O DE GAULLE İDİ

ÖNSÖZ

Sizlere General De Gaulle’ün kim olduğunu anlatmanõn gereksiz olduğunu biliyorum.
Alain Peyrefitte (yani kitabõn yazarõ) ise, belki ülkemizde yeteri kadar tanõnmõyor
olabilir. Alain Peyrefitte bir siyasetçi yazar. 33 yaşõnda milletvekili seçilen Alain
Peyrefitte pek çok bakanlõk görevi yanõsõra General De Gaulle’ün sözcüsü sõfatõ ile
1959 – 1969 yõllarõ arasõnda De Gaulle’e en yakõn kişi olarak çeşitli görevler yaptõ.
Fransõz akademi üyesi de olan Alain Peyrefitte hükümet toplantõlarõ ve devlet
arşivlerine de dayanarak General De Gaulle ile geçen yõllarõ hakkõnda bir kitap yazdõ.
Kitapta Generalin pek çok konuda kişisel fikirlerini sansürsüz olarak birinci elden
okurken, yine ülkemiz açõsõndan alõnacak pek çok yararlõ mesaj olduğunu görüyoruz.
Şayet bana, “Bu ileriye dönük mesajlar ile neden durmadan vaktini kaybediyorsun?
Görmüyor musun ki biz geçmişten dahi ders almasõnõ bilmezken gelecek bizim
neyimize?” diyorsanõz yanõlõyorsunuz; zira bu seferki kitap özeti hiç olmazsa geriye
dönük bazõ tarih bilgilerimizi düzeltmek fõrsatõnõ verecektir. Sizleri bilmem ama, bana
soracak olsanõz ben sizlere;
“Cezayir Fransa’ya karşõ bağõmsõzlõğõ için savaşõrken Fransa bunu engellemek için
elinden gelen her şeyi yaptõ ama başarõlõ olamadõ” derdim. Ayrõca, “Fransa ile ABD çok
yakõn bir müttefiktir ve ortak çõkarlarõ doğrultusunda bir dayanõşma içinde hareket
ederler” diye devam ederdim. Medyanõn itibarõnõ kaybetmesinin bizim ülkemize özgü
olduğunu ve demokrasisi gelişmiş ülkelerde bu olayõn çok farklõ olduğunu
düşünürdüm.
Kitap 600 sayfa, bence her satõrõ anlam dolu, içinde belirli bölümlerini seçerken çok
zorlandõm. Pek çok bölümü soru cevap şeklinde veya kabine toplantõsõnda yapõlan bir
müdahale, bir görüş, bir talimat tarzõnda yazõlmõş. Onun için özet / tercüme de bölük
börçük anõlar gibi oldu, tõpkõ orijinal kitaptaki gibi.
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CEZAYİR İLE İLGİLİ KONUDA GENERAL DE GAULLE’ÜN DÜŞÜNCELERİ
General De Gaulle Cezayir sorununa gelince; bu noktaya gelinmesinin sebebi
devletin
ortada olmamasõdõr. Devlet
feodal aşiretlerin
etkisi altõnda kalarak Cezayir’in gelişmesi ve ilerlemesi için
gereken gayreti zamanõnda gösterememiştir.
Alain Peyrefitte

6 ay önce Constantine planõnõ ilan ederken Cezayir’i modernize
edip başkente bağlayarak bir “Fransõz Cezayir” yaratmayõ
amaçladõğõnõz izlenimi edinildi.

General De Gaulle Evet çünkü bu akrep kutusundan, Cezayir’i bir ucundan diğer
ucuna kadar kalkõndõrmadan çõkmak mümkün değildir. Cezayir bir
değişime uğramazsa hiçbir şey kalõcõ olmayacaktõr. Ben Cezayir’i
değiştirmeye çalõşõyorum.
Eğitim özgürlüğü, haklarõn eşitliği, Müslümanlarõn kendi
temsilcilerini özgürce seçme haklarõ ve devletin yönetim
kademelerinde görev alma haklarõ, her iki topluma da eşit saygõ
gösterilmesi gerçekçi bir entegrasyondur.
Alain Peyrefitte

Bu terimi hiç umumi olarak kullanmadõnõz.

