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Güneydoğu Asya’da bir ülke. Hint Okyanusu ile 
Büyük Okyanus arasında, Malay (Kra) Yarıma-

dasının güney ucu ve büyük Borneo Adasının 
kuzey bölgesinde 13 eyaletten meydana gelmiştir.

TARİHİ
Malezya’nın ilk insanları olan Malayalılar, tarihin 
ilk çağlarından itibaren yüzyıllarca Çin, Hindistan, 
Tayland ve Sumatra Adası topraklarında dağınık 
bir şekilde yaşamışlardır. Sekizinci yüzyıldan on 
üçüncü yüzyıla kadar Endonezya Sultanlığına 
tabi olmuşlar, daha sonra bir müddet Hintlile-
rin işgalinde kalmışlardır. Bir devlet olarak tarih 
sahnesine 1400 yılında Malay Sultanlığını kurarak 
çıktılar. Dünya siyasi olaylarından bir müddet uzak 
yaşayan Malayalılar, çok geçmeden Avrupa dev-
letlerinin saldırılarına uğrayarak yıkıldı. On ikinci 
yüzyılın başlarından itibaren İslamiyet ile şereflen-
miş bu millet, birçok emperyalist memleketin işgali 
altında istiklal mücadelesine başladı. İstilacı güçler, 
İslama olan düşmanlıklarını, bu güzel memleketi 
baskı altında tutmak ve birçok İslami eseri tahrip 
etmek suretiyle göstermişlerdir. Buna karşılık birlik 
ve beraberliğini devamlı zinde tutan Malayalılar, 
istiklallerini kazandıkları 1957 yılına kadar Portekiz, 
Hollanda, İngiltere ve Japonya’ya karşı mücadelel-
erini sürdürdüler. Malaya Federasyonunun is-
tiklalini kazanmasından sonra, Saravak, Sabah ve 
Singapur’un da birliğe katılmasıyla 16 Eylül 1963 
yılında Malezya Devleti kurulmuş oldu. Fakat iki 
yıl sonra Singapur’un federasyondan ayrılmasıy-
la, eyalet sayısı 13’e düştü. Malezya’nın ilk sultanı 
(Tunku) Abdul Rahman 1970 yılında emekli olunca, 
yerine (Tun) Abdul Razak, sonra (Datuk) Hüseyin 
bin Onn, daha sonra da Hacı Ahmed Şah sultan 
oldu. Günümüzde Sultan Muhübuddin Şah ibni 
Yusuf Gaferallah Şahtır (1993).

FİZİKİ YAPI
Malezya Güneydoğu Asya’da ekvatorun yakının-
da 1° ve 7° kuzey enlemleri ve 100° ve 119° doğu 
boylamları arasında yer almaktadır. Kuzeyinde Tay-
land, güneyinde Singapur ve Endonezya, doğuda 
Filipinler ile komşudur. Hint Okyanusu ile Büyük 
Okyanusun birbirine kavuştuğu bölgede, Asya 

kıtasından Avustralya’ya doğru uzanan ve kısmen 
okyanusa batmış durumda olan Sunda platformu 
bulunur. Malezya toprakları, bu platformun yük-
seltileri olan iki ayrı bölgede kurulmuştur. Malezya, 
Malakka yarımadasında yeralan Malay bölgesi 
ve Büyük Borneo Adasında bulunan Saravak ve 
Sabah bölgelerinden ibaret olmak üzere üç ana 
bölgeye ayrılmaktadır. Malay bölgesi ile Borneo 
Adasındaki topraklar arası Güney Çin Deniziyle 
ayrılmış olup, 750 km uzunluğundadır. Yaklaşık 
330.434 km2 olan Malezya topraklarının 131.587 
km2si yarımada topraklarında 198.846 km2si de 
Saravak ve Sabah bölgelerine aittir. Malaya bölge-
si, kuzeyden güneye yaklaşık 720 km uzunluğa, 
ortalama olarak 400 km genişliğe sahiptir. Yarıma-
da kıyıları yaklaşık 4830 km, Sabah ve Saravak 
eyaletlerine ait kıyı şeridi uzunluğu da 2100 km 
civarındadır.

Malay Yarımadasını, ortada yer alan dağ dizileri 
ile bu dağların çevresinden itibaren güneye doğru 
gidildikçe genişleyen kıyı ovaları meydana getirir. 
Merkezdeki bu dağlar, umumiyetle 1200 ile 2000 
m arasında yüksekliğe sahiptir. En yüksek nokta 
Günong Tahan Tepesi (2189 m)dir. Doğu ve batı 
kıyılarındaki ovalar arasında Pahang, Perak ve 
Kelantan nehirleri yer almaktadır.

Sabah ve Saravak bölgelerinin % 85’i dağlık olup, 
yüksekliği 500 m’yi aşkın arazileri ihtiva eder. 
İç bölgeler ise, Güneydoğu Asya’nın en yüksek 
tepesine sahiptir. Bu tepelerin en yükseği olan 
Kinabolu Tepesi (4100 m)dir. Bölgenin en önemli 
nehirleri Rajang, Baram ve Kinabatangan’dır.

MALEZYA
ÜLKE RAPORU
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İKLİM
Malezya’da tropikal iklim mevcut olup, her mevsim 
bol yağmur yağmaktadır. Muson rüzgarlarının te-
siriyle de özellikle ocak ve mayıs ayları arasındaki 
sürekli yağışlar, memleketin nisbi nem miktarının 
yüzde 80 civarına kadar yükselmesine sebebiyet 
verir. Yıllık yağış ortalaması bölgelere göre büyük 
farklılık gösterir. Genelde 2000 ila 2540 mm olan 
bu oran, Sabah’da 1500-4500 mm, Saravak’da ise 
300-400 mm arasında değişir. Günlük sıcaklık, 
alçak yerlerde 21°C ila 32°C arasında iken, yüksek 
bölgelerde daha düşük olur. Başlıca özellikleri sı-
caklık, rutubet ve nem olan iklimi sebebiyle, olduk- 
ça gür ve ülkenin % 70’ini kaplayan tropikal or-
manlara sahiptir. Ormanlardaki mevcut 15.000 tür 
bitkinin 6000 türünü çeşitli ağaç cinsleri meydana 
getirir. Bu ağaçlardan bazıları 45 m yüksekliğe 
kadar büyüyebilir. Bambu gibi kerestesi makbul 
ağaçlar ve kauçuk ağaçlarından başka 800’ü aşkın 
tür orkide ve oldukça fazla miktarda amber bitkisi 
yetişir.

