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BANU AVAR gazetecilik hayatına Süreç dergisinde başladı. 
Londra City Üniversitesi’nde televizyonculuk alanında yüksek 
lisans yaptı. BBC’nin belgesel kurslarına katıldıktan sonra BBC 
Türkçe Yayınlar Bölümü’nde programcı ve spiker olarak çalış
tı. Ardından, TRT Londra muhabirliğini üstlendi. Günaydın, 
Vatan, Dünya, Politika gibi gazetelerde muhabir olarak çalıştı ve 
birçok dizi-yazıya imza attı. Mozaik ve Kaleydoskop gibi yapım
cılığını, yönetmenliğini ve sunuculuğunu üstlendiği program
ları TRT 1 ve TRT 2’de yayınlandı. İlk yayınlandığı yıllarda 32. 
Gün programının Londra muhabirliğini yaptı. I Caesar, Crimean 
War, The Great Game ve Troy gibi BBC ve Discovery Channel 
belgesellerinde Türkiye yapımcısı olarak yer aldı. 1999’da TV 
8’in belgesel bölümünü kurdu ve 2004’e kadar Denizciler, Bir 
Zamanlar Kıbrıs’ta, Artık Biz de Varız, Devlerin Savaş Alanı 
Afganistan, Türkiye Sevdalıları ve Ohri, Güzel Ohri’nin de bu
lunduğu pek çok belgesele imza attı. Belgeselleri Arapça, Farsça, 
Makedonca, Azerbaycan Türkçesine çevrilerek birçok ülkede ya
yınlandı. Avar’ın Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu, Orta Asya, Çin, 
Hindistan, Güney Amerika, Avrupa’dan dosyalarla TRT 1 ek
ranlarına gelen Sınırlar Arasında adlı programı, 2004-2008 yılla
rı arasında 82 bölüm yayınlandı. Sınırlar Arasında, ABD ve İsrail 
Büyükelçiliklerinin müdahalesiyle yayından kaldırıldı. 2009’da 
ART’de, 2011’de Kanal 99’da Dünya Düzeni adlı dizi-belgesel
ler yaptı. Günlük makaleleri internet sitelerinde yayınlanmakta 
ve kitap çalışmalarını sürdürmektedir.

Banu Avar’ın öteki kitapları:
Sınırlar Arasında (2005), Avrasyalı Olmak (2007), Hangi Avrupa? 
(2007), Hangi Dünya Düzeni? (2009), Kaçın! “Demokrasi” Geliyor! 
(2011), ‘Gün’ ‘O Gün’dür! (2012), Zemberek (2016).



BÖL VE YUT2



 3

BANU AVAR

Batı’nın Politikaları Bugün de Aynı:

‘BÖL VE YUT!’
13 Ülkede Batı Projeleri

Remzi Kitabevi



BÖL VE YUT4

böl ve yut / Banu Avar

© Remzi Kitabevi, 2008

Her hakkı saklıdır. 
Bu yapıtın aynen ya da özet olarak 
hiçbir bölümü, telif hakkı sahibinin
yazılı izni alınmadan kullanılamaz. 

Yayına hazırlayan: Irmak Zileli
Kapak: Emrah Apaydın

ısbn 978-975-14-1314-7

birinci basım: Kasım 2008
on dokuzuncu basım: Haziran 2019

Remzi Kitabevi A.Ş., Akmerkez E3-14, 34337 Etiler-İstanbul
Sertifika no: 10705
Tel (212) 282 2080 Faks (212) 282 2090
www.remzi.com.tr post@remzi.com.tr

Baskı: Seçil Ofset, 100. Yıl Mah., Matbaacılar Sitesi
4. Cad. No: 77 Bağcılar-İstanbul
Sertifika no: 12068 / Tel (212) 629 0615

Cilt: Çifçi Mücellit, 100. Yıl Mah., Matbaacılar Sitesi
5. Cad. No: 24-25 Bağcılar-İstanbul
Tel (212) 629 4783



 5

TRT emekçilerine teşekkürlerimle… 
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OKURA İLKSÖZ

4 yıl 80 küsur program ve işte 4. kitap! Kendini Batı’ya ada
mış bazı medya mensuplarına bakılırsa “skandal program”, on 
binleri aşan destek postalarına göre “gerçeklerin aynası” Sınırlar 
Arasında Mayıs 2008’de tam 4. yıldönümünde yayından kaldırıl
dı. Küçük bir grup insanın büyük özveriyle ortaya çıkardığı bir 
programdı. Önüne konan engeller hep çok büyük oldu ve bu 4 yı
lın büyük bir bölümünde engellerle başa çıkmak programı yap
maktan daha zordu. 