General De Gaulle Çünkü o terimi bana zorlattõlar. Sarõ, siyah ve esmer Fransõzlar
olmasõ iyidir. Fransa’nõn tüm õrklara açõk olduğunu ve evrensel bir
hedefi olduğunu (vocation) gösterir, ama bir şartla : mutlak birer
azõnlõk olarak kalmalarõ şartõ ile. Yoksa Fransa Fransa olmaktan
çõkar.
Zeytinyağõ ile sirkeyi birleştirmeye çalõşõnõz, bir şişede çalkalayõnõz,
bir süre sonra yine ayrõlacaklardõr. Arap’lar Arap, Fransõzlar
Fransõz’dõr ve Fransõz toplumu bugün 10 milyon, yarõn yirmi, öbür
gün kõrk milyon olacak müslümanõ içinde eritemez. Şayet tüm
berberi ve Arap’lar Fransõz olarak kabul edilseydiler neden hayat
şartlarõnõn çok daha gelişmiş olduğu Fransa topraklarõna gelip
yerleşmesinler? Benim kasabam * “iki kiliseli Colombey” yerine
isim değiştirip herhalde “iki camili Colombey” olacaktõr.
Alain Peyrefitte

Milletvekillerinin büyük bir kõsmõ ve ordunun tümü bir “Fransõz
Cezayir” çözümüne kesinlikle şartlanmõş gözüküyorlar.

* General De Gaulle’un doğduğu kasabanõn adõ “Colombey Les Deux Eglises”
General De Gaulle Şahõslarõ “Entegre” edebilirsiniz, ki bu dahi tartõşõlõr. Milletleri ise
geçmişleri, gelenekleri, kahramanlarõ, kazanõlmõş ve kaybedilmiş
savaş anõlarõ ile entegre edemezsiniz.
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Cezayir’de 1 Fransõz’a 10 Müslüman’õ olan bir toplumu Fransa ile
entegre edip 5 Fransõz’a bir Müslüman durumuna getirmek
çözüm değildir. Arap’lar beşer onar çoğalõrken Fransõzlarõn nüfusu
sabit kalacaktõr.Paris’te önce 200 sonra 400 Arap milletvekili
olacaktõr. Elize sarayõnda Arap bir cumhurbaşkanõnõ düşünebiliyor
musunuz? Savaştan yana onlarõ ikna etmek için size ve sizin gibi
birkaç aklõ başõnda insana güveniyorum. Onlar rakamlardan
anlarlar. Onlara Cezayir sorununu General De Gaulle’ün
çözebileceğini ve General De Gaulle’ün kayõtsõz şartsõz
desteklenmesi gerektiğini anlatõnõz. Cezayirlilere ait bir Cezayir’in
Fransõzlara ait bir Cezayir’den çok daha iyi olduğunu söyleyiniz.
Fransa’ya bağlõ eyalet sistemi tüm dünyada sadece moral
açõsõndan değil maddi açõdan da bizi batõracaktõr.
Cezayir Fransõz olursa onlara Fransõzlarla aynõ hayat
standartlarõnõ sağlamak gerekir. Bu ise maddeten imkansõzdõr.
Ama ayrõlõrlarsa çok daha düşük bir yaşam kalitesi ile dahi mutlu
olacaklardõr.
En
azõndan
bundan
ötürü
Fransa’yõ
suçlayamayacaklardõr. Kendi kendilerini yönetmenin verdiği asil
duygularõn tatmini ile avunacaklardõr.
Cezayir’in sosyal ve ekonomik kalkõnmasõ inanõlmaz bir kaynak
tüketimi getirmekte ve Fransa için bir zenginlik değil, fakirleşme
ve kendi kalkõnmasõnõ yavaşlatma nedeni olmaktadõr.
Alain Peyrefitte

1960 yõlõ Mart ayõndan Ekim ayõna kadar devam eden çalõşmalar
sonucu 6 ayda kamuoyunda Cezayir sorunu bir entegrasyondan
kaçõnõlmaz bir desentegrasyon ihtiyacõna dönüşmüştü. “Fransõz
Cezayir”in imkansõzlõğõ ve “Cezayir’li Cezayir” zorunluluğu
kavranmõş bulunuyordu. Devlet üst kademesi ve hükümette artõk
tek bir sual geçerliliğini koruyordu. “Cezayir’den Nasõl
Kurtulalõm?”
Bu arada Cezayir’de yaşayan Fransõzlar şiddetle Cezayir
Fransõz’dõr mücadelesine başlarlar. Cezayir’in Vietnam ve Kore
gibi ikiye bölünmesi dahil, pek çok olasõlõk gündeme gelir ve
sürekli olarak tartõşõlõr.
19 Aralõk 1960 / Elize sarayõnda bir toplantõ sõrasõnda