TABİİ KAYNAKLAR
Bol yağışlı ikliminden dolayı Malezya, ormanı bol 
bir memlekettir. Yaklaşık olarak topraklarının % 70’i 
ormanlarla kaplıdır. Bu ormanlar çoğunluğu sık or-
manlık olmak üzere, 6000 farklı türde ağaçlardan 
teşekkül etmiştir. Bazı ağaçlar çok uzun olup, 35 ila 
45 m yüksekliğindedir. Bunga Raya olarak bilinen 
ağaç türü, kerestesinin kalitesi bakımından çok 
kıymetlidir. Bu sık ormanlıklar arasında, oldukça 
çeşitli ve fazla sayıda vahşi hayvan yaşamaktadır. 
Kaplan, yabani sığır, gergedan, tapir, orangutan 
ve çeşitli maymun türleri, fil, leopar, birkaç geyik 
cinsi ve timsahlar, mevcut vahşi hayvanların başlı-
calarıdır. Ayrıca 500 cins kuş yaşar. Bunların bir 
kısmı göçmen kuşlardır. Serçe, guguk kuşu, çoban 
aldatan, saksağan, ardıç kuşu, Mynah ve Merbok 
türü ve rengarenk tüyleriyle tavus, trogon, broad-
bills, pittas, sülün, altın aurioles balıkçıllar, tukan 
ve güneş kuşları bulunmaktadır. Malezya maden 
bakımından da çok zengindir. Kalay üretiminde 
dünya birincisidir. Dünya kalay üretiminin % 70’ini 

Malezya karşılar. Kalay daha çok yarımada bölge-
sinden çıkarılır. Demir, boksit, petrol, manganez, 
altın, tungsten ve titan diğer önemli madenleridir.

NÜFUS VE SOSYAL HAYAT
Malezya nüfusu, birçok ırkın insanlarının biraraya 
gelmesiyle meydana gelmiş olup, yaklaşık olarak 
17.421.000 kişiye ulaşır. Bunun büyük kısmı yarıma-
da topraklarında, yaklaşık 3,5 milyonu ise Borneo 
Adasında, Sabah ve Saravak bölgelerinde yaşa-
maktadır. Malezya nüfusunun % 55’ini Malaylar, 
% 34’ünü Çinliler, % 10’unu Hintliler ve % 1’ini de 
Pakistanlılar ve diğer azınlıklar teşkil eder. Yıllık 
nüfus artış oranı yaklaşık % 3 olup, nüfusun % 60’a 
yakın bir bölümü köylerde yaşar. Nüfus yoğunluğu 
bölgelere göre değişmektedir. Mesela Penang’da 
km2ye 750 kişi iken bu rakam Pahang dolaylarında
14 kişiye düşer. En kalabalık ve gelişmiş merkez, 
başşehir Kuala Lumpur’dur. Yüzölçümü 244 km2 
olan bu şehrin nüfusu 1.000.000 civarındadır. Bun-
dan başka başlıca büyük şehirleri George Town, 
İpoh, Kuehing, Kota Kinabalu ve Sibu’dur. Malezya 
köylerinin yarısına yakın bir kısmı, 10.000 kişilik 
merkezler haline gelmiştir. Dolayısıyla, Güneydoğu 
Asya’nın en fazla iskan edilmiş memleketlerinden 
biridir.

Bu merkezlerdeki evler, umumiyetle kazıklar 
üzerinde kurulmuş kulübeler şeklindedir. Böylece 
köylüler su baskını, yırtıcı hayvan tehlikesinden 
korunduğu gibi, evler alttan da havalandıkları için 
sıcak iklime karşı serin evlerde yaşamış olurlar. 
Şehir merkezleri oldukça modern olup, Malay, Arap 
kültürünün karışımı olan mimari yapılarla doludur. 
Her ne kadar tarih boyunca birçok emperyalist 
memleketin istilasına uğrayarak, sahib olunan 
birçok ince zevklerle dolu ve baştanbaşa sanat 
olan nadide İslami eserler tahrip edildiyse de, hala 
varlıklarını korumayı başaran birçok cami ve me-
drese, bugün şehirleri doldurmaktadır. Malezya’da, 
istilacılar sürüldükten sonra, memleketin hemen 
her köşesine camiler ve birer ilim yuvası olan 
medreseler inşa edilmiştir. Bunlardan Kuala San-
gar’daki Ubadiah ve Panang’taki Keling camileri, 
herkesin hayran olduğu eserlerdir.

Halkın % 85’i okur yazardır. Halkın % 90’ının 
konuştuğu Bahasa, Malezya resmi dilidir ve Arapça 
ile eski Malaya dilinin karışımından ortaya çıkmıştır. 
Bundan başka hemen herkes İngilizce bilmektedir. 
Tamil dili ve Çince de yaygın olan diğer dillerdir. 
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Halkın büyük çoğunluğu Müslümandır. Ayrıca 
azınlıkta olmakla beraber Hindu ve Budistler de 
mevcuttur.

SİYASİ HAYAT
Malezya Sultanlıkla idare edilmektedir. Sultan, 
eyalet valileri tarafından beş yıllığına seçilir. Sultan, 
oldukça geniş hak ve selahiyete sahip olup, hük-
umeti kurması için başbakanı tayin eder. Malezya 
meşruti sultanlığı parlementosu, iki ayrı meclisten 
ibarettir. Bunlardan birincisi millet meclisi (De-
wan Raayat) 154 üyeli olup, tamamı halk tarfın-
dan seçilir. İkincisi senato (Dewan Negora) ise 68 
üyelidir. Bunun 32 üyesini sultan, geri kalanını ise 
eyalet meclisleri seçer. Malzeya, Johore, Kedah, 
Kelantan, Malacca, Negri Sembilan, Pahang, Pen-
ang, Perak, Perlis, Sabah, Saravak, Selangor ve 
Trenggon olmak üzere 13 eyalete ayrılır. Her eyale-
tin bir eyalet valisi (Yang di-Pertua Negeri) ve bir 
de eyalet meclisi vardır. Yargı gücü, Federal Mah-
keme’ye bağlı Malaya Yüksek Mahkemesi, Borneo 
Yüksek Mahkemesi ve diğer bağımsız mahkemel-
ere aittir.

