






EKİM

1 Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi,
meryem.sezgin.bsnss@gmail.com

Kaynaklar : Encyclopædia Britannica, Dünya Bankası (en son veriler)

Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı

Nijer, Batı Afrika’da yer alan ve denize sınırı bulunmayan bir ülkedir. Kara 
komşuları Cezayir, Libya, Çad, Nijerya, Benin, Burkina Faso ve Mali’dir. Ülke 
ismini güneybatı toprakları boyunca uzanan Nijer Nehri’nden alır.

Dünya Bankası verilerine göre Nijer nüfusu 24,2 milyon kişi civarındadır. 
Ülkenin kuzey kısmı çöl olduğu için nüfus, Güney Nijer topraklarına 
yoğunlaşmıştır. %3,771 oranında hızlı bir nüfus artış oranına sahip olan ülkede 
kadın başına düşen doğum sayısı yaklaşık 7’dir. Nüfusun %83,4’ü köylerde, 
%16,6’sı şehirlerde yaşamaktadır. Ortalama yaşam süresinin kadınlarda 55,6, 
erkeklerde 53,8, nüfusun genelinde ise 54,7 olduğu ülkede okuma yazma 
oranı %60 civarındadır. Ülkenin en büyük şehirleri Niamey (774 bin), Zinder 
(191 bin) ve Maradi’dir (163 bin).4

2 https://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-niger.html
3 https://www.worldatlas.com/articles/largest-ethnic-groups-in-niger.html
4 https://worldpopulationreview.com/countries/cities/niger
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Resmi Adı Nijer Cumhuriyeti

Başkenti Niamey

Dili

Resmî dili Fransızcadır. Ülkede konuşulan diğer 
diller Arapça, Hausa, Tamasheq, Kanuri, Songhai, 
Fulfulde, Gourmanchema, Tebu, Buduma ve 
Tassawaq dilleridir.2

Dini
Resmî dini yoktur. Nüfusun büyük çoğunluğu 
Müslümandır.

Nüfus 24.206.636

Nüfusun Etnik Dağılımı
Nüfusun %54,1’i Hausa, %21,1’i Zarma, %9,9’u 
Tuareg, %9,2’si Tulani, %4,6’sı Kanuri, %1,2 Diğer3
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Yüzölçümü 1.266.700 km2

Para Birimi CFA Frangı

Yönetim Şekli Tek kamaralı parlamenter cumhuriyet

Hükûmet
Devlet Başkanı : Mohamed Bazoum
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Siyasi Yapısı
Nijer’in resmî adı Nijer Cumhuriyeti’dir ve parlamenter demokrasi ile yönetilir. 
Halihazırdaki Nijer Devlet Başkanı Muhammed Bazoum, Başbakanı ise 
Ouhoumoudou Mahamadou’dur. Nijer devlet başkanları mutlak çoğunluk 
oylaması ile iki turlu bir sistemde 4 yıllık bir dönem için seçilir ve en fazla 
iki dönem devlet başkanlığı yapabilir. Başbakanlar ise devlet başkanları 
tarafından atanır. Bir sonraki parlamento ve başkanlık seçimleri 2024’ün 
sonunda yapılacaktır.

Nijer Parlamentosu tek kamaralıdır ve Millet Meclisi (Assemblée Nationale) 
adını alır. 171 Milet Meclisi üyesinin 163’ü kapalı liste nispi temsil sistemi ile 
5 yıllık bir dönem için seçilirken 8 üye çoğunluk oylaması ile tek üyeli seçim 
bölgelerinden 5 yıllığına seçilir.  

Nijer, Fransa’dan bağımsızlık kazandığı 1960 yılından bu yana siyasi   
karışıklıklar, isyanlar ve darbelerle boğuşmuştur. Bu durum Nijer’in 
kalkınma potansiyelini oldukça düşürmüş, siyasi ve ekonomik olarak 
gelişemeyen ülkenin kölelik sistemini kaldırması bile 2003 yılından önce 
gerçekleşememiştir. Eski İçişleri Bakanı Muhammed Bazoum’un 2021 
Nisanı’nda cumhurbaşkanı olması, bağımsızlığından bu yana Nijer’deki ilk 
demokratik iktidar değişimi olmuştur. 

Ekonomik Yapısı

Kaynak : Dünya Bankası (en son veriler)

Nijer, Afrika’nın düşük gelirli ülkelerinden biridir ve GSYİH’sinin %40’ını 
tarımın oluşturduğu, çok çeşitli gelir kaynakları olmayan bir ekonomidir. 2020 
yılı verilerine göre Nijer nüfusunun %42,9’u (>10 milyon kişi) aşırı yoksulluk 
içinde yaşamaktadır.5

Nijer’in dünyanın en fakir ülkelerinden biri olmasına rağmen hızlı artan bir 
nüfusa sahip olması, ekonomik sıkıntıları tetiklemektedir. Bunun yanında 

Boko Haram ve diğer terörist grupların saldırıları, ülkeyi büyük bir insani krizin 
içerisine itmiştir. Güvensizliğin hayat şartlarını düşürdüğü ülke, diğer yıllarda 
olduğu gibi 2020’de de İnsani Gelişmişlik İndeksi’nde 189 ülke içerisinde en 
sonuncu sırada olmuştur.6

Uranyum, Nijer ekonomisinin önemli sacayaklarından biridir ve Nijer’deki 
kanıtlanmış uranyum rezervleri dünya rezervleri içinde önemli bir yere 
sahiptir.7 Dünya uranyum rezervlerinin %4’üne tekabül eden8 bu rezervler 
sayesinde Nijer, dünyanın 6. en büyük uranyum üreticisidir.9

Terör, uranyum fiyatlarındaki dalgalanmalar ve iklim değişikliği gibi birçok 
problemle karşı karşıya olmasına rağmen Nijer ekonomisinin büyüme 
rakamları yüksektir. Bu sorunların üstüne eklenen COVID-19 pandemisinin 
ekonomik sonuçları büyüme oranını %5,9’dan (2019) %1,2’ye indirmişse de 
büyüme oranı hala pozitif çizgide devam etmektedir. Uygulanan kemer sıkma 
politikalarının kötü etkisine karşı hükûmet, GSYİH’in %7,4’ünü zarar gören 
işletmelere ve hane halklarına ekonomik yardım için ayırmıştır.

Pandeminin ekonomiye verdiği zarar ekonomik göstergelerin seyrini 
değiştirmiştir. Artan sağlık harcamaları ve zaten düşük olan vergi gelirlerinin 
daha da düşmesi sonucu bütçe açığı %5,7’ye çıkmış, %39,8’den (2019) 
%44,2’ye çıkan kamu borcu ülke için tehlike arz etmeye başlamıştır. Bu 
oranların 2021-2022 içinde gelişim göstererek daha iyi bir seviyeye gelmesi 
beklenmektedir.10

5 https://www.worldbank.org/en/country/niger/overview#1
6 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/niger/economy?vider_

sticky=oui
7 https://www.britannica.com/place/Niger/Economy
8 https://www.statista.com/statistics/652996/distribution-of-global-uranium-

resources-by-country/
9 https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-

uranium/world-uranium-mining-production.aspx
10https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/niger/economy?vider_

sticky=oui
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GSYİH 13,678 milyar dolar

Kişi Başı GSYİH 565 dolar

GSYİH Büyüme Hızı %1,5

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı -%2,257

Milli Gelir (Atlas Metodu) 13,173 milyar dolar

Milli Gelir Büyüme Hızı %5,949

Kişi Başı Milli Gelir 540 dolar

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı %2,004

Enflasyon -%2,49

Resmi Döviz Kuru 575,5 CFA Frangı ~ 1 ABD Doları

İşsizlik Oranı %7,77

Genç İşsizlik Oranı %16,62

İş Gücü 8.749.634
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Dış Ticaret

Kaynak : ITC Trademap

Nijer’in ana ihracat kalemleri arasında değerli taşlar, cevherler, mineral 
yakıtlar ve yağlar, yenilir sebzeler ve çeşitli yağlar bulunmaktadır. Ana ihracat 
ortakları ise Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Mali, Burkina Faso ve Kanada’dır.

Kaynak : ITC Trademap

Nijer’in ana ithalat kalemleri tahıllar, hava araçları, eczacılık ürünleri, 
makineler, silah ve mühimmattır. Ana ithalat ortakları ise Fransa, Çin, ABD, 
Belçika ve Tayland’dır.