General De Gaulle Cezayir’de yaşayan Fransõzlar õsrarla Fransõz Cezayir isteklerini
haykõrõyorlar. Sanki bu sihirli formül onlarõ kurtaracakmõş gibi.
Fransõz Cezayir’i bir çözüm değil, bir sorundur. Bir tedavi değil,
bir hastalõktõr. Cezayir’de çok kõsa bir süre yaşamak dahi Arap
halklarõnõn asimile edilemeyeceğini anlamak için yeterlidir. 130
yõldõr sürdürülen yanlõş bir devlet politikasõ ile bu günlere geldik.
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Her rejim altõnda yönetimler, aşiretlerin ve derebeylerinin etkisi
ile yerli halkõ ezmişler.
3. Napoleon’un bir Arap krallõklarõ kurma fikri en doğrusu idi.
Fransa burada sadece koruyucu rolü oynayacaktõ. Avrupalõlar
hükmedenler değil, hamurun içindeki mayanõn rolünü
üstlenmeliydiler.
Savaş sõrasõnda Kuzey Afrika’dayken bu insanlarõn bizleri
sevmediklerini çok iyi anladõm. Oradaki insanlara “LARBİN” gibi
davranõp, iktidar olma düşünce ve haklarõnõ hep engellemeye
çalõşmõşõz. Onlarõ Fransa’nõn büyüklüğü içinde yok edip boğmayõ
denemişiz. Bu yanlõş bir tercihti.Her halükarda artõk devam
edemez. Cezayir’deki Fransõzlar iktidarõ ellerinde tutmak için
orduya ve Fransa’nõn otoritesine güveniyorlar. Hayal kuruyorlar.
Uyanõşlarõ çok acõ olacaktõr, Cezayir’deki iktidarõ “garantiler”
şeklinde değiştirmediğimiz takdirde Cezayir Cezayirlilerin olduğu
gün hiçbir etkinliğimiz kalmayacaktõr.
8 Aralõk 1961: Alain Peyrefitte Cezayir’in bölünmesi ve İsviçre tipi
kantonlara ayrõlõp fedaratif bir devlet haline gelmesi için
hazõrlamõş olduğu planõ General De Gaulle’e sunar. Planda Fransõz
bölgesi, Fransa’yõ tercih eden Müslümanlar bölgesi, aşõrõ
Müslüman güçler bölgesi, Sahra’ya açõlan tarafsõz bölge gibi pek
çok detaylar mevcuttur.
General De Gaulle Yani bir Fransõz İsrail’i teklif ediyorsunuz, ama bu bir sulh
birleşmesi değil bir düşmanca bölünme olacaktõr. Söyledikleriniz
kolonizasyonun başõnda düşünülmüş ve uygulanmõş olsaydõ
başarõlõ olurdu. 1954 yõlõndan beri Cezayir devleti bir kan gölü
içinde doğmakta artõk. Senegal’den Endonezya’ya kadar tüm
Müslüman topluluklar bağõmsõz bir Cezayir istiyorlar. Günümüzde
hiçbir güç bağõmsõzlõğõ için savaşan bir milleti yok edemez.
Cezayir sizin teklifinizdeki gibi bölgelere ayrõlõrsa her bölgede en
aşõrõ güçler yönetime hakim olacak ve bõçak, yerini top tüfeğe
bõrakacaktõr. Harp bitmeyecek, başka bir tarzda devam edecektir.
Biz de tüm karşõ görüş ve arzumuza rağmen bunun içine
çekileceğiz. Fransõzlarõn hakim olduğu bölgede terör devam
edecek, Araplarõn hakim olduğu bölgede suikastlar hiç
bitmeyecektir. Araplar bir taraftan birbirlerini katletmeye devam
edeceklerdir. Bu onlarõn kanõnda mevcut bir olgudur.
İsrail’e bakõnõz: Bütün Arap ülkeleri onlara karşõ, ama hiç olmazsa
İsrailliler kendi bağõmsõzlõklarõ için bizzat dövüşüyorlar. Bizim
Cezayir’de kalmamõzõ isteyen güçler dövüşmek istemiyor, bizim
onlarõ ve çõkarlarõnõ korumamõzõ istiyorlar yani bizim onlara
bağõmlõ olmamõzõ, çünkü yõllar boyu öyle alõşmõşlar.
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Zaman aleyhimize çalõşõyor, Cezayir bizi kangren ediyor,
gençliğimizi zehirliyor. Kan bedeli ile kalmaktansa başõmõz dik
çekip gidelim. En kõsa sürede boşaltalõm. Bu aslõnda bizim için iyi
onlar için kötü olacaktõr.
Alain Peyrefitte

