

3.  Örtülü Stratejiler ve Kirli Savaş Çağı

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, emperyalist hedefler doğrultusunda as-
keri darbeler, örtülü stratejilerin sıradan bir aracı olarak kullanılmaya başlan-
mıştır. Darbe girişimleri konusunda belgeler üzerinden detaylı bir araştırma 
yapan Eva Golinger’e göre; ABD’nin Venezuela’ya yönelik olarak benimsedi-
ği strateji; 1970-90 arasında Şili, Haiti ve Nikaragua müdahalelerinin dönüş-
türülmüş benzeriydi. Bu operasyonlarda ya darbe ile ya da seçim süreçlerinin 
ciddi şekilde etkilenmesi ile ülke yönetimleri değiştirilmişti. Bu bağlamda 
2002 ve sonrasında Venezuela’da devam eden krizde ABD’nin Ulusal Demok-
rasi Vakfı (NED) ve Birleşik Devletler Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) 
gibi uzantıları önemli roller üstlenmişlerdir. NED’in 2000-2001 Venezuela 
bütçesi dörde katlanmış ve Chávez’e karşı olan büyük küçük çeşitli gruplara 
para aktarılmaya başlanmıştır. NED vasıtasıyla Amerikan yardımı alan bu ör-
gütlerin arasında birçok sivil toplum kuruluşu da yer almıştır. 34

NED Venezuela muhalefetine para aktarmaya devam ederken Venezue-
la’daki ABD büyükelçiliğinden Washington’a yakında bir yönetim değişikliği 
olacağı ve Chávez’in yerini Pedro Carmona’nın alacağına dair mesajlar gön-
derilmiştir. Carmona için bu tür mesajlardan birinde “doğru zamanda doğru 
adam” tanımlaması yapılmıştır. Carmona’nın darbe öncesi ve esnasında Otto 
Reich, Elliot Abrams, Büyükelçi Charles Shapiro gibi üst düzey ABD’li görev-
lilerle bir araya geldiği de Golinger tarafından aktarılmaktadır.35

Golinger, Chávez karşıtı darbenin ABD tarafından planlanıp desteklen-
diği iddiasını, Chávez’e ilk istifa çağrısını yapan General Nestor Gonzales’in 
32 Richard Gott, a.g.e.,  s. 242
33 Roberto Bastidas, “Otto Reich: Mastermind of the …”; David Blair,  “Iran calls for oil 

embargo on West”, The Telegraph, 06 Apr 2002,  http://www.telegraph.co.uk/news/
worldnews/middleeast/israel/1390018/Iran-calls-for-oil-embargo-on-West.html, Erişim 
tarihi: 29.9.2016

34 Eva Golinger, The Adaptable U.S. Intervention Machine in Venezuela, Communication 
and Information Ministry, 2004, s. 5, 10-13

35 Eva Golinger (2004), a.g.e., s. 3-13
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ABD’lilerle darbe öncesinde irtibatlı olduğunu tanık ifadesiyle ve Venezue-
la’daki ABD Büyükelçiliği askeri ataşesi Albay James Rodgers’in kalkışma 
esnasında darbecilerin üssü olan Fuerte Tiuna’da bulunduğuna dair kayıtlar-
la desteklemektedir. Öte yandan, 12 Nisan 2002 günü ABD Başkanı Bush’un 
sözcüsü Ari Fleisher ülkesinin Carmona hükümetine desteğini açıklamış ve 
“eski başkan” Chávez’i Venezuela’da şiddeti başlatmakla suçlamıştır. Be-
yaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Caracas’taki ABD Büyükelçiliği de benzer 
açıklamalar yapmıştır. ABD aynı zamanda olayların bu uyarlamasını dünya-
ya duyurmayı ve diğer ülkelerin Venezuela’nın yeni hükümetini meşru kabul 
etmeleri konusunda çaba gösterme görevini üstlenmiştir.36 Ayrıca Chávez 13 
Nisan 2002 günü La Orchila adasında gözetim altında tutulurken Venezuela 
makamlarından izin alınmadığı halde bir ABD gemisinin, küçük hava araçla-
rının uçuşlarını kolaylaştırmak amacıyla kıyı bölgeleri kontrol etmesi ve artan 
hava aracı trafiği de şüpheyle karşılanmıştır.37 

Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz 2016 askeri kalkışması da, ABD’nin ve 
özellikle CIA’in yönlendirdiği bir kalkışma olarak ülkede çok büyük infial 
yaratmıştır. Öncelikle hemen belirtmek gerekirse, yakın bir tarihte gerçekleş-
miş olan Türkiye’deki 15 Temmuz FETÖ Kalkışması’nı, çok boyutlu olarak 
tam anlamıyla anlamak için henüz yeterince olgun bir ortam oluşmamıştır. 
Bununla birlikte muazzam bir siyasi ve toplumsal laboratuar görünümü arz 
eden ülke konjonktürünün her anını ve hemen her olayını iyi analiz etmek 
gerekmektedir. Bu koşullarda 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de yaşanan FETÖ 
Kalkışması’nın daha uzunca bir süre gündeme taşınacağı bellidir, aslında bu 
ilgi güvenliğin temini için bir gerekliliktir. FETÖ Terör Örgütü, Türkiye’nin 
içinde bulunduğu Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu havzasındaki çok boyutlu 
karışıklık, iç savaş ve askeri müdahalelerden fazlasıyla beslenmiştir. Havzada 
mikro ve makro dinamiklerin değişmesi, FETÖ Terör Örgütü’nü güçlendirmiş, 
teröristçe faaliyetlerini gerçekleştirebilecek ortamı her zaman bulabilmiş ve 
proxy (vekâlet) savaşlarında emperyalist güçlere epeyce kirli hizmet vermiştir. 
Devlet içinde ve devletten ayrı yapılanmış olan, bu sayede devlet mekanizma-
sının araçlarını ele geçirmiş bululan FETÖ Terör Örgütü, devletin bir organik 
parçası görünümünde, ama aslında devlet-dışı olan illegal bir yapılanmadır. 
Alt-yapı ve üst-yapı düzeylerindeki bütün derin katmanlara girmiş, elde ettiği 
sayıca çoğunluk, yani büyük taraftar kitlesi nedeniyle sızan değil, içinde sızıntı 
gibi kalınmış olunan devasa bir organizmadır. FETÖ, bu devasa gücü ile ül-
kenin alt ve üst-yapılarını, Tarihsel Blok üzerinde bir manivela kolu gibi, çok 

36 Eva Golinger, El Código Chávez, Monte Ávila Editores Latinoamericana C. A., 1a 
Edición,Caracas, 2005, s. 83, 85

37 Eva Golinger (2005), a.g.e., s. 11
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uzun yıllar istediği yöne, istediği zaman hareket ettirmiştir. FETÖ, devlet ay-
gıtını uzun yıllar içinde kısım kısım ele geçirmiştir. Harbiye, Mülkiye, Adliye, 
Üniversiteler ve İş Dünyası, örgütün ele geçirip yuvalandığı başlıca yerlerdir. 
FETÖ, burada hem dışarıdaki bağlantıları adına Vekâlet Savaşı yapmış hem 
de içte iktidarı alaşağı edip düzeni dönüştürmek için sürekli strateji üretmiştir.