Kaynak : ITC Trademap

Türkiye-Nijer İlişkileri
Türkiye-Nijer ilişkileri 1967 yılında tesis edilmiş fakat ikili ilişkiler, Türkiye’nin 
Afrika’ya açılım politikaları izlemeye başladığı yakın tarihlere kadar sınırlı bir 
düzeyde kalmıştır. Karşılıklı büyükelçiliklerin 2012’de açılması, imzalanan 
anlaşmalar ve karşılıklı ziyaretlerle ilişkiler geliştirilmiştir. Gerek resmî 
kurumlar arasında artan münasebetler gerekse de Türk insani yardım 
vakıflarının Nijer’deki çalışmaları sayesinde ikili ilişkiler her geçen yıl daha da 
iyileşmektedir. 

Türkiye, her yıl 50 Nijerli hastaya ücretsiz tedavi imkanı sunarken Türkiye 
Bursları kapsamında Nijerli öğrencilere de burs vermektedir. İki ülke 
arasındaki dış ticaret hacmi ise tamamı Türkiye’nin ihracatından olup 72 
milyon dolardır.(2019) 11

Ülke Tarihi
Nijer’in dünya tarihindeki görünürlüğü, 1890’da Fransa’nın ülkeyi işgal 
etmesiyle başlamıştır. 70 yıllık bir sömürge döneminden sonra 1960’ta 
bağımsızlığını kazanan Nijer’in ilk devlet başkanı Hamani Diori, 1974’te 
gerçekleşen askeri darbe sonrası devrilmiştir. 1989’da tek parti sistemini 
öngören bir anayasa kabul edilmişse de 1990’da muhalefet partilerine 
de siyasette yer açılmıştır. 21. yüzyıla geçilen bu dönemde isyanlar, terör, 
siyasi komplolar ve darbeler; ülkenin istikrara kavuşmasını engellemiştir. 
2010 yılında gerçekleşen bir diğer darbe sonrası hazırlanan yeni anayasa 
referandumla kabul edilmiş fakat ülkede sular durulmamıştır. Terör ve diğer 
etkenler halen Nijer’in kalkınmasının önündeki en büyük engelleri teşkil 
etmektedir.12

COVID-19
Nijer, salgın hastalıklara yabancı olmayan bir ülkedir. Diğer Afrika ülkeleri 
gibi uzun süredir özellikle 5 yaş altı birçok çocuğun ölümüne sebep olan 
sıtmayla mücadele eden ülke, bazı diğer tropikal hastalıkların da merkezidir.
Nijer’de kayıtlara geçen ilk COVID-19 vakası ise 19 Mart’ta Niamey’de tespit 
edilmiştir. Ülkenin zayıf olan sağlık sistemi, bu yeni salgınla daha da sıkıntılı bir 
duruma düşmüştür.13 Fakat yine de alınan tedbirlerle salgının ülke üzerindeki 
etkisi azaltılmıştır. İlk vakadan itibaren sınırların kapatılması ve ülkede 
çok sayıda insanı bir araya getiren yapılar ve toplu taşıtlar gibi unsurların 
yaygın olmaması, Nijer’in vaka ve ölü sayısının az olmasının nedeni olarak 
görülmektedir.14

DSÖ verilerine göre 28 Ekim 2021 itibarı ile ülkede toplam 6.300 vaka ve 211 
ölü görülmüştür.

11 https://www.mfa.gov.tr/turkiye-nijer-cumhuriyeti-siyasi-iliskileri.tr.mfa
12 https://www.bbc.com/news/world-africa-13944995
13 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213398421001056#!
14 https://www.pri.org/stories/2021-07-28/how-niger-fending-coronavirus
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DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $)

2018 2019 2020

İHRACAT 889.679 854.318 1.247.237

İTHALAT 2.565.221 2.772.522 3.026.110

HACİM 2.454.900 3.626.840 4.273.347

DENGE -1.675.542 -1.918.204 -1.778.873

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $ )

Ürün 2019 2020

Toplam 854.318 1.247.237

Doğal veya kültüre edilmiş inciler, 
değerli taşlar ve metaller

189.489 631.229

Cevherler, cüruf ve kül 226.384 183.367

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünleri

58.588 17.482

Yenilir sebzeler, kökler ve yumrular 57.203 15.286

Hayvansal veya bitkisel yağlar, 
hazırlanmış yenilir yağlar

398 15.190

EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 2.772.522 3.026.110

Tahıllar 322.750 396.432

Hava araçları, uzay araçları ve 
parçaları

272.580 292.199

Eczacılık ürünleri 108.267 259.264

Makineler, mekanik teçhizat, 
nükleer reaktörler vb. ve parçaları

267.963 252.987

Silah ve mühimmat ve ilgili parçalar 98.201 238.768
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Terör, dünyanın pek çok bölgesinde derin şekilde yapılanma imkânı 
bulabilen, bir şekilde silahlara, bombalara erişebilen, kendi insan kaynağını 
oluşturabilen yapıların saldırıları ile gündeme gelmektedir. Bu tip yapılar, iç 
ve dış siyasete malzeme olabilmekte ve küresel kullanıma da müsait hale 
gelebilmektedirler. Uluslararası medyanın bir kısım kurumları sayesinde bu 
yapıların bir kısmının özgürlük savaşçısı şeklinde sunulduğuna, başkalarının 
yaptığı eylemlerin de belli odaklarla ilişkilendirildiğine şahit olmaktayız. 
El Kaide, IŞİD, Boko Haram, El-Şebab gibi örgütlerin saldırıları yalnızca bir 
terör saldırısı olarak kalmamakta, aynı zamanda “radikal İslam” tamlaması 
ile beraber haberleştirilmektedir. Oysa Sri Lanka’da Tamil Kaplanları Hindu 
yönetime karşı intihar saldırıları düzenlediğinde aynı etki olmamakta 
hatta intihar bombacılığı İslam’la bağdaştırılmaya devam etmektedir. 
Müslümanlara karşı siyasi güç yapılarının siyasetlerini meşru kılmak için 
kullandığı bu yöntem, barışa katkı sunamaz. Yapılan haberlerin ve analizlerin 
atladığı en önemli nokta, terörün din, ırk gibi başlıklarla kategorize edilmesinin 
bir fayda getirmeyeceği gerçeğidir.

1 UGSAM Afrika Araştırmaları Direktörü

Birçoğumuzun pek aşina olmadığı bir isim Tanrının Direniş Ordusu. Bu ilginç 
isim bir filme ya da kitaba ait değil ancak bir filmin ya da kitabın konusu 
olabilecek kadar ilginç bir yapının kendine verdiği isim. Uganda, Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti, Sudan, Güney Sudan gibi ülkelerin yakından tanıdığı 
fakat uluslararası gündeme pek malzeme olmayan bir örgüt Tanrının Direniş 
Ordusu. 

“Tanrının Direniş Ordusu” (Lord’s Resistance Army), Joseph Kony tarafından 
dini motivasyonla kurularak gerilla tipi eylemlerde bulunan ve ABD tarafından 
da 2001 yılından beri terör örgütü olarak değerlendirilen bir yapıdır. Batı 
medyası İslam’ı terörle ilişkilendirebilecek her detayı sürekli gündemde 
tutarken, Tanrının Direniş Ordusu bugüne kadar pek de gündeme gelmemiş, 
getirilmemiştir. Bunun nedenini tartışmaya gerek yok. Peki, bu örgüt tam 
olarak nasıl yapılandı, ne gibi eylemlerde bulundu ve kimler tarafından 
desteklendi?