Fransa’nõn kendine inanmõş ve güvenmiş olanlarõ terk etmeye
hakkõ yok.

General De Gaulle Bunun benim için bir sevinç bir övünç konusu olacağõnõ mõ
sanõyorsunuz? Ben ki bayrağa din gibi tapan, “Fransõz Afrika’sõ ve
imparatorluğun bekçisi ordu” felsefesi ile yetişmiş bir asker olarak
benim için ne kadar zor olacağõnõ bilmiyor musunuz?
Alain Peyrefitte

Cezayir’deki Fransõz ordusu ne yapacak ve ne olacak?

General De Gaulle

Çekilecekler. Toplum içinde terörist tõpkõ denizdeki balõk gibidir.
Avlanmasõ son derece zordur. Ordu bazõ anlaşmalarõn
uygulanmasõnõ garanti için (Evian anlaşmasõ) oradadõr. Buğday
çuvalõnda saman parçasõ arar gibi katil aramak ordunun işi
değildir. 8 yõllõk döğüş sonucu suç bir alõşkanlõk haline gelmiş,
kabul edilebilir bir olgu olmuş, kurumlaşmõş. Fikirler artõk suç ile
destekleniyor. Önce suçu engellemek gerekir. Bu polisin ve
adaletin işidir;ordunun değil.

GENERAL DE GAULLE’ÜN
AVRUPA – NATO – ABD ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ
27 Ocak 1960
Alain Peyrefitte

Sizin NATO için ve Avrupa Birliği için çok değişik ve özel
görüşleriniz var.

General De Gaulle Hollanda Dõş İşleri Bakanõ Luns Avrupa Birliği’ni Anglo Saksonlarõn
(Amerikalõ’larõn) bir truva atõ olsun diye, Belçika Dõş İşleri Bakanõ
Spaak Belçika’nõn iç sorunlarõnõ dõştan saracak ve zaptedecek bir
kelepçe olsun diye, Adenauer ise Batõ Almanya’yõ AB’ye sokup
Doğu Almanya’yõ dõşarõda bõrakarak Almanya’nõn birleşmesini
engellemek için istiyor. Hepsi küçük hesaplar peşinde. Ne
Belçika’nõn bir gün patlamasõna, ne de iki Almanya’nõn bir gün
birleşmesine kimse engel olamaz. Ben ise Avrupa Birliğini
Avrupalõ olsun diye, yani Avrupa Amerikalõ olmasõn diye istiyorum.
Benim Avrupam devletler Avrupasõ, milletler gerçeğine yegane
cevap verebilecek devletler Avrupasõ, yani gerçekler Avrupasõ.
Alain Peyrefitte
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General De Gaulle Bunun için 4 temel prensip mevcuttur:
Birinci prensip: Batõ Avrupa Devletleri birbirlerine yakõnlaşmalõ ve
aralarõnda güçlü bir çekirdek oluşturmalõdõrlar. Bu çekirdek ne
kadar güçlü olursa diğerlerini de o kadar çekecektir. Rusya ve
Amerika’ya karşõ bir ağõrlõğõmõz olmasõ için bu şarttõr; ülkelerimiz
dağõnõk kaldõğõ sürece Rusya için devamlõ bir av teşkil edecek ve
korunabilmek için de bugün olduğu gibi Amerikalõlarõn himayesine
sõğõnmak gerekecektir. Rus kolonileri veya Amerikan mandasõ
olmak arasõnda bugünkü tercih ikincisi olsa da bu sonsuza kadar
devam edemez.
İkinci prensip : Avrupa Birliği’nin kurulmasõ Fransa ile
Almanya’nõn barõşmasõna bağlõdõr. Yöneticiler seviyesinde bir
barõşma yeterli değildir. Her iki milletin barõşmasõ sağlanamazsa
Avrupa’da bir anlaşma sağlanamaz. Bu konuda ilk hareket
Fransa’dan gelmelidir.
Üçüncü prensip : Her millet diğerinden farklõdõr ve farklõ
kalacaktõr. Kültürü ve tarihi onu farklõ kõlmaktadõr. Hatõralarõ,
gelenekleri, inançlarõ, efsaneleri ve geleceğini inşa etme azmi bu
farklõlõğõ daima koruyacaktõr. Şayet devletlerin birleşmesini
istiyorsanõz, onlarõn kişiliklerine saygõ duymalõsõnõz. Onlarõ birbirine
yakõnlaştõrmak, birbiri ile çalõşmak ve yaşamak alõşkanlõklarõnõ
geliştirmek ve hükümetlerini bir konfederasyon yapõsõ içinde bilgi
ve tecrübelerini ortak kullanõrken tamamen bağõmsõz yapõlarõnõ
koruduklarõ bir sistemde bir araya getirmek gerekecektir. Avrupa
ancak bu şartlarda kurulabilir.
Dördüncü prensip : Hükümetlerin ve yönetenlerin ne
düşündükleriyle değil, Avrupa’daki çeşitli millet topluluklarõnõn
derinlemesine bu fikre inanmasõ ve desteklemesi ile ancak
Avrupa’yõ kurmak mümkün olacaktõr. Her ülkede aynõ günde
referandumlarla halkõn oyuna sunulmadan ve halk tarafõndan
onaylanmadan Avrupa kurulamaz.
Alain Peyrefitte