Sınırlar Arasında, demokrasi, özgürlük laflarıyla göz boyama
ya çalışanları, Amerika’nın “Büyük Ortadoğu Projesi”nin ana hat
larını deşifre ediyordu. Saldırı da o oranda oluyor, program şim
şekleri üzerine çekiyordu. Taraflı bir programdı. Türkiye’nin ta
rafındaydı.

Bir TRT yetkilisi, programın yayından kaldırılmasında “ba
zı büyükelçilerin” şikâyetlerinin etkili olduğundan söz etmişti. 
Türkiye’de Türkçe bakışlı bir program onları rahatsız ediyordu. 
Gereği yapılacaktı… Yapıldı.

Programın ardından öncelikle aileme, dostlarıma sonra eki
bime ve bize fedakârca yardım eden TRT çalışanlarına teşekkü
rü borç bilirim. 

Ve 4 yıl boyunca bizi hiç yalnız bırakmayan, postaları, faksları 
ve telefonlarıyla dikenli yollarda bize güç veren izleyici ve okurla
ra saygı, sevgi ve teşekkürlerimi sunarım. Sanırım en şanslı prog
ram yapımcılarından biriyim. Böylesi bir destek az gazeteciye na
sip olur… 
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2007’nin birinci döneminde gittiğim 13 ülkenin hali pür mela
lini bu kitapta derledim. 

İngilizlerin “böl ve hükmet” (divide and rule) olarak özetle
diği sömürge kuralını kitaba ad olarak seçmiştim Ama Bertan 
Abi’nin (Onaran) önerisiyle Böl ve Yut olarak değiştirdim. Sınırlar 
Arasında programının son yolculuk notlarını kapsayan bu kitapta, 
Ortadoğu’da İngiliz eliyle yaratılan İsrail devletini, Balkanlar’da, 
Kafkaslar’da, Afrika ve Uzak Asya’da kopyalama çalışmalarından 
örnekler sunulmaktadır. Batı emperyalizminin dünyanın çeşitli 
coğrafyalarında yer alan birçok ülkede “Böl ve Yut” şablonunu na
sıl uyguladığını anlatmaya çalıştım. Bu şablon ilk kez Ortadoğu’da 
İsrail devleti yaratılarak uygulandı.

Kitapta, bu 13 ülkede, benzer metotlar uygulanarak halkların 
nasıl birbirine kırdırıldığını, komşu devletlerin arasına nasıl ka
malar sokulduğunu ve “amaca” ulaşmak için “değişmez bir yön
temin” işbirlikçiler vasıtasıyla nasıl sahnelendiğini okuyacaksınız. 

Emperyalizmin baskısına başkaldıranları, boyun eğenlerle kı
yaslayacaksınız. Gözyaşı ve kana bulanmış ülkelerde iç ve dış bed
hahların marifetlerinden örnekler bulacaksınız… Ve her ülkede 
sahneye konulan oyunların şifresinin yüzyıllardır ne kadar benzer 
olduğuna bir kez daha şaşacaksınız… 

Batı’nın “Böl ve Yut” oyunu aslında zayıf temeller üzerinde du
ruyor. Halkın örgütlü birliği Batı’nın oyununu bozuyor. 

O yüzden bunca cefa, işkence, yalan ve kan!
Ama her şeye rağmen, tarih, sahnelenen oyunun uzun vade

de işe yaramadığını birçok örnekle anlatıyor… Durum, direnen 
halkların yeni destansı örneklerine şahit olacağımızı müjdeliyor… 

Eylül 2008
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BATI’NIN “PROJELERİ”  
VE BİRLEŞEN AVRASYA

Türkiye, uzun zamandır bir ateş çemberi içinde. Batı’da Ege, 
güneyde Kıbrıs, doğuda Irak sorunuyla uğraşan Türkiye, şimdi 
Karadeniz’deki ve Kafkaslar’daki sıcak gelişmelerle karşı karşıya. 
Tarih, Türkiye’yi tarafını belirlemeye zorluyor. Türkiye’yi yöne
tenler kayıtsız şartsız Amerika ve Avrupa dayatmalarıyla kendile
rine yön çizmeye çalışırken, dünya, tarihin en önemli ayrışması
nı yaşıyor. 