 FETÖ, lider kültü yaratmış bir kadro yapılanmasıdır ve ağır bir hiye-
rarşik örgüt düzenlemesi geliştirmiştir. Bunun yanında, FETÖ’yü birbirine 
bağlayan sağlam bir ideolojinin varlığından söz edilebilir, ancak bu ideoloji 
“Fethutlahçılık” olarak bilinen, ilahiyat, teoloji ve sosyal bilim karışımı bir 
Fütürizm uyarlamasından ibarettir. Kuramsal temeller üzerinde yükselen bir 
ideolojiden söz edemeyiz. FETÖ, iki sahneyi sürekli açık tutmayı başarmış-
tır: Din ve toplum. Bu bağlamda dinin, FETÖ ideolojisinin bir parçası olarak 
işlevsel anlam kazanması ve bu anlatının, toplumun her kesimini elde edecek 
bir itibara sahip olması sağlanmıştır. Böyle bir itibarlı ilişkiden hareketle de, 
toplumsal katmanlara parça parça nüfuz edilmiştir. Örneğin açılan dershaneler, 
okullar, hastaneler vb. topluma dönük merkezler, halka nüfuz etmek için im-
kân sunmuştur. Üstelik bunlarla yetinmemiş sınav başarısı taahhüdü ile genç-
lere gelecek pazarlamıştır.  FETÖ kalkışmsını besleyen iç ve dış faktörler söz 
konusudur. Bu bağlamda içte, vesayetçi siyasi sistemin meşruiyet sağladığı as-
keri darbe seçeneğinin canlı tutulduğu; dışta ise, Ortadoğu’nun yaşadığı siyasi 
ve toplumsal karışıklığın Türkiye’ye sirayet etmesi için dış çevrelerce harekete 
geçilmiş olduğu ortadadır. Birincisi askeri darbenin bir iktidar seçeneği olarak 
kullanılabileceği siyasi kültürün varlığına; ikincisi ise, emperyalist güç odak-
larının Vekâlet Savaşı’na işaret etmektedir. Bu açıdan FÖTE darbe girişimi, 
hem bir vesayetçi iktidar inşasıdır hem de emperyalist odakların kirli savaşıdır. 

Türkiye’de, askeri bir darbeye kalkışma olasılığının neredeyse tamamen 
yok olduğuna dair algının oluşmaya başladığı bir dönemde, FÖTE kalkışma-
sının patlak vermesi, demokrasi yoğun siyasi kültürün çok ağır yara almasına 
yol açmıştır. Böyle bir iktidar seçeneğinin artık mümkün olamayacağına du-
yulan toplumsal inancın arttığı ve sivil siyasetin kurumsal nitelik kazandığı bu 
dönemde ortaya çıkan askeri darbe kalkışması, yeni bir askeri vesayetçi iktidar 
biçimi yaratmanın hedeflendiğini ve yeni bir devlet biçimi inşa edilebileceği 
beklentisinin bulunduğunu göstermiştir. FETÖ kalkışmasının devleti yıkma-
ya, kurulu düzeni ortadan kaldırmaya ve halkı kıyıma uğratmaya dönük bir 
terör faaliyeti olduğuna dair şüphe kalmamıştır. Ancak bundan daha vahimi, 
FETÖ’nün emperyalist güç odaklarıyla girdiği kirli ilişki ve yürüttüğü vekâlet 
savaşıdır. Bir emperyalist savaş biçimi olan Vekâlet Savaşı’nın, yani Kirli Sa-
vaş’ın gerçekleştiği bölgelerin başında Ortadoğu gelmektedir. 
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Geleneksel savaşların kırılma ve dönüşme merkezlerinden biri olan Orta-
doğu, geleneksel savaşlarla birlikte geleneksel ideolojilerin de örtük kirli siya-
setin altında kaldığı bir yerdir. Bu bağlamda Türkiye de, Kafkaslar, Balkanlar 
ve Ortadoğu’da yaşanan örtülü stratejilerin ve kirli savaşın dışında kalama-
mıştır. Kirli, yasa-dışı ve vekâleten gerçekleştirilen bir örtülü savaş türü Tür-
kiye’ye de yayılmıştır. Ayrılıkçı terör yanında, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 
darbe kalkışması da tipik bir örtük kirli savaş örneği olarak gerçekleşmiştir. 
Birinci ve İkinci Dünya Savaşları dâhil bütün geleneksel savaşlarda, temel 
amaçlardan biri sivil halkı korumak iken, kirli savaşlar halka karşı gerçekleşti-
rilmektedir.38 FETÖ de, emperyalist dünya ile eklemlenmiş, bir örtülü vekâlet 
savaşçısı olarak sivil halka yönelik askeri vurucu gücü hem karadan hem de 
havadan kullanmakta hiç bir çekince duymamıştır. Üstelik demokrasiyi ko-
rumak, bozulan düzeni “sulh” adına yeniden tesis etmek gibi, çeşitli idealize 
vaatlerle askeri darbeye meşruiyet temeli aranmıştır. 