İngiltere’nin Avrupa
düşünüyorsunuz?

Topluluğu’na

katõlmasõ

hakkõnda

ne

General De Gaulle Fransa’nõn asõrlardõr düşmanõ Almanya değil İngiltere’dir. 100 yõl
harplerinden beri bizimle savaşõyor. Sadece iki harp arasõnda
yaptõklarõna bakõn; Renani bölgesinin Almanlar tarafõndan işgaline
karşõ çõkmamõzõ engelledi. Almanya’nõn yeniden silahlanmasõna
karşõ çõkmamõzõ engelledi. Dunkerk’te bizi alçakça terk etti. Mers –
Elkebir’de donanmamõzõ büyük bir keyifle bombaladõ. Suriye’de
bize ihanet etti. Amerika ile birlikte sistematik olarak hep
karşõmõza çõktõ. Evet her iki harpte müttefikimizdi ama doğal
olarak bizim hiçbir zaman iyiliğimizi istemez. Almanya ile ise
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çõkarlarõmõz her geçen gün biraz daha iç içe onun bizim, bizim de
ona ihtiyacõmõz var.
6 ülkeye İngiltere’nin ilavesi demek, 6 ülke iken Fransõzca
konuşan bu topluluk bir tek İngiltere ilave olunca derhal İngilizce
konuşan bir topluluğa dönüşüyor demektir. Almanlarla
ilişkilerimizi geliştirmemiz için en önemli sebeplerden birisi
Amerikalõlarõn gizli temsilcisi olan İngilizler. Şayet lisanõmõzõ ve
kültürümüzü koruyamazsak İngilizler kanalõ ile Amerika bizi istila
edecektir. Bu kültürel ve ekonomik bir istila olacaktõr. İngiltere
Amerika’nõn bir uydusudur. Avrupa Birliği’ne şayet girerse orada
da Amerikalõlarõn Truva atõ görevini yapacak ve Avrupa hiçbir
zaman bağõmsõz kalamayacaktõr.
Alain Peyregitte

NATO hakkõnda da aynõ olumsuz görüşleri taşõyorsunuz.

General De Gaulle NATO bir boş laflar akademisi. 14 yõl önce kurulmuş, bir tek
kurşun sõkmamõş, bizim savunma gücümüzü zayõflatan, onsuz bir
savunma düşünülemez fikrini aşõlayan, böylece milli bağõmsõzlõk
hislerimizi uyuşturan, bizi güçsüzleştiren bir kuruluş. NATO
aslõnda bir aldatmaca, Amerika’nõn Avrupa’ya el koymasõnõn bir
kamuflajõ. NATO sayesinde Avrupa hiçte öyle değilmiş gibi
gözükürken Amerika’ya tamamen bağõmlõ bir hale getirilmiş
oluyor. Amerikalõlarõn gizli emelleri Avrupa Birliği konusunda
açõkça belli değil mi? 1958’e kadar 6 ülkeden oluşan sağlam ve
güçlü bir Avrupa Birliğinden bahsederken ve bize zorlatõrken
şimdi kendilerine ekonomik hatta politik bir rakip olur endişesine
kapõldõlar. Menfaatlerini paylaşmak istemiyorlar. Avrupa onlara
uydu ülkeler sunarken iyiydi ama güçlendikçe Avrupa’ya karşõ
olmaya başladõlar.
Alain Peyrefitte

Bunun için mi BP ve SHELL’e geçen gün kabinede çok fena
yüklendiniz.