Emperyalist devletler ve köleleştirdikleri uluslar bir yanda, 
başkaldıran, “yeter” diyen ve kafa tutan uluslar diğer yanda, itti
fak arayışında.

Rusya, Çin ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bir araya gel
diği Şanghang İşbirliği Örgütü toplantılarına artık İran, Hindistan, 
Pakistan da gözlemci olarak katılıyor. Bu ülkeler Afrika ve Güney 
Amerika’nın çeşitli devletleriyle dayanışma içinde, Batı’nın em
peryal politikalarına etkili cevap veriyorlar.

Ekonomik ve siyasi olarak köşeye sıkışmış Batı, hırçın çıkışlar
la ortalığı kana boyarken karşısında çaresiz seyreden uluslar değil, 
onu tehdit eden rakiplerle karşılaşıyor.

Türkiye tüm bunların içinden geçerken, Amerika ve Avrupa 
sopası altında, Türk halkının çıkarından yana özgür bir politika 
sergileyemiyor. Dünyaya “Ben Batı’dan yanayım!” mesajı veriyor. 
Condoleezza Rice’ın dediği gibi, “Türkiye, kendine verilen rolle
ri oynuyor!”



BÖL VE YUT12

Gazi Mustafa Kemal’in ülkesi, tüm mazlum milletlerin kur
tuluş mücadelesini örnek aldığı ülke, bugün Amerika’nın aske
ri oluşumu olan NATO’nun, ABD’nin siyasi kolu olarak çalışan 
Birleşmiş Milletler, finans organı olan IMF’nin, ABD etkisi ve de
netimindeki, Lizbon Antlaşması’nda ortaya çıktığı üzere yok ol
makta olan bir birliğin, Avrupa Birliği’nin ağır baskıları altında 
mazlum milletlere karşı kullanılmaktadır. Komşularıyla arası açıl
makta, bölgede soyutlanmasına yol açacak politikalara itilmek
te, ayrıca içerde uygulanan “demokrasi” projeleriyle, tıpkı yüz yıl 
öncesindeki gibi bölünüp parçalanması için etnik kışkırtmaların 
merkezi olmaktadır.

Türkiye eğer tarafını doğru seçmez ve Mustafa Kemal’in 
Sadabad ve Balkan Paktı’yla oluşturduğu dengeden dersler almaz
sa, yakın gelecekte Batı taşeronluğunun bedelini ağır ödeyebilir.

Mustafa Kemal, Batı’dan gelen sert rüzgârlara karşı sırtını 
Doğu’ya, Sovyetler’e, İran’a ve Hindistan’a dayayarak bir milli 
mücadele örgütlemişti. 

Dünya bugün emperyalist güçler ve mazlum milletler olarak 
ikiye ayrılmıştır. Ve Türkiye tarihine yakışır bir biçimde, mazlum 
milletlerin yanında tarafını belirlemeli, öncü yerini almalı ve poli
tikalarını buna göre oluşturmalıdır.

Ortadoğu bugün
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Batı, “Ortadoğu” terimini, geçen yüzyılda Osmanlı İmpara-
torluğu’nu parçalarken üretti… 

Osmanlı devletinden koparılan Filistin, Ürdün ve Irak, İngiliz 
mandasına alınmıştı. Büyük Britanya Sömürgeler Bakanlığı iş
te o zaman İstanbul Boğazı’ndan Hindistan’a kadar olan bölgeye 
“Ortadoğu” denilmesini kararlaştırdı.

Birinci Paylaşım Savaşı sonrası, İngiliz İstihbarat Servisi’nin 
Ortadoğu uzmanlarından Thomas Edward Lawrence, yani meş
hur Arabistanlı Lawrence, Ortadoğu’da gösterdiği olağanüstü ça
balarla, sınırların cetvelle çizilmesine ve yapay ülkeler oluşturul
masına katkı sağladı.

Ortadoğu’da bu devletçikler oluşturulurken Batı’nın çıkarla
rı ön plandaydı. Sınırlar çizilirken coğrafi, etnik ve tarihi etmenler 
göz ardı edildi. Osmanlı’dan arta kalan bölge her an karıştırılabi
lir ve kolaylıkla yönlendirilebilir bir hale getirildi.