Malezya dünya politikasına “bağlantısız” bir ülke 
olarak katılır. Güneydoğu Asya Milletler Teşkilatı 
üyesidir. Dış politikasında “İslam Birliği” için 
çalışmalar yapmaktadır.

Malezya, bağımsızlığını 31 Ağustos 1957 tarihinde 
İngiltere’den kazanmıştır. Kuruluşunda Malaya 
Federasyonu olan ismi, 1963 yılında Sabah,Sar-
awak ve Singapur’un katılımıyla Malezya olarak 
değiştirilmiştir. Singapur, 1965 yılında federasyon-
dan ayrılmıştır.

Malezya,federal anayasal monarşiye dayalı parla-
menter demokrasi sistemiyle yönetilmektedir.Fed-
eral Anayasaya göre devletin başı, 9 eyalet sultanı 
tarafından rotasyon usulüyle beş yıllık bir dönem 
için seçilen ve törensel yetkilere sahip olan kraldır.

Son olarak,24 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen 
Hükümdarlar Konferansı toplantısında, Pahang 
eyaleti Sultanı Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin 
Al-Mustafa Billah Shah Malezya2nın 16.Kralı olarak 
seçilmiştir.

Hükümetin başı Başbakan’dır. Federal Meclis, Tem-
silciler Meclisi (Dewan Rakyat) ve Senato (Dewan 
Negara) olmak üzere iki kamaradan oluşmak-

tadır. 70 üyeli Senato üyelerinin 44’ü Kral tarafın-
dan atanmakta,26’sı eyalet meclisleri tarafından 
seçilmektedir.Senatörler üç yıllık bir dönem için 
belirlenmektedir.Temsilciler Meclisi üyeleri ise 
seçimle belirlenmektedir.

Malezya,İngiltere’den bağımsızlığını kazandığı 1957 
yılından 2018 yılında düzenlenen seçimlere kadar 
iktidarı elinde bulunduran Ulusal Cephe (Barisan 
Nasional,BN) koalisyonu tarafından yönetilmiştir.
ASEAN’ın kurucu üyelerinden olan Malezya,2015 
yılında ASEAN dönem başkanlığını üstlenmiş, 
2015-2016 dönemi BM Güvenlik Konseyi geçici 
üyeliğini yürütmüştür.

EKONOMİ
Güneydoğu Asya ülkeleri içerisinde yıllık kalkın-
ma oranı en fazla olan ülkelerden biridir. Malezya, 
ekonomik açıdan kendi kendine yeterlidir. En-
flasyonu düşük, güçlü bir sermaye yatırımına sahip 
ekonomisi, sürekli gelişme içerisindedir. İşşizlik 
oranı % 7 civarındadır. Önceleri kauçuk ve kalaya 
bağlı kalan ekonomisi, 1980 yılından sonra daha 
başka alanlara da sarkmıştır. Serbest dış alım ve 
hür teşebbüsün tesirindeki ekonomi 1980 yılında 
% 8,5’luk artış hızı göstermiştir. Kişi başına düşen 
milli gelir 2000 dolardır. Yıllık milli hasılanın % 18’ini 
imalatçılık, % 23’ünü tarım, % 4’ünü de madencilik 
teşkil eder.

En önemli ürünleri kauçuk, hindistancevizi, pirinç, 
muz, patates, ananas, hurma, kopra, manyok, mısır, 
çay, baharat, tütün ve yerfıstığıdır. Orman ürünleri 
bakımından oldukça zengin olup, özellikle kereste-
si çok makbuldür.

Tablo 1 Ülke Ekonomisi
GSYİH (milyar 
ABD$)

338,1 Enflasyon Oranı 
(%)

3,1

Reel GSYİH 
Büyüme Oranı 
(%)

6,0 İşsizlik Oranı (%) 11,0

Nüfus (milyon) 30,1 İhracat (fob-mil-
yar ABD$)

207,8

Nüfus artış hızı 
(%)

0,14 İthalat (fob-mil-
yar ABD$)

173,2

Kişi Başına 
GSYİH (ABD$ 
SAGP)

10.456 Malezya’daki 
Türk sermayeli 
firma sayısı 
(yakalaşık)

9

Kaynak: Economist Intelligence Unit, Dünya 
Bankası, Ekonomi Bakanlığı 
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Maden bakımından da zengin bir ülke olan 
Malezya, kalay üretiminde dünya birincisi olup, 
dünya kalay üretiminin % 70’ini karşılar. Diğer 
önemli madenleri demir, boksit, petrol, manganez, 
altın, tungsten ve titandır. Sanayide Güneydoğu 
Asya ülkeleri arasında ileri bir seviyededir. Başlıca 
ihracatı kalay, kauçuk, demir filizi, boksit, kereste, 
teneke kutu ve palmiye yağıdır. Ayrıca az miktar-
da petrol de ihraç edilir. Buna karşılık dışarıdan 
makina, kimyevi maddeler, teknik araç ve gereçler 
almaktadır. Balıkçılık ve turizm diğer önemli gelir 
kaynaklarıdır.

ULAŞIM
Güney istikametindeki kara ve demiryolu fazla 
modern olmayıp Johore Boğazına doğru uzanır. 
Çoğu şose şeklindedir. Johore Boğazı, Singapur’a 
geçişi temin eder.

Malezya’nın hayatında suyolları önemli bir yer alır. 
Halkın çoğu, su yollarına veya deniz kıyısına yakın 
yerlerde oturur. Bazı yerler sık ormanlarla kaplıdır. 
Bu bölgelerde ilerlemek çok zordur. Bu sebeple su 
yolları, en kullanışlı ve en pratik ulaşım şeklidir.

Nehirlerin boyları uzun değildir. Ekserisi kuzey-
güney istikametinde akarlar. Saravak ve Sabah’da-
ki nehirler, Güney Çin Denizi ve Sulu Denizine 
dökülür. Saravak’taki 565 km’lik Rejang Nehrinin 
üçte biri ulaşıma elverişlidir. Sabah’ın en mühim 
ulaşım vasıtası, Kinabatangan Nehridir.

TARIM
Malezya’nın ana tarımsal ürünleri palm yağı, 
kauçuk, kakao, hindistan cevizi, tropik meyveler, 
sebzeler, pirinç, tütün, biber ve diğer baharatlardır. 
Malezya, dünya palm yağı üretiminin %41’ine sahip 
olup, Endonezya’dan sonraki en büyük ikinci üreti-
ci ve dünyanın en büyük palm yağı ihracatçısıdır. 
2010 yılında 17.5 milyon ton ham palm yağı, 
925,000 ton kauçuk üretimi gerçekleşmiştir.