General De Gaulle Çok uluslu şirketler diye adlandõrõlan kuruluşlar aslõnda birer
Anglo / Sakson makinasõdõr. Bunlar Fransa başta olmak üzere
tüm Avrupa’yõ ezmek için icat edilmiş makinalar. Size bir tek
örnek vereyim Peyrefitte. Sahra’da ve Gabon’da dünya kadar
petrol bulan Fransa olmasõna karşõn bunun sadece % 5’ini bir
Fransõz şirketi işleyebiliyor. Demek ki devlet devlet olmaz ise
ülkenin milli menfaatleri *.............. biliyor
*Burada general çok ağõr bir küfür kullanmõş.
Alain Peyrefitte

Bu sebeplerden mi Fransa’nõn kendi nükleer gücü ve atom
bombasõna sahip olmasõ konusunda diretiyorsunuz?

General De Gaulle Evet, bu Fransa’nõn geleceği için son derece önemlidir.
Yaptõklarõmõz nükleer deneme değildir. Gerçek bir atom
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bombasõnõn taşõyõcõ uçağõ ile imalatõdõr. Gelecek yõl (1963) eylül
ayõndan itibaren her ay bir miraj uçağõnõ bombasõ ile birlikte üretir
duruma geleceğiz. 1963 yõlõ sonunda bir saldõrõ halinde 2 saat
içinde en az 20 milyon insanõ öldürecek bir güce ulaşacağõz.
Alain Peyrefitte

20 milyon insanõ öldürebilecek olmayõ düşünmek dahi çok
etkileyici.

General De Gaulle Kesinlikle kimseyi öldürmeyeceğiz. Bizim bu imkanõmõz olduğunu
bildiği için bir daha kimse bize saldõrmaya cesaret edemeyecek.
Bu devirde artõk eskisi gibi savaşmak değil, savaşmayõ imkansõz
kõlmak ön plana çõkacak. Bir nevi dokunulmazlõk kazanacağõz ve
dünyada buna sahip olan dört ülkeden biri olacağõz. Sürtüneni
ölümcül bir şekilde sokan caydõrõcõ bir mekanizma. Ordunun
vurucu gücü olmak için değil vurulmayalõm diye kuruluyor.
Alain Peyrefitte

Ama bomba Nagazaki ve Hiroşima’yõ bal gibi vurdu.

General De Gaulle Şayet Japonlarõnda atom bombasõ olsaydõ, hayatta vuramazdõ.
GENEREL DE GAULLE’ÜN
BASIN KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİ
General De Gaulle Peyrefitte, sizden gazetecilere çok değer veren bir yaklaşõmda
bulunmamanõz için yalvarõyorum. Bir güçlük ile karşõ karşõya
kaldõğõmõz zaman bunlar birer sözcüsü olduklarõnõ iddia ettikleri
ülkemiz yerine yabancõlarõn yandaşõ oluyor ve devlete karşõ
çõkõyorlar
. Böyle bir alçaklõğõ hayal etmek dahi mümkün
değildir. Bugün Fransa çõkar çevreleri (burjuvazi) ile gazeteciler
her türlü milli gururlarõnõ yitirmişlerdir. Sahip bulunduklarõ hayat
standardõnõ koruyabilmek için yapmayacaklarõ alçaklõk yoktur.
Bunlar toplam nüfusun belki sadece % 5’i ama ben iktidar
oluncaya kadar ülkeye onlar hükmetmişler.
Fransõz ihtilali iktidara halkõ değil bu suni sõnõf olan burjuvaziyi
getirmiş. Bu sõnõf her geçen gün biraz daha yozlaşarak sonunda
kendi ülkesine ihanet eder duruma gelmiş. Aslõnda iki kola
ayrõlmõşlar. Figaro gazetesini okuyan zengin burjuvalar ile Le
Monde gazetesini okuyan entelektüel burjuvalar. İkisi aslõnda
birbirinin aynõsõ, iktidarõ paylaşmak bahis konusu olunca derhal
anlaşõyorlar. Gazetecilerin bana karşõ olmalarõ beni üzmüyor. Aksi
olsaydõ asõl canõm sõkõlõrdõ, bu iki gazete beni desteklemeye
başlasalar herhalde milli bir felaket olur.
Alain Peyrefitte
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General De Gaulle Hayõr olamaz, çünkü bu yalnõz Fransa’da böyle değil ki, aynõ
durum mesela Almanya için de geçerli. Adenauer bana
Almanya’da çok güçlü bir haber ajansõnõn İngilizler tarafõndan
yazõlmõş haberler ve makaleler dağõttõğõnõ ve yazõlarõn tümünün
İngiliz çõkarlarõnõ gözettiğini anlattõ. Nitekim Almanya seyahatim
sõrasõnda Alman halkõ beni son derece sõcak bir heyecanla
karşõlamasõna rağmen tüm Alman basõnõnda devamlõ olumsuz
haber ve yazõlar çõkmõş olmasõ asla bir tesadüf değildir.
Alain Peyrefitte