Tanrının Direniş Ordusu yapılanmasını anlamak için öncelikle bu yapıyı 
doğuran Kutsal Ruh Hareketi (Holy Spirit Movement) grubuna değinmek 
gerekiyor. Kutsal Ruh Hareketi, Uganda’nın kuzey kesiminde Alice Lakwena 
adındaki bir kadın tarafından kurulan ve silahlı kanadı ile çeşitli saldırılara 
da girişen bir topluluk. Bu grup özellikle hükümet güçlerine karşı girdiği 
çatışmalarla ünlenmiştir. Bu dönemdeki Uganda incelendiğinde Idi Amin’i 
deviren UNLA (Uganda National Liberation Army) ile sonrasında Museveni 
liderliğinde gerilla savaşı yürüten NRA (National Resistance Army) arasındaki 
mücadeleyi görmek mümkün.
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Nitekim bu iki gücün sınırlarda başlayan savaşı başkent Kampala’ya kadar 
gelmiş ve NRA yönetimi ele alacak güce kavuşmuştur. Bu çatışma ortamında 
Lakwena’nın yakaladığı popülizm rüzgârı, peygamberlik iddiasını silahlı 
gruplarla birleştirmesi ile sonuçlanmış; 1986 yılında, bugünkü devlet başkanı 
Yoweri Museveni’nin iktidarı ele alması üzerine Uganda hükümeti ile mücadele 
başlamıştır. Gerçek adı Alice Auma olan bu kadın, çatışmalarda yaralanan 
UNLA askerlerine tedavi seansları düzenlemiştir. Kendisi aynı zamanda 
savaşı, insanı pür hale getirecek bir iyileşme yolu olarak açıklamıştır (Allen ve 
Vlassenroot: 8). Destekçilerine kendilerine yöneltilen mermileri “kutsal yağ” 
vasıtasıyla suya çevireceğini iddia ederek moral veren Alice Auma, yaklaşık 
on sekiz bin kişi olduğu tahmin edilen destekçi sayısına ulaşmıştır. İlerleyen 
süreçte sayısal güç ve zafere olan keskin inancın da kaynağıyla çıktığı 
seferde Iganga’nın doğusunda yenilmiş ve hayatını 2007’deki ölümüne dek 
Kenya’da bir mülteci kampında geçirmiştir. Kurduğu hareket 1989’a kadar 
babası, daha sonrasında ise kuzeni Joseph Kony tarafından teslim alınmıştır.

Hedefini On Emir’e göre yaşama olarak niteleyen Joseph Kony, Uganda 
hükümetine karşı başlattığı silahlı hareketi (Lord’s Resistance Movement/
Army) 1987’de kurdu.

Farklı dönemlerde farklı isimler alan bu oluşum, Tanrının Direniş Ordusu olarak 
nam saldı. Böyle kullanışlı bir örgüt elbette ki karmaşık Afrika denkleminde 
pek çok farklı etken tarafından kullanıldı. Sudan, Orta Afrika ve Demokratik 
Kongo’da iki milyona yakın insan yurtlarından edildi. Batı ve ABD, çok uzun 
süre bu drama sessiz kaldı.

2001 yılına kadar süren bu sessizlik baskılarla birleşince TDO terör örgütü 
ilan edildi. Daha önce dini bir motivasyonla “günahkarlara” karşı savaş 
açan Kutsal Ruh Hareketi’nin devamı niteliğindeki TDO’nun bir önceki 
versiyonundan farkı, şiddeti tüm mücadelesi içerisinde meşru görmesi. Öyle 

ki Uganda’nın kuzeyinde yapılan katliamlar ve çocuk militanlara yaptırılan 
kıyımlar daha sonra görüntülendi. Bu çocukların bir kısmı yakalanıp Gulu’daki 
rehabilitasyon merkezine gönderilirken, yakalanamayan örgüt üyeleri Güney 
Sudan-Uganda sınırında bulunmaya devam ediyor.

Kony, gençliğinden beri aldığı Katolik inanç eğitimini Acholi inançları ile 
birleştirerek yeni bir nosyon oluşturdu. Kendisinden önce bu tip bir oluşum 
olan Uganda Halkın Demokratik Ordusu’nu kuran Odong Latek’ten çeşitli 
metotlar öğrenen Kony, TDO’nun askeri yapılanmasını kurmanın yolunu 
bulmakta çok zorlanmadı. Kuzey Uganda’da Museveni sonrası kaosu 
kullanarak çocuk yaştaki yerel nüfusu kimi zaman kaçırarak kimi zaman ikna 
yöntemiyle örgütüne katarak militan sayısını artırdı. O dönemlerde kendisi 
için savaşacak insan bulmakta zorlanması ve maddi yetersizlikler TDO’yu bitiş 
noktasına getirse de pek çok örgütün farklı kanallar tarafından kullanılması 
gibi TDO da farklı ülkelerin iç ve dış politika malzemesi olarak kendi süresini 
uzatmayı başardı.

Uganda’nın Sudan’da faaliyet gösteren Sudan Halkın Özgürlük Ordusu’na 
(Sudan People’s Liberation Army) destek vermesi üzerine TDO’ya destek 
vermeye karar veren Hartum, bir anlamda düşmanın düşmanı dosttur 
stratejisini uygulamıştır. Halkın Özgürlük Ordusu bir gerilla hareketi olarak 
başlamış ve Güney Sudan’ın bağımsızlığında büyük rol oynamıştır. Ülkenin 
kuruluşundan itibaren de düzenli ordu haline gelmiştir. Sudan hükümeti, 
TDO’ya Juba (bugünkü Güney Sudan başkenti) yakınlarında alan sağlaması, 
burada eğitim ve ekipman desteği vermesi üzerine TDO, Halkın Özgürlük 
Ordusu ile de çatışmıştır. 2005 yılından sonra Sudan da TDO’ya verdiği 
desteği kesmiştir. Bu desteğin kesilmesinden sonra, Uganda ordusu yaptığı 
operasyonlar ve baskıyla örgütü kuzey Uganda’dan uzaklaştırmıştır. TDO’nun 
yerleştiği Garamba’ya yapılan askeri operasyonlar sonrasında örgüt büyük 
kayıp yaşamıştır.
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Kony, On Emir ilkelerine bağlı yaşamak isteyen insanlar olarak tanımladığı 
örgütünü kısa zamanda iyi askeri eğitimli, silahlı bir güce çevirmiştir. Bu 
süreçte eski ordu mensuplarının da harekete katılmasının etkisi olduğu 
söylenebilir. Eski bir TDO mensubunun söylediği, “Tanrı’ya inanan her insan iyi 
bir savaşçıdır” cümlesi örgütün propaganda usulüne dair fikir vermektedir. 

TDO, silahlı mücadele ideolojisi ve yaptığı terör eylemlerini meşru göstermek 
için dini söylemlere sarılmış ve bu şekilde kendi safında yer alacak yeni 
militanlar aramıştır. Alice Lakwena’nın takipçilerine deklare ettiği, kendisinin 
Acholi halkını günahlarından temizleme misyonu, sonrasında Kony tarafından 
tatbik edilmektedir. Eski mensupların örgütten ayrılmaları halinde Kony’nin 
ruhunun kendilerine zarar verebileceği düşüncesi, bu inanç sisteminin silahlı 
mücadele ile birleştirildiğinde ne çapta zararlar verebileceğini gözler önüne 
sermektedir. Örgüt bugün insan gücü açısından zayıflasa da varlığını devam 
ettirmektedir. Kony için ABD destekli Uganda güçleri ile başlatılan arama 
çalışmaları 2017 yılında durduruldu. Yapılan açıklamada Kony ve TDO’nun 
artık bir tehdit teşkil etmeyeceği belirtildi. Ancak örgütün daha önceki 
dönemlerde olduğu gibi yeniden hareketlenip bölgesel saldırılar yapabileceği 
endişesi henüz taze.