Palm yağı üretimi işgücü teminindeki sıkıntılara 
rağmen artış göstermektedir. Palm yağı diyetisy-
enler tarafından diğer hayvansal yağlara ve bazı 
bitkisel yağlara nazaran sağlıklı olması nedeniy 
le tavsiye edilmektedir. Ayrıca herhangi bir din 
tarafından yasaklanan bir madde olmadığı için Pa-
kistan, Hindistan ve bazı Orta Asya ülkeleri tarafın-
dan tüketimi tercih edilmektedir.

SANAYİ
İmalat sanayi, hizmetler sektöründen sonra en 
önemli sektördür. İmalat sanayi son 20 yılda 
Malezya’da genel ekonomik büyümeyi etkileyen 
ana faktörlerden biri olmuştur. İmalat sektöründe-
ki başlıca gruplar; elektrikli ve elektronik aletler, 
tekstil, kimyasal ürünler, ulaşım araçları, inşaat 
malzemeleri, ağaç ve işlenmiş tarım ürünleridir. 
İmalat sanayinin en önemli bölümünü elektronik 
sanayi oluşturmaktadır. Malezya’da otomotiv san-
ayiinde de önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Yerli 
düşük fiyatlı otomobil firmaları, Proton ve Pero-
dua uluslararası pazarda diğer markalarla rekabet 
edecek duruma gelmiştir. Hükümet sanayi sek-
töründeki yatırımları hızlandırmayı hedeflemekte-
dir. Ancak tüm sanayi yatırımları Malezya Endüstri-
yel Kalkınma Ajansı (MIDA) tarafından alınacak 
müsaadeye tabiidir. MIDA geçmişte her yatırım 
talebine uygunluk verirken, son zamanlarda nite-
likli işgücü temininde sıkıntı çekilmesi nedeniyle 
verimliliği yüksek olan alanlara izin vermekte, 
düşük verimlilikle çalışan sanayilerin ise Tayland ve 
Endonezya’ya taşınmasını teşvik etmektedir.

ENERJİ
Ülke petrol ihtiyacının %80’ninden fazlasını yerel 
kaynaklardan karşılamaktadır. Ülkede çıkan petrol 
kaliteli olduğu için ihracat yapılmakta ve ülke içi 
ihtiyacı ithalat ile karşılanmaktadır. Petrol üretimi 
sabit bir oranda büyürken, doğal gaz üretiminde 
ise son yıllarda önemli bir artış meydana gelmiştir.

Malezya, doğal gaz rezervleri bakımından dün-
ya sıralamasında 14. sırada, ham petrol rezervleri 
bakımından da 23. sıradadır.

Malezya boksit, altın, kömür, demir ve çelik rezerv-
lerine sahiptir. Ancak ülke yerel maden ihtiyacının 
büyük bir kısmını ithalatla karşılayabilmektedir. 
Hükümet son yıllarda yerel maden sektörünün 
gelişmesine büyük önem vermeye başlamış ve 
2009 yılında sektörün geliştirilmesine yönelik bir 
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plan açıklamıştır. Plan dahilinde, modern teknoloji 
ve Ar- Ge çalışmalarının katkısıyla madenlerin en 
uygun şekilde çıkartılması ve çeşitlendirilmesi ile 
sektörün genişletilmesi hedeflenmiştir.

ÜLKEDE İSLAMİYET
Malezya’ya İslâmiyet’in girişi büyük ölçüde ticarî 
faaliyetlerle ilgilidir. VIII. yüzyıldan itibaren Arap, 
İran ve Hint asıllı müslüman tüccarların Çin ile 
Ortadoğu arasındaki deniz ticareti güzergâhında 
bulunan bölgedeki merkezleri ziyaret ettiği ve X. 
yüzyılda Malay yarımadasının kuzeybatı sahilindeki 
Kalah’ta yabancı tüccarlardan meydana gelen bir 
müslüman kolonisinin varlığı bilinmektedir. Ni-
tekim eski bir müslüman ticaret kolonisi olan Çin’in 
güneyindeki Khanfu’da (Canton) çıkan bir ayaklan-
madan sonra çok sayıda müslüman tüccar kat-
liamdan kaçarak Çinhindi ve Malay yarımadaların-
daki liman şehirlerine sığınmış, bunun sonucunda 
özellikle Kalah ile Uman arasındaki ticaret seferleri 
önem kazanmıştır. Ancak o dönemlerde müslüman 
tüccarlar vasıtasıyla İslâmiyet’le tanışan mahallî 
halkın İslâmlaşma sürecine girip girmediği hakkın-
da bilgi yoktur. İslâmiyet’in halk arasında yayılışını 
gösteren deliller zaman itibariyle daha sonraki 
dönemlere aittir. Kesin olarak bilinen husus, İs-
lâmiyet’in ilk defa deniz ticaret yolunu takiben 
Kuzey Sumatra’daki Pasai’den Malay yarımadasının 
batı sahilindeki Malaka’ya girdiği ve yarımadada-
ki diğer Malay krallıklarının da Malaka’dan sonra 
müslüman olduğudur. Ancak Malay yarımadasında 
müslümanların varlığına dair daha eski dönem-
lere ait bazı deliller de mevcuttur. Meselâ 1965 
yılında Kedah’ta 291 (903-904) tarihini taşıyan ve 
oraya yerleşmiş yabancı kökenli bir müslümana ait 
olduğu sanılan bir mezar taşı bulunmuştur. Kelan-
tan’da 1914’te altın bir İslâmî sikke bulunmuş ve 
mahallî araştırmacılar, bunun XII. yüzyıla ait bölge-
deki müslüman bir devletin parası olduğunu ileri 
sürmüştür. Malay yarımadasının kuzeydoğusunda 
yer alan Terengganu’daki Kuala Berang yakınında 
1922’de bulunan bir kitâbe de burada Malaka’dan 
önce kurulmuş olması muhtemel bir müslüman 
yerleşim merkezinin varlığına dikkat çekmektedir. 
Üzerine Arap harfleriyle ve Malayca olarak bazı 
fıkıh kurallarının yazıldığı kitâbe Receb 702 (Mart 
1303) tarihini taşımaktadır. Her ne kadar metin-
de “Siri Paduka Tuhan” ismi geçmekteyse de bu 
ismin aslında gerçek şahıs adı olmayıp eski Ma-
lay hükümdarlarının bir unvanı olması sebebiyle 
kitâbenin sahibini tesbit etmek mümkün değildir.