Bugün çizilen yeni Ortadoğu haritaları geçmişin devamıdır… 
Emperyalist Batılı devletler, Balkanlar’dan Kafkaslar’a, Doğu 

Akdeniz’den İran Körfezi’ne, Afrika’dan Uzak Asya’nın içlerine 
uzanan bir alanda yeni sınırlar çizmekteler… 

Ortadoğu’yu şekillendirenler, bugün dünyanın pek çok yerin
de yeni İsrailler yaratma peşindeler.

Amerikalı General Ralph Peters’in çizdiği ‘Kan Sınırları’ haritası
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Hıristiyan Batı dünyası, enerji ve tabii kaynaklar bakımın
dan zengin ülkelerde terör estiriyor… Balkanlar’da her yanı ka
na boyadıktan sonra Kosova’yı Balkanlar’ın İsrail’i ilan edi
yor. Kafkaslar’da Gürcistan’ı turuncu darbeyle şekillendiriyor. 
Kafkasya’ya bir “İsrail” mevziliyor. Batı, her coğrafyada bir “İsrail” 
istiyor. 

Osmanlı topraklarında, Filistin yurdunda, İsrail devletini 
Britanya Krallığı elleriyle kurmuştu. 

Ortadoğu trajedisinin başlangıç noktası Filistin topraklarının 
yağmalanması ve Yahudi devletinin oluşturulması projesiydi. İlk 
“Büyük Ortadoğu Projesi” Birinci Dünya Savaşı’yla hayata geç
ti… 

Batı,  önce Arap alemini soyağacına göre bölecek, Arabistanlı 
Lawrence’lar vasıtasıyla Türklere karşı ayaklandıracak ve 50 yıllık 
bir sürede kendi kalesine yer açacaktı. İsrail böyle doğdu… 

Aynı model Hindistan’da, Malezya’da, Lübnan’da, Irak’ta da 
sahneye kondu… 

İsrail rahat bir nefes alsın diye, birleşmeye çalışan Araplar pa
ramparça edildi. Sünni-Şii çatışması körüklendi… 

Medeniyetler çatışacak, petrol coğrafyası denetime alınacak
tı… 

Ortadoğu’da kilit ülke İsrail’di… Ona yakın ve ondan uzak 
olanların duruşu önemliydi.

Bu coğrafyada bazı ülkeler birleştirilmeye, bazıları bölünme
ye çalışılacaktı… 

Örneğin Ürdün Filistin’le birleşmeli ama Irak üçe bölünme
liydi… 

Kıbrıs tek bir yerden yönetilmeli, Lübnan ve Suriye bölünme
liydi. 

Her ülkede “demokrasi” söylemi yayılmalı, her ülkenin “Ame-
rikalıları” olmalıydı. 

Kuzey Irak’ta, işgalin adı “ihtilal”di! Amerikalılar kurtarıcıydı.
Bazıları için Amerika kurtarıcıdan da öte “kutsaldı”! Kerkük 

İl Meclis Başkanı Rızgar Ali, Bush için “O bir melektir!” derken 
şaka etmemişti. Aynı söylem, bağımsız yapılıveren Kosova’daki 
Arnavutlar için de geçerliydi… 
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Amerika, Kosova’ya da “demokrasi” getirmişti.
Kosova bir anda bağımsız yapılmıştı. Gerçi ekonomisi, siya

seti, hatta yargısı ve savunması tümüyle Batı’ya bağlıydı ama yi
ne de bağımsızdı! Bağımsızlık ilanı kutlanırken, mecliste Amerika 
ve Avrupa Birliği bayrakları altındalardı. Milli marş yerine Avrupa 
Birliği’nin müzikal sembolü olan Beethoven’in 9. Senfonisi’ni 
dinliyorlardı. 

Deniz aşırı bir Amerikan eyaleti daha kuruluvermişti. Kosova 
Balkanlar’daki İsrail’di. “Bağımsız” ilan edildiğinde pandoranın 
kutusu açılmıştı. Romanya’da yaşayan Macarlardan, İspanya’nın 
Basklarına ve tabii Abhazya ve Osetya gibi Kafkas halklarından 
Transdinyester’e, Bosna’daki Sırp Cumhuriyeti’ne ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne kadar uzanan bir yelpazede “bağımsızlık” 
isteyen halklara ne cevap vereceklerdi? Yanıt şu oldu: “Kosova baş
ka!”