Fransõz basõnõnõn satõlmõş olduğunu mu düşünüyorsunuz?

General De Gaulle Hayõr, Fransõz medyasõ diye adlandõrõlan bu kişi ve kuruluşlarõn
harpten önce olduğu gibi yabancõ büyük elçilerden muntazam
olarak para aldõklarõnõ söylemiyorum. Biliyorsunuz ki profesör
Baumont’un Alman arşivlerinde yaptõğõ bir araştõrmanõn
sonuçlarõna göre harpten önce Fransa’nõn belli başlõ tüm
gazeteleri Alman Büyükelçiliği’nden muntazaman büyük paralar
almakta imişler. Bu vesikalarõn yayõnlanmasõnõn aslõnda çok büyük
bir gürültü kopartmasõ gerekirken görüyorsun ki gazeteciler
insiyaki olarak birleşiyor ve harp öncesi pislikleri olsa da buna
karşõ sessiz kalmayõ tercih ediyorlar. Amerika ve İngiltere
Almanya’dan çok daha akõllõ; onlar bunlara endirekt çõkarlar
sağlõyor. Gel bir yemek yiyelim, sana bir kasa viski yolluyorum.
Bir konferans vermek için seni davet ediyoruz. Ücretli şu kadar,
bir tanõtõm seyahati düzenledik sen de ekibe dahilsin. Gelip
Amerikan üniversitelerinden birinde bir sömestre misafir öğrenci
olur musun? Ama halkõn bir sağduyusu var. Aslõnda basõnõn bana
haksõz ve acõmasõz saldõrõlarõ halkõ düşüncelerimiz etrafõnda daha
da güçlü bir şekilde birleştiriyor. Halk gerçekleri eşsiz sezgi gücü
ile algõlõyor. Kimin ülkenin milli menfaatleri için çalõştõğõnõ, kimin
satõlmõş olduğunu çabuk anlõyor.
GENERAL DE GAULLE’ÜN
DEĞİŞİK KONULARDAKİ BAZI GÖRÜŞLERİ
Avrupa Birliği’nin politik birlikteliği üzerine :
Alain Peyrefitte

Oylamalar çoğunluk mu, yoksa oy birliği esnasõnda mõ olmalõ?

General De Gaulle Önce oy birliği ile başlamak gerekir. 50 yõl sonra ne olacağõnõ
şimdiden tahmin etmek zor. Evet en az 50 yõl gerekir gerçek bir
Avrupa için. Amerika’ya bakõn sadece konfederasyondan Federal
bir yapõya dönüşmesi bile 80 yõl almõş; Aynõ şey Kanada için
geçerli. İsviçre’de birkaç yüzyõl, Hollanda’da tam 700 yõl
gerekmiş. Asõrlarõn tarihi bir anda kolay kolay silinmez.
Valilerin tayini ile ilgili bir kararnamenin hükümette müzakeresi sõrasõnda :
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Alain Peyrefitte

Valiler kararnamesini ilan etmeden önce her milletvekilinin fikrini
almak gerekmez mi?