Gerek Malaka Sultanlığı gerekse Portekiz ve Hol-
landa sömürge yönetimleri döneminde İslâmiyet’in 
durumu ve din işlerinin işleyişi hakkında çok az 
bilgi bulunmakta, ancak sultanların hem siyasî 
hem dinî otoriteyi temsil ettikleri gibi bazı önem-
li hususlar bilinmektedir. Hükümdarların gerekli 
gördükleri yerlere din görevlileri gönderdikleri, 
kırsal kesimlerde din işlerinin daha çok mahallî 
hoca ve tarikat şeyhleri tarafından yürütüldüğü 
tahmin edilmektedir. Mevcut kaynaklardan Malay 
devletlerinde en yüksek din görevlisinin kadı old-
uğu öğrenilmektedir. Özellikle Johor Sultanlığı’nda 
en itibarlı ve saraya yakın olan âlimler arasından 
tayin edilen kadılar temel bakanlıklardan sonra en 
üst düzey yetkili sayılmaktaydı. Dinî mahkemelerin 
başkanı olan kadılar ayrıca dinî konularda sultana 
danışmanlık yapar ve merkezdeki müftü ve cami 
görevlilerinin tayininde ona yardım ederlerdi. 
Kırsal kesimlerde ise çocukların okutulduğu, dinî 
merasim ve toplantıların yapıldığı köy camilerinde 
görevli imam, hatip ve “bilâl” adı verilen müezzin-
ler İslâmiyet’in temsilcisiydiler.

İngiliz sömürge idaresi döneminde sultanlar si-
yasî yetkileri bakımından İngiliz yöneticilerine 
bağlanırken İslâm dini ve Malay gelenekleriyle 
ilgili hususlarda serbest bırakılmışlardı. Dolayısıyla 
eyaletlerdeki din işlerinin idaresi, kadıların tay-
ini, dinî konsey ve komitelerin oluşturulması, dinî 
hukuk, din eğitimi ve ibadetle ilgili işlerin idaresi 
tamamen onların denetimi altındaydı. Sultanlar, İn-
gilizler’in merkeziyetçi idarî sistemini örnek alarak 
din işlerinin idaresiyle ilgili bazı düzenlemeler 
yaptılar ve en başta üyelerini bizzat tayin ettikleri, 
kendilerine dinî işlerde danışmanlık görevi yapan 
konseyler oluşturdular. Bu konseyler ayrıca vakı-
fların idaresi ve din eğitimi gibi hususlara da bak-
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maktaydı; bazıları hem dinî derslerin hem kültür 
derslerinin okutulduğu medreseler de açmışlardı. 
Konseylerin kuruluşu, aynı zamanda yenilikçi dinî 
fikir ve düşüncelerin eyaletlerde taraftar bulmasını 
önlemeye yönelikti.

İngiliz sömürge yönetiminin tam olarak yerleşmesi 
ve sömürge ekonomisinin gelişmesiyle birlikte XX. 
yüzyılın başlarından itibaren ülkede dinî kaynaklı 
yenilikçi fikir ve hareketler hız kazandı. Yenilikçi 
dinî düşüncenin geliştiği en önemli yer Malaka, 
Penang ve Singapur’dan meydana gelen Boğazlar 
bölgesiydi. Kalabalık Malay toplumunun yanı sıra 
Arap, Hint, Çin ve Endonezya asıllı göçmenlerin 
yaşadığı kozmopolit bir toplum yapısına sahip 
olan bu bölge, işçi ve sermaye akımının yanı sıra 
modern fikir ve düşüncelerin Malay yarımadasına 
girmesinde bir kapı vazifesi görmekteydi. Bazı 
Arap aydınları, Ortadoğu menşeli fikir ve düşüncel-
erin gelmesinde ve Arapça dergi ve kitapların 
Malayca’ya tercümesinde aracılık yaparken Malay 
toplumu nazarında üstün bir sosyal statüye sahip 
bulunan Hadramutlu şeyh ve seyyidler dinî işlerde 
daha aktifti. Sultanlar bu tür dergi, gazete ve kita-
pların yayımlanmasına geleneksel din anlayışına 
zarar vereceği düşüncesiyle pek olumlu bakmıyor, 
Boğazlar bölgesindeki İngiliz otoriteleri ise kendi 
politikalarına ters düşmediği sürece bunlara göz 
yumuyorlardı.

Malezya’da yenilikçi dinî 
düşüncenin öncüleri arasında 
aslen Sumatralı olan Şeyh 
Muhammed Tâhir Celâleddin 
el-Ezherî başta gelmektey-
di. 1900 yılında Mekke’de 
tahsilini tamamladıktan 
sonra ülkesine dönen 
Şeyh Muhammed Tâhir, 
Hollandalılar’ın baskısına 
dayanamayarak Singapur’a 
yerleşmiş, orada 1906-1908 

yıllarında Malay dilinde müslüman toplumun 
geleneksel İslâm anlayışını sorgulayan ve güncel 
dinî meseleleri konu edinen el-İmâm adlı bir dergi 
çıkarmıştır. Singapur’da 1908’de Raca Hacı Ali b. 
Ahmed adındaki Arap asıllı bir müslüman liderle 
birlikte el-İkbâlü’l-İslâmiyye adıyla bir de okul açtı, 
böylece ilk defa ülkede modern dinî okulların ku-
ruluşunu başlattı. Yenilikçi dinî düşüncelere sahip 
diğer bir müslüman âlim de el-İmâm dergisinin 

yazarlarından olan Seyyid Ahmed el-Hâdî’dir. Pen-
anglı Arap asıllı bir aileden gelen Ahmed el-Hâdî 
1926’da el-İhvân adlı, çağdaş dinî fikirleri savunan 
Malayca bir dergi çıkarmaya başladı. Muhammed 
Abduh ve Cemâleddîn-i Efgānî’ye karşı büyük bir 
hayranlık duyan Ahmed el-Hâdî siyasî olarak İslâm 
birliği, Malay birliği ve sömürge aleyhtarlığı gibi 
konuları işlemekteydi. Yenilikçi dinî düşünceleri 
savunan dergiler, özellikle Boğazlar bölgesinde 
ve şehirlerdeki bazı medreselerde etkisini hisset-
tirirken geleneksel dinî anlayışın güçlü olduğu 
sultanlıklarda fazla destek bulamadı. Hatta sıkça 
seyahat eden müslüman tüccar ve davetçilerin 
kendi köy ve eyaletlerine gittikleri zaman mahallî 
âlimlerin, sûfîlerin ve din görevlilerinin nüfuz ve 
yetkisini kırmaya çalışmalarından rahatsızlık duyan 
bazı sultanlar, modern düşüncelerin savunulduğu 
dinî muhtevalı dergi ve gazetelerin kendi yönetim-
leri altındaki eyaletlere girmesini önlemek amacıy-
la bazı tedbirler aldılar.