Afrika’nın farklı bölgelerindeki terör saldırıları uluslararası medyada kendine 
yer bulurken TDO saldırıları pek fazla gündeme gelmedi. Bugün örgütün gücü 
fazla olmadığı için yeni saldırılar yapamasa da geçmişte de pek gündeme 
getirildiği söylenemez. Batı medyasının Boko Haram veya El-Şebab saldırılarını 
görme oranıyla, kendisini Hristiyan değerlerine adadığını söyleyen bir terör 
örgütünü eleştirme oranı aynı olmadıkça tarafsızlık beklemek hata olacaktır. 
Terör, kimden ve nereden gelirse gelsin kötüdür gerçeğiyle yüzleşemeyen 

Batı, samimiyet sınavını verememektedir. Otuz yılda altmışaltı bin çocuğun 
kaçırılmasından, yüz bin kişin ölümünden ve iki milyon insanının evlerini 
kaybetmesinden sorumlu olan bir terör örgütünün katliamlarının medyada 
yeterince yer bulmaması, amaçları benzer olan başka örgütlere fikri ve maddi 
alan sağlayabilir. Bunun önlenmesi içi her şeyden önce Afrikalı liderlerin 
kendi aralarında uzlaşması ve başka ülkelerin iç işlerine müdahale için terörü 
araç olarak görmekten kaçınmaları gerekiyor. Diğer yandan, TDO ve diğer 
örgütlerin örneklerinde görmekteyiz ki, birtakım güçler, belli bölgelerdeki 
etnik, dini, ekonomik çatışma noktalarını örgütler üzerinden kaşıyarak 
nemalanma çabası içerisine giriyorlar. Ekonomisi tıkır tıkır işleyen, terör gibi 
bir problemi olmayan ve sosyal adaletin sağlandığı bir Afrika’dan hoşnut 
olmayacak birileri vardır belki de!
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Geçtiğimiz aylarda AB ve İngiltere arasında 2021’deki balıkçılık kotalarının 
belirlenmesine yönelik müzakerelerde bir uzlaşı sağlanabilmesine rağmen 
Fransız balıkçıların, belirlenen bölgelerde faaliyet gösterememeleri 
üzerine önce Fransız yetkililerin ardından da İngiliz yetkililerin karşılıklı sert 
söylemlerde bulunmaları AB, Fransa ve İngiltere kamuoyunu şu sıralar 
oldukça meşgul eden bir hal aldı. İngiliz yönetimi, karasularında Fransız 
1 Gazi Üniversitesi - Eğitim Yönetimi ve Denetimi

balıkçıların avlanmalarını kesin olarak sınırlandırmayı hedeflemekle beraber, 
aksi durumun egemenlik hakkının ihlali anlamına geleceğini belirtiyor. Fransa 
ise buna misilleme olarak ülkeye giren veya çıkan İngiliz tır ve gemilerinin 
detaylı gümrük aramalarına tabi tutulacağını açıkladı. İki ülke arasında patlak 
veren balıkçı tekneleri krizi geçtiğimiz yıllardan günümüze ulaşan sorunların 
büyüyerek devam edeceğini bizlere gösteriyor diyebiliriz.
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FRANSA  ve İNGİLTERE İLİŞKİLERİ
BREXİT İLE BERABER BÜYÜYEN KRİZLER



İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılma sürecinde kendisini en fazla zorlayan 
ülke olan Fransa bir dönem sıkı dostluk kurduğu İngiltere ile son yıllarda 
büyük krizler yaşamıştır. Bir zamanların sıkı dostları artık aleyhlerinde 
gerçekleştiğini düşündükleri konuları misilleme yoluyla cevaplamaya 
başladılar. Yakın tarihte İngiltere ve Fransa arasındaki krizlere bakacak 
olursak önümüzdeki yılların Avrupa kıtasına pek de huzur getirmeyeceğini 
şimdiden söyleyebiliriz. Avrupa Birliği’nin en önemli ülkelerinden olan, birliğin 
siyasi, askeri ve ekonomik karar alma süreçlerinde söz sahibi olan, tarihsel 
süreçte uzun yıllar birlikte hareket eden bu iki ülke arasında ne gibi krizler 
yaşandı son yıllarda kısaca hatırlayalım.

BREXİT SÜRECİ
Birleşik Krallık 2016 yılında yapılan Avrupa Birliğinden ayrılma referandumunda 
yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. Bu kararın ardından AB ile 

İngiltere arasında üyelik sonrası ilişkilerin tartışıldığı birçok
toplantı yapıldı. Yapılan toplantıların önemli gündem

maddeleri arasındaki ticari ilişkiler ve
balıkçılık konularında Fransa’nın katı

tutumu kimi zaman hem AB’yi hem
İngiltere’yi zora sokmuştu.

Bu müzakereleri yorumlayan
Fransa Maliye Bakanı Bruno

 Le Maire, birlikten
 ayrılma sürecini
Avrupa Birliği’nin

çıkarları
 doğrultusunda

 sonlandırmadıkları
takdirde birliğin geleceğinin

tehlikeye atılacağını vurgulamış
 ve İngiltere’nin kârlı çıktığı bir

 sürecin Avrupa Birliği’nin de intiharına
sebep olacağını vurgulamıştı. Fransız

tarafı birlikten ayrılmanın kime ne zarar
bıraktığının net bir biçimde görülmesinin

birliğin geleceği açısında önemli olduğunu
düşünüp adımlarını bu fikir üzerine atıyordu.

Elbette ki süreci sancılı atlatan İngiltere’nin kendisine yapılan
uygulamalara karşı Fransa’ya dostane davranması beklenemezdi.

AVUSTRALYA’NIN DENİZALTI ALIM ANLAŞMASINI İPTALİ VE
AUKUS ANLAŞMASI
Avustralya 2016 yılında Fransa ile yeni denizaltı alımı kapsamında bir anlaşma 
imzalamıştı. Yapılan anlaşmaya göre ilki 2030 yılında teslim alınacak olan 12 
adet denizaltı için Avustralya’da bir tersane kurulacak ve teknoloji transferi 
ile  birlikte Avustralya yerli sanayisi de projeye dahil edilecekti. Fakat basına 
yansıyan ama teyit edilemeyen haberlere göre Avustralya bu anlaşmayı iptal 
edip Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile birlikte yeni bir denizaltı alım 
süreci başlatacaktı. Daha önceleri sadece duyum niteliğinde olan bu haber 
eylül ayı itibariyle resmi makamlarca da onaylanıp ilan edildi.

AUKUS PAKTI
Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere arasında kabul edilen ve 
ülkeler arasında denizaltı sistemleri, siber savunma vs. gibi alanlarda işbirliğini 
esas alan anlaşmaya verilen addır. Bu anlaşma dahilinde Avustralya’nın da 
dahil olduğu süreçte çeşitli güvenlik anlaşmaları imzalanacak ve yeni nesil 

nükleer denizaltıların üretimi gerçekleştirilecek. Bu üç ülke anlaşması ile 
Hint-Pasifik bölgesinde daha da etkin faaliyetlerde bulunulması amaçlanıyor.
66 milyar dolarlık bütçesi ile Fransa savunma sanayinin en büyük projelerinden 
biri olduğu söylenen bu anlaşmanın iptali Fransa’ya ekonomik ve siyasi büyük 
kayıplar yaşatacak bir adım olmuş oldu. Yukarıda bahsettiğimiz Hint–Pasifik 
bölgesinde Fransa’nın varlığını sürdürmesi zora girmiş oldu. Hatta bu durumun 
sadece Fransa’yı değil Avrupa Birliği’ni zora soktuğu ve bölgede etkinliğinin 
azalacağı görüşü diplomatik çevrelerce yüksek sesle dillendirilmeye 
başlandı. Fransız kamuoyu ise kendilerine yapılan bu muameleyi bir hezimet 
olarak görüp Macron’a karşı ciddi eleştiriler yöneltiyor. Fransız hükümeti içine 
düştükleri durumdan doğrudan İngiltere’yi sorumlu tutmasa da İngiltere’nin 
fırsatçılık yaptığını açıkça dile getirmekten de çekinmiyor.

MANŞ DENİZİNDE BALIKÇILIK KRİZİ
Brexit sürecinde karasularında balıkçılık faaliyetlerinin devamı konusunda 
birlik üyeleriyle anlaşmaya varan İngiltere’nin Fransız balıkçılara karasularında 
çeşitli zorluklar çıkarması ve Manş Adaları çevresinde de Fransız balıkçıların 
faaliyetlerinin sınırlandırılması iki ülke ilişkilerinin tekrar krize girmesine 
neden oldu.

Son olarak Manş adalarından olan ve Fransa’ya 20 kilometrelik bir uzaklıkta 
olan Jersey ada yönetimi Fransız balıkçı teknelerinin karasularında 
avlanmalarına müsaade etmemiş ve bu durum onlarca Fransız teknesi 
tarafından protesto edildi. Kendine has bir yönetim tarzı olan Jersey adası 
uluslararası platformda İngiltere tarafından temsil ediliyor ve adada kraliçenin 
bir temsilcisi bulunuyor. İngiltere ile bu tür bir bağlantısı olsa da Fransa’ya olan 
yakın mesafe bu adayı çevresel ve ekonomik alanlarda Fransa’ya bağımlı 
hale getiriyor. Fransız yönetimi de bu krizde Jersey adasının bahsettiğimiz 
durumunu koz olarak kullandı ve adanın kullanmış olduğu elektriğin %95’ini 
kendilerinin tedarik ettiğini hatırlatıp ada elektriğini kesmekle tehdit etti. 
Ayrıca Fransız ve İngiliz donanmalarına ait gemilerin bölgeye gönderilip 
karşılıklı güç gösterisi yapılması da bölgedeki tansiyonun daha da artmasına 
neden oldu.