Sonuç

Dünyanın farklı bölgelerinde farklı gerekçelerle devletin içinde, ama dev-
let-dışı tehdit mekanizması oluşturulmuş ve ulus-devletlere musallat edilmiş-
tir. CIA’in 1953 tarihinde, İran’da Muhammed Musaddık’a yapılan darbenin 
planlayıcısı olmasından bu güne geçen zamanda, sayısız darbenin planlayıcısı 
ve azmettiricisi olduğu anlaşılmıştır. Yaşadığımız küresel koşullarda, emper-
yalist devletler iktisaden sınırları gevşeyen ülkelere, siyaseten tehdit yaratacak 
mekanizmalar hazırlamaktan geri durmamaktadırlar. Proxy (Vekalet) Savaşı 
olarak adlandırılan, o ülkenin içinde, kendi devletinin imkanları ile emper-
yalist hedeflere hizmet eden paralel devlet yapılanmaları, çağımızın yeni iş-
birlikçi çetelerini oluşturmaktadır. Dünyanın pek çok bölgesi, Latin Amerika, 
Balkanlar, Kafkaslar, Uzak ve Orta Doğu küresel tehdit ve terör ile yüzleş-
miştir. Türkiye’de, benzer biçimde yaklaşık 40 yıldır asimetrik tehdit altında 
bir yandan var olma, diğer yandan iktisaden gelişme mücadelesi vermektedir. 
Türkiye 15 Temmuz 2016’da, bir askeri kalkışma ile karşı karşıya kalmış ve 
ağır bir asimetrik güvenlik tehdidi ile sarsılmıştır. Gerçekte ülkenin güvenlik 
unsuru olan kendi milli ordusu, asimetrik kirli savaş aracı olarak Türkiye’nin 
yaşadığı en büyük güvenlik krizlerinden birini yaratmıştır.

Bugün karşılaştırmalı siyaset bilimi, jeo-politik, jeo-strateji ve istihbarat 
bilimi analistleri, simetrik tehdit ve örtülü savaşın kapitalist Batılı dünyanın 
silahı haline geldiğini belirtmektedirler. Çağımızı kuşatan asimetrik ve örtülü 
saldırı mekanizması, tüm dünyada hem siyaseten hem hukuken hem de ikti-
saden var olma ve işlevselleşme imkânı bulmaktadır. Çağımızın kirli savaş 
38 Sami Eker , “Savaş Olgusunun Dönüşümü: Yeni Savaşlar ve Suriye Krizi Örneği,” Türkiye 

Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, C: 2, S: 1, 2015, s. 31-66. 
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tekniklerini, geleneksel savaş teknikleriyle kıyasladığımızda, çok daha yıkı-
cı oldukları söylenebilir. Öte yandan geleneksel savaşlarda belli bir sürenin 
sonunda savaşın bittiği, ancak asimetrik kirli savaşta, savaşın bitmediği, bir 
türlü sona ermeyen savaşta tarafların “vekâlet” yöntemi yüzünden açıkça belli 
olmadığı, toplumun sürekli bir kriz haline ve hatta kaosa sürüklendiği, “zafer” 
kavramının değer kaybettiği, düşman tarafın açıkça belli olmaması yüzünden 
görünürde kendi kendisiyle savaşan ülke algısının zihinlere kazındığı, ağır bir 
kimlik siyasetinin savaşın başlıca aracına dönüştüğü, milyonlarca insanın zul-
me uğradığı, yerinden edildiği ve sivillerin hedef tahtasına konulduğu görül-
mektedir.39 

Bu koşullar, doğrudan doğruya devletin doğasına ve varlığına yönelik 
bir güvenlik riski oluşturmakta, ancak nerede, ne zaman, nasıl gerçekleşeceği 
belli olmayan sürekli savaş hali içinde bir belirsizlik durumu yaratmaktadır. 
Devletler ve toplumlar, bu belirsiz düşman unsuru keşfetmek ve onu yenmek 
üzere sürekli uyarılmaktadır. Gerçekte dünyanın çoğu yerinde, bir kriz hali ve 
devlet-dışı tehdit algısı, küresel yaşam koşullarının belirleyicisi durumundadır. 

39  Sami Eker (2015), a.g.e. s.42-63.
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