Malaylar, önceleri dinî eğitimlerini camilerin yanı 
sıra “pondok” adı verilen geleneksel yatılı okull-
arda almaktaydılar. Daha sonra ilk defa yenilikçi 
müslüman aydınların açtığı, müfredat program-
larında klasik din derslerinden başka İngilizce, 
tarih, coğrafya, matematik gibi kültür derslerinin 
de yer aldığı ve sömürge okullarındaki gibi modern 
araç ve gereçlerin kullanıldığı medreseler ortaya 
çıktı; bunlar zamanla yaygınlaşarak mezunları daha 
yüksek seviyede İngilizce eğitim veren sömürge 
okullarına gitmeye başladı. 

Federal hükümet, İslâm diniyle ilgili işlerin idaresi-
ni düzenlemek üzere 1968 yılında başbakanlığa 
bağlı Malezya İslâm İşleri Millî Konseyi adıyla bir 
müessese kurdu; arkasından bu konseye bağlı İs-
lâm Araştırma Merkezi ile İslâm Davet Teşkilâtı adlı 
kuruluşlar faaliyete geçirildi. Federal hükümetin 
1970’li yıllardan itibaren din işlerine gittikçe daha 
fazla önem vermesi Eğitim Bakanlığı’na bağlı Din 
Eğitimi Genel Müdürlüğü, Federal Topraklar İslâm 
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İşleri Konseyi, Malezya Davet Teşkilâtı, Müslüman 
Öğretmenler Eğitim Koleji gibi dinî bürokratik 
yapıyı genişleten kurumların oluşturulmasıyla 
devam etti. Ayrıca yeni dinî okullar açılarak ve 
hacca gidecekler için çeşitli kolaylıklar sağlanarak 
müslüman halkın eğitim ve sosyal içerikli talepleri-
nin giderilmesine çalışıldı. 

Ekim 1979’da, daha önce seçmeli olarak okutulan 
din dersleri bütün devlet okullarındaki müslüman 
öğrenciler için zorunlu hale getirildi. Sosyal ağırlıklı 
üniversite ve yüksek okulların yanı sıra Yüksek 
Teknoloji Üniversitesi’ne de İslâmiyet’le ilgili der-
sler konuldu. Kızılhaç teşkilâtının amblemi kızılaya 
çevrildi. Dış politikada diğer İslâm ülkeleriyle, 
özellikle Ortadoğu’daki müslüman ülkelerle ilişkiler 
geliştirilirken İslâm Konferansı Teşkilâtı içinde ve 
diğer milletlerarası İslâmî kuruluşlarda etkin rol 
almaya çalışıldı. Mahathir döneminde hükümet 
dinî değerlerin ve entelektüel birikimin yönetimde 
daha fazla teşvik edilmesi, yüksek öğrenim kurum-
larına din dersleri konulması, eğitim sistemine dinî 
ve ahlâkî değerlerin dahil edilmesi, faizsiz kredi 
verilmesi, faize dayanmayan sigorta şirketlerinin 
kurulması, hukuk sisteminde şeriata uygun bazı 
değişikliklerin yapılması gibi somut programları 
uygulamaya koydu. 

1983’te Uluslararası İslâm Üniversitesi, 1987’de 
Uluslararası İslâm Düşüncesi ve Medeniyeti En-
stitüsü kuruldu. Ayrıca hükümet 1992’de İslâmî 
Anlayış Enstitüsü ile Malaya Üniversitesi (1962) ve 
Millî Üniversite’de (1970) İslâmî araştırma bölüm-
lerinin açılmasını gerçekleştirdi.

Bağımsızlıktan sonra yaşanan en önemli dinî 
gelişmelerden biri de ülkedeki davet faaliyetlerinin 
giderek artmasıdır. Özellikle 1960’lı ve 1970’li yıl-
larda bazıları özel, bazıları resmî olmak üzere çok 
sayıda davet teşkilâtı kuruldu. Merkezî hükümet, 

başlangıçta bu tür hareketlerin siyasî ve etnik 
dengeler açısından ülkeye zarar verebileceğini 
düşünmekle birlikte daha sonra teşvik etmeye 
başladı ve 1978 yılında aralık ayını “davet ayı” ilân 
etti. Davet hareketleri geleneksel dinî anlayışın 
hâkim olduğu kırsal kesimlerden çok şehirlerde 
ve bilhassa şehirleşmenin beraberinde getirdiği 
karışık sosyal değerlere sahip kesimler arasın-
da daha fazla taraftar bulmaktadır. Özel davet 
teşkilâtları ülkede İslâmî bir toplum oluşturmaya 
çalışırken resmî davet teşkilâtları daha çok devletin 
resmî politikaları doğrultusunda faaliyet göster-
mekte ve İslâmiyet’in ahlâkî ve mânevî özelliklerine 
ağırlık vermektedir.

ÜLKEDEKİ İSLAMİ HAREKETLER VE BAŞARILARI
Müslümanlar arasında İslâmî duyarlılığın yüksek 
olması ülkedeki İslâmî hareketin güçlü olmasına 
da vesile oluyor. Hatta liberal çizgideki partiler bile 
Müslüman kesimin bu duyarlılığını dikkate alma 
ihtiyacı duyuyorlar. Malezya’daki İslâmî hareketin 