Fransızlar İngiltere ile giriştiği güç mücadelesinde yaşamış oldukları krizlerin 
her ne kadar Avrupa Birliği’nin meselesi olduğunu bildirseler de bu durum, 
hem birlik içinde hem de uluslararası arenada büyük prestij kaybına yol 
açmıştır. AUKUS anlaşması Fransa’nın uluslararası askeri ve ekonomik 
faaliyetlerinin de önümüzdeki yıllarda sorgulanıp belki de sınırlanacağı bir 
hal alacağının habercisi olarak kabul edilebilir. İki ülke arasında yaşanan 
gerilimlerin diğer bir tarafı olan İngiltere’nin krizler karşısındaki genel olarak 
sakin ve etki olursa tepki verme tavrı bu ülkelerin problemlerinin daha uzun 
yıllar süreceğini ve birçok durumda da karamsarlık ibresinin Fransa’dan yana 
olacağını bizlere göstermiş oluyor.
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Dünya tarihinin en önemli deniz ticaret yollarından olan Akdeniz, Tunus’un 
Bon Burnu ve Sicilya Adası’nın Lilibeo Burnu arasında çizilen hat ile Doğu ve 
Batı olarak ikiye ayrılır. Doğu Akdeniz havzası Ortadoğu bölgesi için askeri 
operasyonlardan ekonomik ilişkilere kadar tüm gelişmeleri kontrol altına 
alabilecek vazgeçilemez bir öneme sahiptir.  Üstelik son yıllarda Akdeniz’in 
Doğusundaki enerji yataklarının keşifleri nedeni ile, bölgenin enerji paylaşım 
çatışmalarında yeni merkez olduğu söylenebilir.

1 Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler. 
mustafa.ozdmr21@hotmail.com

Doğu Akdeniz’in en kritik noktasında bulunan Kıbrıs Adası,  çoğu kez İskenderun 
Körfezi’ne uzanan bir uçak gemisine benzetilmekte ve tarih boyunca bu adaya 
hakim olanın tüm Doğu Akdeniz’e hakim olduğu ifade edilerek jeo-stratejik 
önemi vurgulanmaktadır. Yukarıda da bahsedildiği gibi son yıllardaki enerji 
rezervleri keşiflerinin özellikle ada etrafında yoğunlaşması Kıbrıs’ın sahip 
olduğu değeri daha da paha biçilemez kılmaktadır. Bu durum, Kıbrıs adasının 
hali hazırda yıllardır süren hukuki/siyasi açıdan tartışmalı durumunu daha da 
içinden çıkılamaz bir hale dönüştürmektedir.
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Kıbrıs adasının yönetimi konusunda Kıbrıs Türkleri ile Rum nüfus arasındaki 
uyuşmazlıkların ve anlaşmazlıkların çözüme kavuşamamasında küresel 
güçlerin bölgede aktör olarak var olma çabalarının etkili olduğu söylenebilir. 
Aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) veya Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi’nin (GKRY) kendi içerisinde yaşadığı siyasi çalkantılarda da iç 
dinamikler kadar dış faktörlerin de etkili olduğu unutulmamalıdır.

DOĞU AKDENİZ’DE ENERJİ DENKLEMİ VE KIBRIS’IN KONUMU
1.ENERJİ KEŞİFLERİ VE KIBRIS’IN ARTAN ÖNEMİ
Eski petrol sahalarındaki üretimin düşmesi ve küresel olarak her geçen gün 
daha da fazla hissedilen ham madde krizi, enerji şirketlerinin odağını alternatif 
bölgelere yöneltti. Bu arayışların  yapıldığı bölgelerden biri ve önemli keşiflerin 
yapıldığı yer; Doğu Akdeniz oldu. 2008 ve sonrasında yapılan çalışmalar 
neticesinde kayda değer miktarda petrol ve doğalgaz yataklarının keşfi, Doğu 
Akdeniz havzasının sadece enerji ve ulaşım koridorlarında bir kavşak olarak 
kalmayacağını bundan böyle enerji merkezi olarak da etkisinin artacağı 
şeklinde yorumlandı. Nitekim, özellikle son yıllarda görülebildiği üzere, 
keşfedilen enerji sahalarının paylaşımı hususunda bölge ülkeleri arasında 
yaşanan rekabet, bölgedeki ekonomi-politik dengelerin geri dönülemez bir 

biçimde değişebileceğini gösterdi. Yaşanan bu mücadele tüm bölge ülkelerini 
de aşarak Ortadoğu coğrafyasındaki siyasi dengeleri de değiştirebilecek 
potansiyeldedir. 

Doğu Akdeniz’in Levant Havzası’nda yaptığı kapsamlı araştırmaların 
sonucunu 2010 yılında yayınlayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (United 
States Geological Survey/USGS) Havzada 3,45 trilyon metreküp doğalgaz 
ve 1,7 milyar varil petrol bulunduğunu tahmin etmektedir. Verilen rakamlara 
göre Doğu Akdeniz’deki enerji rezervi yaklaşık olarak 30 milyar varil petrole 
eşdeğerdir. Bu enerjinin toplam değeri ise piyasa rakamları ile 1,5 trilyon dolar 
civarıdır. Bölgede yıllar süren araştırmalar sonucu keşfedilen
dört önemli enerji sahası şu şekildedir: 

Afrodit : Kıbrıs Adası’nın güneyindeki sahadır.
Leviathan : Kıbrıs Adası ile İsrail arasındaki kalan sahadır.
Nil : Kıbrıs Adası ile Mısır arasında kalan sahadır. 
Herodot : Kıbrıs Adası ile Girit Adası’nın güneydoğusunda kalan sahadır. 

Görülebileceği gibi merkezinde Kıbrıs Adası’nın olduğu mevcut enerji 
yatakları üzerinde Doğu Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler (Türkiye, KKTC, GKRY, 
Suriye, Lübnan, Gazze, İsrail ve Mısır) hak sahibi olmaktadır. Fakat bölgenin 
komşusu olarak Avrupa Birliği (AB) de bu enerji rekabetinde aktif olarak rol 
oynamak istemektedir. Zira enerji noktasında Rusya’ya olan bağlılığını en aza 
indirmek AB ülkeleri için önemli bir kazanım olacaktır. 



EKİM

2. ADANIN GÜNEYİ VE KUZEYİ ARASINDAKİ REKABET
1990 yılında adanın tamamı adına AB başvurusu yapan GKRY, 2004 
yılında ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ ismi ile birliğe dahil oldu. Bu gelişme Rum 
kesiminin daha da başına buyruk hamlelerde bulunmasına yol açmıştır. 
Ayrıca bu tarihten sonra Kıbrıs ve Kıbrıs Türkleri’nin statüsü meselesi 
Türkiye-AB müzakerelerinde bir problem olarak masaya konuldu. 2003 
yılında uluslararası hukuku göz ardı ederek kendi çıkarları doğrultusunda 
Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan eden Rum yönetimi 2004 yılında bu 
kararı yürürlüğe soktu. 2007 yılında adanın güneyinde ilan ettiği 13 parsel 
petrol arama sahalarına küresel şirketlerle vermiş olduğu keşif ve sondaş 
çalışma ruhsatları ile Kıbrıs meselesini uluslararası sahada enerji boyutuna 
da taşımış oldu. 2010 yılı itibariyle Türkiye–İsrail arasında baş gösteren Mavi 
Marmara krizini fırsat bilerek İsrail ile MEB anlaşması yaptı. Mısır’da Sisi’nin 
gerçekleştirdiği darbe sonrasında bozulan Türkiye-Mısır ilişkilerini fırsat 
bilen GKRY, bu kez Mısır ile MEB anlaşması imzalamış oldu. GKRY’nin atmış 
olduğu bu adımlar en son Türkiye’nin ve KKTC’nin dahil edilmediği ve İsrail, 
İtalya, Yunanistan, Mısır, Ürdün ve Filistin’in oluşturduğu ‘Doğu Akdeniz Gaz 
Forumu’na dahil olması ile zirveye çıktı.   