General De Gaulle Valiler yurt içinde, büyükelçiler yurt dõşõnda benzer görevler
yaparlar. Bir büyükelçinin tayinini ilan için gideceği ülkenin
onayõnõ almak o ülke bağõmsõz olduğu içindir, politikacõlara böyle
bir hakkõ veremezsiniz. Onlar bağõmsõz değildir, temsil ettikleri
iller bağõmsõz değildir. Eskiden en azõndan öyle zannetmişler ve
öyle davranmõşlar ama artõk öyle olmadõğõnõ hepsi anlamõştõr.
General Hukuki ile Kanuni sanki iki ayrõ kavrammõş gibi yaklaşõr.
Alain Peyrefitte

Hukuki ile kanuni arasõnda ne tür bir ayrõm yapõyorsunuz?

General De Gaulle Normal zamanlarda kurumlar ve adetler düzeni sağlar, ama
gerçek düzen ancak milli bağõmsõzlõk üzerine kurulabilir. Halkõn
özgürlükleri, adaletin düzenli ve iyi çalõşmasõ, halkõn egemenliği
bunu sağlayan faktörlerdir. Bazõ dönemlerde düzen devam eder
gibi gözükse de anlamõnõ yitirir, çünkü gerçek düzen pek çok
yönden bozulmuş ve anlamõnõ yitirmiş olabilir. Peggy bu nedenle
“Düzen ve yalnõz düzen temelde özgürlüğü sağlar, düzensizlik
köleliği getirir, yalnõz özgürlük içindeki düzen hukukidir” demiştir.
Burada kastedilen düzen, yukarõda anlattõğõm tarzda bir düzendir.
Alain Peyrefitte

Peki ama hukuki ve kanuni farkõnõ nasõl anlayacağõz?

General De Gaulle Normal zamanlarda sağlanan düzen aynõ zamanda derinliği olan
düzendir. Kanunlarla, yönetmeliklerle, anlaşmalarla, protokollerle,
düzenin sağladõğõ hiyerarşik bir yapõ ile yansõr. Yorumlanõr,
mukayese edilir. Kimse körü körüne esiri değildir. Akõl ve sağduyu
kelimelerden önce gelir. İşte ben ona hukuki, diğer tüm yazõlõ
metinlere de kanuni diyorum.
12 Aralõk 1962 tarihinde Pompidou Başbakan tayin edilmiştir. Yapõlan ilk kabine
toplantõsõnda hazõrlanacak Hükümet Programõnõn ana hatlarõ görüşülmektedir.
Toplantõda G. De Gaulle yeni hükümete aşağõdaki tavsiyelerde bulunur.
1-Önce fiyatlar, Fiyatlarõ sabit tutamaz ve yukarõ kaymalarõnõ
önleyemezseniz, ülkeyi yönetemezsiniz.
2-Çalõşan güçler arasõ dengesizlikler kaldõrõlmalõdõr. (General SSK,
Emekli Sandõğõ, Bağkur, Ordu Yardõmlaşma, Özel Sigortalar ve
Sandõklar ile hiçbir sosyal güvencesi olmayanlarõ kastediyor.)
3-Milli Eğitim, şu anda ve çok uzun süre gelecekte de en önemli
işimizdir. Sõnõf farklõlõklarõ yaratmayan, fõrsat eşitliği tanõyan seçimi
ve yönlendirmesi adil olan çok kaliteli bir Milli Eğitim politikasõ
şarttõr.
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4-Güçlü Yönetim, tüm idari mekanizmalarõn tek hakimi hükümet
olmalõdõr. Bu bir otorite işidir; sizlerin otoritesi. Otorite sahibi
olmak istiyorsanõz prestij sahibi olmanõz gerekir. Saygõn olmayan
kişi otoriter olamaz. Sizin konumunuzda bu saygõnlõk başka kişi ve
kuruluşlara karõşmamõş olmanõz, çõkar çevrelerinden uzak olmanõz
anlamõna gelir. Bu çevre ve kişilerden uzak durunuz, araya
erişilmez mesafeler koyunuz, hiç kimsenin sizden asla şüphe dahi
edemeyeceği kadar uzun mesafeler. Hiç kimse sizi hiçbir şeyle
suçlayamamalõdõr.
5- Hükümet içi uyum ve dayanõşma, aranõzda tam bir uyum,
güven ve dayanõşma olmaz ise asla başarõlõ olamazsõnõz.
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