başını Abdulhadi Ovanc’ın liderliğindeki Malezya 
İslâm Partisi (PAS) çekiyor. Bu oluşum bir ce-
maat vasfı değil siyasî bir hareket vasfı taşıyor. 
Dünyanın en güçlü İslâm ülkelerinden ve Milli 
Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafın-
dan kurulan D-8 ülkelerinden olan Malezya’da 
İslâmi çalışmaların merkezi konumundaki Malezya 
İslâm Partisi (PAS), yarım asrı geçkin süredir 
faaliyetlerini sürdürüyor. PAS Partisi aracılığı ile 
Malezya Müslümanlarının İslâm Birliği’ne katkıları 
ve ülkedeki İslâmi çalışmaları olmaktadır. Genel 
olarak 2 tane odak noktaları olan ilkeleri vardır. 
Birincisi, hükümete belli konularda tavsiye ve 
öneride bulunuyorlar. Bu önerilerin ve tavsiyelerin 
temeli, Malezya’yı daha sağlam bir İslâm ülkesi 
haline getirmek üzeredir. İktidarda olmasalar dahi, 
hükümete her daim çözüm önerilerini iletiyorlar. 
Bu strateji ile tezatlığı ve muhalifliği azaltmayı 
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amaçlamaktadırlar. İslâm’a ve Kur’an’a uygun 
kararlar alınması durumunda iktidarı desteklemek-
tedirler. Bunun gerekçesi olarak da tek amaçlarının 
İslâm’ı ve Müslümanlığı gerektiği gibi yaşamak ve 
yaşatmak olduğunu ileri sürmektedirler.

İkincisi, gençliğe çok büyük önem veriyorlar. 
Amaçları gençliğin ümmete faydalı olması, İslâm’ın 
ışığında büyümesi ve buna göre siyaset yap-
masıdır. Tabi bu bağlamda çeşitli gençlik çalışma-
ları bulunmaktadır. Önemli eğitim çalışmaları da 
bulunmaktadır. İlkokul seviyesinden itibaren bu 
çocukları alıp onları eğitip İslâm’a uygun bir şekilde 
büyümelerini sağlamaktadırlar.

Bununla birlikte diğer siyasî parti- 
lerden farklı olarak insan yetiştir- 
meye ve toplumsal yapılanmaya 
da ağırlık veriyor. İslâmî hareketin 
diğer kanadını ise Enver İbrahim’in 
liderliğindeki Malezya İslâmî Gençlik 
Hareketi (ABIM) oluşturuyor.

İslâm, Malezya’da devlet yönetiminde önemli 
oranda etkilidir. Bu da ülkedeki İslâmi hareketin 
bir başarısıdır. Devlet 1980’den sonra resmi ku-
rumları İslâmileştirme çalışması başlattı. Devletin 
bu merhaleye gelmesinde hâlen varlığını sürdüren 
dört temel İslâmi Hareketin etkisi olmuştur. Bu 
hareketler Malezya İslâm Partisi (PAS), Malezya 
İslâmi Gençlik Hareketi (ABIM), Tebliğ Cemaati ve 
Daru’l-Erkâm’dır.

1951’de kurulan Malezya İslâm 
Partisinin(PAS) kurucuları, dinin bir siyasi parti 
programında belli bir alana sıkıştırılamayacağı, ha-
yatin her alanını kapsaması gerektiği görüsündey-
diler ve bunu azimle çalışarak amaçlarına ulaştılar.

Malezya İslâmi Gençlik Hareketi(ABIM) 1971’de 
Malezya Müslüman Öğrenciler Birliği üyeleri 
tarafından kuruldu. Kuruluşundan kısa bir süre 
sonra PAS’la bir ittifak kurdu. Mevdudi’nin kurduğu 
Cemaati İslâmiye’yle Müslüman Kardeşleri kendine 
örnek edinen ABIM, Malezya’nın her alanda İslâm 
hükümleriyle yönetilen bir ülke olması için büyük 
çaba sarf etti.

Tebliğ Cemaati de, Pakistan’daki Tebliğ Cemaa-
ti’nin bir uzantısı olarak İslami çalışmalarda bu-
lunuyor.

Daru’l-Erkâm ise, 1968’de Es’ari Muhammed’in 
liderliğinde kuruldu. Eğitime ve kültürel faali-
yetlere ağırlık veriyor ve toplumun İslâmi yönden 
şuurlandırılmasının İslâm devleti kurmaktan önce 
geldiği fikrini savunuyordu. Özellikle gençler 
arasında etkili oldu. Ancak PAS’a yönelik eleştiril-
eri, gelişmesini olumsuz yönde etkiledi. Sonra da 
birtakım hurafelere ve sapmalara düştüğü ger-
ekçesiyle başbakan Mahathir Muhammed tarafın-
dan kapatıldı. Malezya’da bunların dışında da bazı 
küçük İslâmi oluşumlar ve gruplar bullunmaktradır.

Hazırlayanlar:
Fatma Nur GÜNAYDIN 
Kübra ERDİNİ
Zeynep OLGUN ÇİFÇİ
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İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ideolojik 
yansımaların meydana getirdiği uluslararası 

arenada, iki kutuplu (Batı- Doğu bloğu) bir dünya 
düzenine geçilmiş, 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkıl-
ması ve SSCB’nin dağılması sonucu sonlanan bu 
sürece Soğuk Savaş süreci denmiştir. Bu süreçte 
ortaya çıkan ‘komünizm’ tehdidiyle mücadele et-
mek adına askeri bir işbirliği modeli oluşturma yol-
una giden ABD liderliğindeki Batı bloğu, 4 Nisan 
1949’da Washington Antlaşması uyarınca ‘Kuzey 
Atlantik Antlaşması Örgütü’nü kurmuştur. Bu 
kuruluşta temel amacın açık, gözle görülür, mevcut 
bir tehdide karşı koymak ve caydırıcı olmak gibi 

geniş perspektifte olduğu ortaya konmuştur. Fakat 
sürecin devamında ortaya çıkan krizlerin çözüme 
ulaşması yönünde örgütün takip ettiği politikalar, 
asıl amacın başta Avrupa olmak üzere uluslararası 
konjonktürde en tehlikeli olarak görülen ‘Sovyet 
tehdidi’ ile mücadele etmeye yönelik olduğunu 
gözler önüne sermiştir. Bu kapsamda, Soğuk 
Savaş sırasında büyük çaplı planlama faaliyetleri 
ve tatbikatlar yürüten ve sağlam bir doktrin ve 
birlikte çalışabilme yeteneği geliştirmeyi hedefle-
diğini belirten örgüt, Büyük ölçüde insan gücüne 
dayanan bu faaliyetler kendi başına bir amaç 
olduğunu savunmuştur. Tüm bu insanların birlik-
te çalışmalarını sağlamak. NATO Komuta Yapısı, 
binlerce subay, astsubay ve sivilin çok uluslu bir 
görüş açısı kazanıp “NATO’nun yöntemini öğre-
nerek mezun olduğu bir NATO okulu1  olduğunu 
deklare eden örgüt çalışmalarını geniş bir düzleme 

1 https://www.nato.int/docu/review/2017/Al-
so-in-2017/the-identity-of-nato/TR/index.htm

yatırdığı görülmektedir. Her ne kadar, örgüt çok 
yönlü bir yapılanma modeli izlemeyi amaç edinse 
de, uluslararası güvenlik uzmanları tarafından bu 
yapılanmanın temelinde ‘düşman’ tanım olarak 
tanımlanan SSCB’nin hareketlerini askeri açıdan 
izleyip, olası durumlara karşı her yönden cevap 
verme amacı yattığı belirtilmiştir.