GKRY’nin bu hamlelerine karşılık olarak Kuzey Kıbrıs ana kara Türkiye ile 
daha da yakınlaşmak ve birlikte hareket etmek zorunda kalmıştır. Türkiye 
Petrolleri’ne vermiş olduğu ruhsatlar ile GKRY’nin hamlesine karşılık vermeye 
çalışmış, Türkiye ile karşılıklı MEB anlaşmaları yaparak Doğu Akdeniz’deki 
enerji mücadelesinde aktör olarak varlığını göstermiştir. Türkiye’yi ve KKTC’yi 
bölgedeki rekabette saf dışı bırakmayı amaçlayan adanın GKRY, Yunanistan 
ve diğer bölge ülkelerine Türkiye ile birlikte olduğunu göstermiştir. Son olarak 
Türkiye’nin Libya ile varmış olduğu mutabakat ile karşılıklı MEB sınırlarının 
tanınması ve ertesinde Doğu Akdeniz’de Navtex ilanları ile sahada Türkiye’nin 
varlığının güçlenmesi KKTC’nin güçlenmesi anlamını taşımıştır. 

Tüm bu enerji politikalarının ve çekişmelerinin düğüm noktasında bulunan 
Kıbrıs adasının her iki tarafındaki güncel gelişmeleri içerisinde bulunduğu 
ekonomi-politik aktörlerin ve dış faktörlerin çerçevesinden bağımsız 
yorumlamak eksik kalacaktır. Gün geçtikçe ısınan ve gerginleşen Doğu 
Akdeniz havzasındaki siyasi ortamda Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’nin birlikte 
hareket etmesi bölgedeki dengeleri bozabilecektir. Sahip olduğu jeo-stratejik 
konumu ve tarihsel-kültürel bağı dolayısıyla Türkiye’nin Kıbrıs’tan vazgeçmesi 
mümkün görünmemektedir.  

KUZEY KIBRIS’TA HÜKÜMET KRİZLERİ
Kıbrıs’ın siyasi yapısındaki ideolojileşme ve yaşanan son siyasi gelişmeler 
adanın yönetimine ilişkin yıllardır süren federe devlet ve eşit egemenli iki 
devlet tartışmalarından bağımsız düşünülemez. Bilindiği gibi Kıbrıs Türkleri 
ve Rum kesimi arasında adanın yönetimine ilişkin yapılan müzakereler uzun 
süredir çözüme kavuşturulamamaktadır. Rum kesiminin, Yunanistan’ın 
ve AB’nin adanın yönetiminde “federe devlet” modelini dayatması ve 
eşit egemenlikteki ikili devlet modelini bir alternatif  olarak görmemesi 
müzakerelerin sonuçsuz kalmasına yol açmaktadır. Zira Rum ve AB kesiminin 
gayesi federe devlet adı altında adayı Rumların yönetimine sunarak Türkiye’yi 
saf dışı bırakmak, meseleyi oldu bittiye getirmektir. Bu ise ne Türkiye’nin ne de 
Kuzey Kıbrıs kesiminin isteyeceği bir sonuçtur.
 
Bir önceki dönem KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın federe devlet 
çözümünde ısrarcı olması ve Türkiye’nin garantörlüğünü istemediği yönünde 
açıklamalarda bulunması ve Türkiye’nin 1974 Barış Harekatı’nı işgal olarak 

nitelendirmesi büyük ses getirmiştir. Buna karşın adada federasyon modelinin 
çözüm olmaktan çıktığını söyleyerek eşit egemenlikte ikili devlet modelini 
savunan Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Ersin Tatar, gerçekleştirilen son 
seçimlerde ikinci turda rakibi Mustafa Akıncı’yı eleyerek Cumhurbaşkanlığı 
koltuğuna oturmuştur. 

Seçimlerde Türkiye’nin müdahalesi gündeme gelmiş bu konuya dair 
“Raporluyoruz Grubu” tarafından bir rapor hazırlanmıştır. Hazırlanan raporda 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı 
(MİT) ve Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığı ile seçimlere müdahale edildiği iddia 
edilmiştir. Mevcut iddialara göre; Türkiye UBP adayı Ersin Tatar’ı açıkça 
desteklemiş, diğer adaylar (Mustafa Akıncı ve Serdar Denktaş) kendilerini MİT 
olarak tanıtan insanlar tarafından adaylıktan çekilmeleri için tehdit edilmiş, 
gazeteciler ile görüşmeler yapılmış ve gazeteciler Tatar için ikna edilmeye 
çalışılmış, AKP reklam ekibi Ersin Tatar için çalışmış, belli başlı seçmenlerin 
banka hesaplarına Tatar’a oy vermeleri için para dağıtılmış, sosyal 
medyada troll ve bot hesaplar aracılığıyla diğer adaylara yönelik karalama 
kampanyaları başlatılmış, Cumhurbaşkanlığı tarafından yollanan 27 kişilik 
ekip yaklaşık 300-400 civarı bir grup ile saha çalışması yapmış ve seçmenler 
ikna edilmeye çalışılmıştır. 

18 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerinde 
Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan  Ersin Tatar’a, Başbakanlık ve 
Cumhurbaşkanlığı arasında bir tercih yapması için üç gün süre tanındı. 
21 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada Tatar, kendi partisinin Kurultayını 
beklediğini ve Kurultayda belirlenecek yeni isme hükümet kurma yetkisini 
vereceğini, o tarihe kadar ise Cumhurbaşkanı sıfatı ile Bakanlar Kurulu 
toplantılarına başkanlık edeceğini belirtti. Bu açıklama ve tutum muhalefet 
tarafından tepki ile karşılansa ve hukuka uygun olmadığı söylense dahi 23 
Ekim tarihinde Cumhurbaşkanlığı’nı resmen devralan Tatar, hükümet kurması 
için kimseyi görevlendirmedi.
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UBP Genel Başkanlığına Vekalet eden Ersan Saner’in yapılacak Kurultay 
sonrası başkanlığı seçilecek yeni isme bırakacağı bekleniyordu ancak Saner, 
Kurultay’da aday olarak seçime girdi. Diğer iki adayın (Faiz Sucuoğlu ve 
Hasan Taçoy) adaylıktan çekilmeleri sonucu tek liste ile girdiği Olağanüstü 
Kurultay’da başkan seçildi ve hükümet kurma yetkisi Saner’e verilmiş oldu. 
7 Kasım’dan 21 Kasım’a kadar hükümet kurulamayınca bu kez Cumhuriyetçi 
Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhüman’a yetki verildi. Erhüman’ın 
çabaları da sonuçsuz kalınca 3 Aralık tarihinde hükümet kurma yetkisini 
yeniden alan Saner, Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP)–Yeniden 
Doğuş Partisi (YDP) arasında kurulacak azınlık hükümetinin listesini 
Cumhurbaşkanı’na sundu. Cumhurbaşkanı’ndan alınan onay sonrası 19 Aralık 
2020 tarihinde Meclisten de (dışarıdan destek veren bağımsız 3 milletvekili 
sayesinde) güvenoyu almayı başardı ve hükümet göreve başladı. Fakat azınlık 
hükümeti olması ve partiler arası görüş ayrılıklarının görmezden gelinemez 
olması nedeniyle hükümet etme süreci oldukça sancılı geçti. Son olarak Ekim 
ayı itibariyle hükümetin Mecliste nisap sayısını (26 oy) sağlayamıyor olması 
erken seçim tarihinde kendini gösterdi. Erken seçim ve seçim yasakları  
tarihinde uzlaşıya varılamayınca ve hükümet mecliste çoğunluyu bir türlü 
sağlayamayınca Başbakan Saner, 13 Ekim tarihinde istifasını Cumhurbaşkanı 
Tatar’a sundu. Ülkeyi erken seçime götürecek hükümet için henüz bir 
ismi görevlendirmemiş olan Tatar’ın UBP’nin Kurultay’ını bekliyor olduğu 
söylenmektedir. Erken seçim tarihi ve geçici hükümet de muhtemelen bu 
kurultay sonrası netleşecektir. 