Batılı güçler, gerek Balkanlar’da gerekse Kafkasya’da kendile
rine bağladıkları yönetimleri yönlendirirken amaç tüm zengin
liklerin yatağı Avrasya coğrafyasında denetimi sağlamaktı. Bunun 
için henüz denetleyemedikleri bir deniz kalmıştı: Karadeniz. Tüm 
çabalarına rağmen Batı, Karadeniz’e yerleşememişti. Önlerinde 
Montrö ve Batı’ya yakasını kaptırmamış, Karadeniz’de kıyısı olan 
ülkeler vardı.

Bir çare buldular ve 4,5 milyon nüfuslu Gürcistan’ın turuncu 
lideri Saakaşvili’yi kullandılar. 75 bin nüfuslu Osetya’yı işgale yel
tenen Gürcistan, karşısında 140 milyon nüfusu olan Rusya’yı bu
lacaktı. Bunun ardından Batı, mağdur olan Osetlere “uluslararası” 
yardım için kolları sıvayacaktı. Yardımı ne hikmetse Amerikan do
nanmasının son sistem silahlarla donatılmış donanması taşıyacak 
ve “mecburen” Karadeniz’e gireceklerdi. Osetlere yardım amacıy
la gelen donanma, Gürcistan’ın Batum Limanı’nda bekleyecekti.

Amerika nihayet Karadeniz’e de girmişti ama bu kez karşısın
da birleşen bir Avrasya vardı. 

SSCB’nin yıkılmasıyla tek kutuplu kalan dünyada, farklı güç 
dengeleri kımıldamaya başlamıştı. 

Ekonomisi, siyaseti ve ordusuyla bir ülkeler topluluğu Batı’ya 
karşı duruyor; 2008’de Amerikan ve Batı politikalarını tersyüz 
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eden bir Asya yavaşça ayakları üzerine kalkıyor… Batı hemen her 
ülkede basın yayın organlarını denetimde tuttuğundan bu geliş
melerden yeterince haberdar olamıyoruz ama haberdar oldukları
mız, Avrasyalı liderlerin Batı’ya taviz vermediğini gösteriyor. 

Rusya, Kafkaslar’da çıkarılan kargaşaya, Abhazya ve Osetya’nın 
bağımsızlığını tanıyarak cevap verdi. Tacikistan’da tüm Şanghay 
İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin yanı sıra; İran, Hindistan, Pakistan 
gibi gözlemci ülkeleri de davet ederek bir toplantı yaptı… Bu, 
yükselen bir kutbun gövde gösterisiydi… 

Dünya sıcak gelişmelerin tam ortasında iki karşıt kutba ayrışı
yor. Bunun, geçmişin Soğuk Savaş yıllarına benzemeyeceği anla
şılıyor. Bugün ısı çok daha yüksek. Bıçak halkların kemiğine çok
tan dayanmış.

Tehdit altında olan Avrasya, Afrika ve Güney Amerika’yla 
bağları sıkılaştırıyor… Rusya, Çin, Hindistan ve Orta Asya 
Cumhuriyetleri aralarına İran’ı da alıyor… Avrasya stratejik or
taklıklarla Batı’ya karşı kenetleniyor… 

Batı, Avrasya’da yer alan ülkeleri bölüp parçalamayı, halklar 
arasına “asit dökmeyi” ve böylece kendine yarayana kolayca el 
koymayı hedefliyor. 

Şimdi gelin, Ortadoğu’dan, Balkanlar ve Kafkaslar’a, Afrika 
ve Uzak Asya’da açılan asit deliklerinin durumuna bir bakalım. 
Tarihin bu dönemecinde mazlumların ve zalimlerin mücade
lesine tanık olalım… 2007 Eylülü ile 2008 Mayısı arasında göz
lemlediğimiz 13 ülkeden notları ilginize sunuyorum. İşte Irak’ın 
Kerkük’ünden, Sudan’ın Darfur’una, Kosova’dan Singapur’a “Böl 
ve Yut” projeleri… Yeni “İsrail” şablonları! Ve giderek bilinçlenen 
halkların küresel rüzgârlara karşı birleşme çabaları… 