Bütün bu gelişmelerin yanında Halil Falyalı’nın tutuklanması ile birlikte 
medyaya sızdırılan Saner’e ait müstehcen görüntüler, siyaset ve mafya 
arasındaki kirli ilişkiler ağını ortaya çıkardı. Mevcut gelişmeleri Ersan Saner 
bir “itibar suikasti” olarak nitelendirse dahi bu durum, mafya liderlerinden 
Sedat Peker’in Mayıs ayında Youtube Kanalında yayınladığı bir videoda 
Latin Amerika-Türkiye arasındaki uyuşturucu ticaret ağının Kıbrıs üzerinden 
gerçekleştirildiği iddalarını hatırlattı. KKTC’nin hukuki ve siyasi statüsünün 
uluslararası arenada tanınmıyor olması ülkenin yasadışı ilişkiler ağında bir 
merkez olmasına yol açmaktadır. 

SONUÇ
Özetlemek gerekirse, KKTC’deki siyasi yapının parçalı olması ülkede 
siyasi istikrarı mümkün kılmamaktadır. Henüz iç siyasi yapısında birliği 
sağlayamayan Kuzey Kıbrıs’ın müzakerlerde Güney Rum kesimi ile bir 
uzlaşıya varması yakın zamanda mümkün gözükmemektedir. Her geçen 
gün keşfedilen enerji yatakları nedeni ile artan önemi, adanın yönetiminde 
söz hakkı olma noktasında tarafları inatçı kılmaktadır. Kıbrıs’ta siyasi 
anlaşmazlıklardan fırsat bilinerek federasyon görüşmelerinin oldu bittiye 
getirilmesi ihtimaline karşı öncelikle adanın kuzeyinde iç birliğin sağlanması 
gerekmektedir. 
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ABD İkinci Dünya Savaşı’nın ardından küresel iktidar olma rekabetini
uzun yıllar Sovyet Rusya karşısında göstermiştir. Sovyet Rusya

ve ABD’nin “Soğuk Savaş” adı altında çift kutuplu bir
 dünya siyaseti icra ettikleri günlerde Asya’da bir

dev uykusundan uyanmaya çalışıyordu. Ancak
bu devin uyanması SSCB’nin dağılmasının

ardından gerçekleşti. 

2000’li yıllardan sonra hızla yükselişe geçen
Çin, dünya siyasetinde ve ekonomisinde

en önemli rol oynayan aktörler arasına
girmiş, hatta sistemdeki diğer “Süper Güç”

diye adlandırdığımız küresel siyasetin
aktörlerini tehdit eder hale gelmiştir.

Bugün ise ABD-Çin rekabetinin geleceği
ve rekabeti birçok ülkeyi etkilemektedir.

Harvard Kennedy School’dan Graham T. Allison’a
ait olan Tukidides Tuzağı’na göre ABD-Çin rekabeti
 Atina-Sparta rekabetine benzemektedir. Atina’nın

yükselişinin, Sparta’ya aşıladığı korku sebebiyle savaşın
kaçınılmaz hale geldiği düşüncesi üzerinden değerlendirilme

yapılır. Allisson 15. Yüzyıldan itibaren ele aldığı 16 olayı incelemiş
ve bu olayların 12’sinin savaşla sonuçlandığını belirtmiştir. Bu olaylar 

egemen olan devletler ve bu egemenliğe tehdit olan yükselmekte olan 
ülkeler arasında gerçekleşmiştir.

1 Sakarya Üniversitesi-Uluslararası İlişkiler

Fatih BEYAZ 1
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Bu iki devin rekabetinin savaşla sonuçlanma ihtimali yalnızca bu iki 
güç arasında kalmayacağı gerçeği dünya barışını tehdit etmektedir. 
Covid-19 salgını ardından gelişen süreç ve sonrasında birçok politikacı ve 
araştırmacılar: “Her şey değişecek.” ifadesini kullanarak virüsün değişime 
neden olduğunu vurgulamaktadırlar. Aslında bu yanlış bir ifade çünkü virüs 
değiştirmiyor, değişimi hızlandırıyor.

Zbigniew Brzezinski, 2020’den sonra Amerika’nın dünya siyasetindeki 
liderliğinin sorgulanması akabinde dünyanın kaotik bir ortama 
sürükleneceğini belirtmiştir. Brezezinski bu ifadelerinde haklı da çıkmıştır. 
Çünkü Amerika, küresel siyasetteki liderliğini devam ettirmek için Asya 
misyonunu başlatacaktı.

Uluslararası örgütlerdeki etkin faaliyetleri, Asya ve Afrika’daki yumuşak güç 
politikaları ile Çin uluslararası kamuoyunu da yanına çekmeye çalışmakta ve 
ABD karşısındaki rekabette yalnız kalmak istemediğini göstermektedir.

Çin’in ABD Karşısındaki İstihbarat Mücadelesi
Çin, istihbarat hedeflerini şu şekilde sıralamıştır:
1. Ekonomik büyümenin ve istikrarın sağlanabilmesi amacıyla ABD’de 

geliştirilen yeni nesil teknolojilerin bilgileri casusluk operasyonları ile 
temin edilmesi.

2. ABD tarafından gerçekleştirilme ihtimali olan toplumsal kalkışmaların 
engellenmesi, iç politikaları dış müdahale olasılıklarının önceden tespit 
edilmesi ve Çin Komünist Partisi’nin ülke yönetimindeki etkinliğinin 
sürdürülmesi hedefleri doğrultusunda, internetin denetlenmesi ve 
böylelikle de yerel muhalif hareketlerin kontrol edilmesi.

3. ABD istihbarat servislerinin Çin aleyhine planladığı casusluk faaliyetlerine 
karşılık olarak etkili karşı casusluk faaliyetleri yapılanmasının tesis 
edilmesi.

Çin ve ABD giriştikleri bu mücadelede her zaman rakibinden bir adım önde 
olabilmek adına istihbarat faaliyetlerine ehemmiyet göstermiştir. Çin’in 
istihbarat çalışmaları “casusluk” olarak uluslararası gündemde çok fazla yer 
alırken, ABD’nin aynı faaliyetleri gündeme gelmemektedir. ABD, Çin’e karşı 
uluslararası bir cephe oluşturarak kendi mücadelesinin meşruiyetini elde 
etmeyi amaçlamaktadır.

Harvard Business Review’da yayımlanan bir araştırma, Çin’in 150’den fazla 
ülkeye verdiği kredilerin toplamı 1,8 trilyon dolarla dünya hasılasının %5’i gibi 
yüksek bir düzeydedir. Ayrıca, Covid-19 krizi dünya ekonomisinin merkezlerini 
özellikle ABD ve Avrupa’yı derin bir durgunluğa iterken, Çin bu krizi hızlı bir 
şekilde denetim altına aldı, aşı üretti, medikal malzeme piyasasında egemen 
konuma yükseldi, Covid-19 kriziyle çok zor duruma düşen 77 düşük gelirli 
ülkenin borçlarını erteledi ve ekonomik büyüme sürecine herkesten önce 
geri döndü. Bu bilgiler ışığında söyleyebileceğimiz şey şudur ki; ABD’nin Çin’e 
karşı oluşturmak istediği cepheye karşın Çin şu an pek çok ülkeye nüfuz etmiş 
durumdadır.

ABD, Çin ile rekabetinde geçmişte daha öncede gördüğümüz bazı taktiklere 
başvurmaktadır. ABD’nin Çin teknoloji şirketlerine karşı saldırısının merkezi 
5-G teknolojisinde çığır açan Huawei’i yasaklama kampanyası oldu. Üstelik bu 
teknolojide öncü bir şirketi bulunmadığı için dolayısıyla Avrupa, daha düşük 
teknoloji üreten şirketlere bağımlı hale geldi. Kampanya diğer bir 5-G devi 
devlet şirketi ZTE, WeChat ve Tik Tok yanında adı daha az bilinen birçok Çinli 

şirketin önüne engeller çıkarılmasıyla sürdü.

Çin’in Uzun Vadeli Hedefleri
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı’nın Çin ile ilgili yayımladığı 
yaklaşık 200 sayfalık rapordan yola çıkarak yaptığım değerlendirmeye 
esasen;

Çin’in temel stratejilerinden biri, Çin’in gücünü maksimize ederek politik ve 
sosyal iyileştirme, gelişmiş yönetim birimlerini kurmak ve uluslararası sistemi 
kendi istekleri ve düşünceleri temelinde yeniden revize etmektir. 

Çin gelişen ekonomisini korumak, sürdürmek istemektedir ve bu amaçla 
2049 yılına kadar Çin nüfusunun daha genç olmasını hedeflemiştir. Bu hedefin 
gerçekleşmesi ile de elde edilen kazanımların korunması ve sürdürülmesi 
amaçlanmıştır. 

Askeri kapasitelerin geliştirilmesi yönünde yapılan yatırımlar ve savunma 
sanayisindeki gelişim Çin’in revizyonist bir görüntüye sahip olmasına neden 
olmuştur. Bu revizyonist görüntü ABD’yi Çin’i Asya Pasifik’te çevreleme 
politikası izlemeye yöneltmiştir. Soğuk savaş döneminde Sovyetleri 
çevreleyen ABD, şimdi de Çin’i çevreleyerek dizginlemeyi hedeflemektedir.

Sonuç
Dünya tarihinin geçmiş dönemlerindeki örnekler üzerinden ABD-Çin 
rekabetini açıklamak gerekirse bu rekabet Atina-Sparta çekişmesine 
benzer. Yani Atina zenginleşen, dışa açık ve güçlenen bir gücü temsil eder 
yani ABD’yi. Sparta ise daha kapalı bir toplumu ve henüz kendi içerisinde bir 
refaha ulaşamamış bir gücü temsil eder yani Çin’i. Ancak bu örneğimizde 
Sparta Atina’nın yükselişini tehdit algılayıp savaş başlatmışken, incelediğimiz 
vaka da ABD, Çin’in yükselişini kendi uluslararası hakimiyetine tehdit olarak 
algılayıp çevreleme ve iktisadi baskılar oluşturmaktadır. 

Çin yüksek üretim kapasiteleri sayesinde dünya siyasetinde son yıllarda güç 
kapasitelerini arttırmış, pek çok devletle ekonomik ilişkiler sebebi ile karşılıklı 
bağımlılık temelinde ilişkilerini geliştirmiştir. Avrupalı büyük güçlerinde bu 
karşılıklı bağımlılık içerisine girmesi, Çin’in yükselişini hızlandırmıştır. ABD’ye 
kafa tutan bir devlet olarak Çin, uluslararası siyasetin geleceğini dizayn eden 
büyükler masasında liderliğe gözünü dikmiş bir ejder imajındadır. 
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Rusya’ya Şok! Rus Araştırma Gemisine Danimarka Tarafından El Konuldu

Rusya’nın Kopenhag Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Danimarka 
makamlarının Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı P.P. Şirşov Okyanus Bilimleri 
Enstitüsü’nün kullandığı Akademik Ioffe adlı araştırma gemisine el koyduğu 
belirtildi.
“Gemi, Akademik Ioffe’nin önceki faaliyetleri ile ilgili üçüncü kişinin hak 
iddiası üzerine ihtiyati tedbir olarak el konuldu” açıklamasında bulunan 
büyükelçilik yetkilisi, Kanada menşeili One Ocean Expeditions LTD şirketinin 
mahkemeye başvurduğu bilgisini verdi.
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Aliyev’den Ermenistan’a Zeytin Dalı: ‘’Barış Imzalamaya Hazırız’’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’de düzenlenen 8. Küresel 
Bakü Forumu’nda yaptığı konuşmada Ermenistan’la yaptıkları Karabağ 
savaşı ve elde ettikleri zaferle ilgili açıklamalarda bulundu.
Aliyev, “Karabağ sorunu çözüldü. Bu sorunu Azerbaycan kendi başına çözdü. 
Azerbaycan, BMGK (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) kararlarını kendi 
uyguladı. Maalesef bu kararlar 27 yıldır kağıt üzerinde kalmıştı. Eğer kendimiz 
hareket etmeseydik, daha 27 yıl kağıt üzerinde kalacaktı. Biz uluslararası 
hukuktan doğan haklarımızı kullanarak topraklarımızı işgalden kurtardık.” 
diye konuştu.

Avrupa Birliği’nde Polonya Krizi! Onlar Kaçıyor, Biz Neyi Bekliyoruz?

Polonya krizi, AB’de derinleşmeye devam ediyor. Küresel düzeyde, stratejik 
ittifaklardaki ve birliklerdeki ülkelerin hareketliliği artmışken, Türkiye’nin 
hala AB kapısında beklemeye razı oluşu, kafalarda soru işareti uyandırmaya 
devam ediyor. Sovyetlerin yıkılmasıyla AB’ye giren Polonya Macaristan’la 
beraber, İngiltere’nin Brexit’le ayrılmasının şokunu atamayan AB’nin, 
temellerini sarsmaya devam ediyor. AB kanunlarının bazılarının Polonya 
ulusal egemenliğine müdahale olarak görülüp, Polonya ulusal anayasasının 
AB kanunlarının üstünde kabul edilmesi çatışmanın temelini oluşturuyor.

Krize Yol Açan Lübnanlı Bakan, Istifa Baskılarına Direniyor

Bakan Kardahi, Lübnan Başbakanı Necib Mikati’nin bugün yaptığı “istifa 
imasını” içeren çağrısını bir kez daha reddetti.
Mikati, bugün yaptığı açıklamada, Lübnan’ın, Kardahi’nin şahsi duruşu 
nedeniyle Körfez Arap ülkelerinin yaptırımına maruz kaldığını söylemişti. 
Mikati, 30 Ekim’de, Kardahi’ye ulusal çıkarları gözeterek uygun bir karar 
alması teklifi nde bulunmuştu. Kardahi ise söz konusu ifadeleri bakan 
olmadan önce söylediğini, istifasının da söz konusu olmadığını bildirmişti.
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Karadeniz’de Sular Isınıyor: Rus Donanması, ABD Gemisini Takibe Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden 
yapılan açıklamada, “Karadeniz Filosu kuvvetleri ve araçları, 4 Kasım’da 
Karadeniz havzasına giren ABD Donanması’nın bayrak gemisi Mount 
Whitney’in eylemlerini izlemeye başladı” ifadelerine yer verildi.
1 Kasım’da LCC-20 borda numaralı USS Mount Whitney adlı amfi bi komuta 
kontrol gemisinin Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı’nı geçerek 
İstanbul’a ulaştığı öğrenilmişti. ABD Donanması, geminin de en kısa zamanda 
Karadeniz’de tatbikat için USS Porter destroyerine katılacağını duyurmuştu.

Kazakistan’da Astana Formatında Suriye Konulu Zirve Yapılacak

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da aralık ayı ortalarında Suriye konulu 
görüşmelerin yeni bir turunun gerçekleştirileceği bildirildi.
Kazakistan Başbakan Yardımcısı Muhtar Tileuberdi, “Garantör ülkelerden 
(Rusya, Türkiye, İran) Astana süreci kapsamında yeni bir görüşme organize 
edilmesi talebini aldık, net tarih üzerinde görüşüyoruz. Aralık ortalarında 
gerçekleştirilecek” dedi. Tileuberdi, garantör ülkelerin toplantıda dışişleri 
bakan yardımcıları seviyesinde temsil edileceğini ifade etti.

Ukrayna’dan Almanya’ya Tepki: Berlin Bizi Sırtımızdan Bıçakladı

RND’ye konuşan Melnik, Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın boru hattının 
sertifi kalandırılmasının Almanya ve AB’ye gaz sevkiyatı için tehlike 
oluşturmadığı yönündeki açıklamasının Kiev’i şoke ettiğini belirtti.
Kuzey Akım-2 projesini başlı başına Ukrayna’nın sırtına yediği bıçak darbesi 
olarak nitelendiren Melnik, bunun Ukrayna’nın gelecek 10 yıl Almanya’ya 
karşı büyük bir güven kaybı yaşamasına yol açacağını ifade etti. Melnik 
ayrıca Berlin’in proje görüşüldüğü sırada Kiev’le istişarelerde bulunmadığını, 
bunun Ukrayna ile AB arasındaki Ortaklık Anlaşması’nın ihlali olduğunu 
kaydetti.

Portekiz’de Meclis Feshedildi

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Portekiz’de Cumhurbaşkanı 
Marcelo Rebelo de Sousa başkanlığında toplanan Devlet Konseyi’nin, 
Cumhurbaşkanı’nın önerisini kabul ederek meclisi feshettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı De Sousa’nın siyasi partilerin liderleriyle yaptığı istişarelerin 
ardından en kısa sürede erken seçim tarihini açıklaması bekleniyor. Portekiz 
basını ocak ayı sonunu erken seçim tarihi olarak gösteriyor.