Varşova Paktı’nın da Soğuk Savaş’ın bitişiyle 
dağılması ve tehdit olarak görülen Doğu Bloğunun 
ortadan kalkması sonrası ilk yıllarda Rusya’nın 
NATO ile daha yapıcı bir ilişki kurduğu gözlem-
lenmiştir. Fakat bu yapıcı ilişkiler aşama kaydede-
meden son bulmuştur. 90’lı yıllardan günümüze 
kadar gelen süreçte, AB’nin entegrasyon sürecini 
ilerletmesi ve ABD’nin dünya üzerinde (karşısın-
da büyük ölçüde bir rakip bulunmadığı için) söz 
sahibi olması gibi durumlar yaşanmış olsa da, son 
yıllarda karşılaşılan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden 
ayrılma girişimi (ve bu hususta önemli aşama kat 
etmesi) ya da NATO’nun kuruluş amacını yitird-
iğinden dolayı ‘yeni düşman’ arayışına girmesi gibi 
durumlar Batı Bloğunun tattığı zaferin ardından 
önüne geçmekte zorlandığı krizler olarak karşımıza 
çıkıyor. Dolayısıyla, bu bloğun uluslararası are-
nada sürdürdüğü rekabetin sonlanması sonucu, 
ya kendi içinde bir güç mücadelesi verme ya da 
‘vekâlet savaşları’ aracılığıyla yeniden güçlenen 
Rusya ile yeniden mücadeleye girmesi bazı çevrel-
erce öngörülmüştür. Fakat NATO, Rusya’yı artık 
bir düşman olarak nitelendirilmekten ziyade, aynı 
masaya oturulup yapıcı ilişkilerin kurulabileceği bir 
‘ortak’ olarak görmüş ve bunu bazı dönemlerde 
belli bir ölçüde gerçekleştirebilmiştir.

Soğuk Savaş sonrasındaki NATO’nun karşılaştığı üç 
durum, bize NATO’nun geleceğine ilişkin madaly-
onun diğer yüzünden bakabilmeyi sağlamaktadır. 
Birincisi, yukarıda da bahsettiğimiz üzere, kuruluş 
amacı ortadan kalkan NATO’nun bazı uluslararası 
ilişkiler uzmanlarınca ‘yeni düşman arayışı’ içine 
girdiği görülmüştür. Bu arayış doğrultusunda 
ABD’ye yönelik 11 Eylül saldırıları sonrasında Us-
ame bin Ladin liderliğindeki El-Kaide’nin hedef 
gösterilmesi sonucu, yeni düşmanın ‘Radikal İslam’ 
olarak nitelendirdiği görülmektedir. Bu kapsam-
da, ABD öncülüğünde 2001’de Afganistan İşgali, 

NATO’NUN GEÇMİŞ VE GELECEĞİ
ANALİZ
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2003’de Irak İşgali örneklerden olmuştur. Son-
raki yıllarda ise Arap Baharı sürecindeki Kaddafi 
liderliğindeki Libya’ya müdahalesi NATO’nun 
bu çizgide ciddi atımlar atabileceğini ispat eder 
nitelikte olmuştur. Fakat bu durum, halkının büyük 
çoğunluğu müslüman olan Türkiye ile bazı prob-
lemlere neden olmuştur. Bu problemlerin sebebi, 
edinilen yeni düşmana meşruiyet kazandırmak 
adına bazı Batı çevrelerince ‘İslam’ ve terörizmi 
aynı kefeye konma çabası ve Avrupa’da yükselen 
‘İslamofobi’ birer örnekleridir. 

İkincisi, Jeopolitik araştırma merkezi Euro-con-
tinent Başkanı Pierre-Emmanuel Thomann’ın 
NATO’nun kuruluş belgesi olan Kuzey Atlantik 
Antlaşması’nı imzalama gününün 70. yıldönümü 
dolayısıyla (4 Nisan 2019 tarihinde) yaptığı 
konuşmada, NATO ülkelerinin arasında güven-
lik için tehdit oluşturan unsurlara yönelik görüş 
farklılıkları olduğunu ve ittifakın işlevsizliğiyle 
sadece bir alışkanlık olarak varlığını sürdürdüğünü 
belirtmesi, NATO’nun ilerleyen zamanlarda han-
gi noktaya gelebileceği hususunda önemli bir 
değerlendirme olmuştur. Ayrıca, ABD idaresi için 
ittifakın, Batı Avrupa ile Rusya arasında jeopolitik 
bir yakınlaşmaya izin vermemek üzere Avrupa’yı 
kendi kontrolünde tutmasını sağlayan bir araç 
olduğunu belirtmesi de, ABD Başkanı Donald 
Trump’ın NATO üzerinde yönetici pozisyonunu 
kuvvetlendirmeye yönelik söylemlerine ışık tutar 
nitelikte olmuştur. Bu hususa ilişkin son olarak NA-
TO’nun bir örgüt olarak pozisyonlarının zayıfladığı-
na dikkat çeken Thomann, “Avrupa Birliği (AB) gibi 
NATO da zayıflama süreci yaşıyor, zira üye ülkeler 
arasında organizasyonun hedeflerine yönelik ihtila-
flar giderek çoğalıyor. Bu nedenle kader anı, ittifak 

üyelerinin katılmasının gündeme geleceği büyük 
bir çarpışma durumunda gelmiş olacak2  “ ifadeler-
ini kullanmıştır.

Üçüncüsü, 1994 yılında oluşturulan NATO’nun 
Akdeniz Diyalogu (AD), Akdeniz Bölgesi’nin 
bütününde barış ve istikrara katkıda bulunulmasını, 
bölge ülkeleri ile NATO arasında ortak anlayışın 
geliştirilerek İttifak hakkında oluşabilecek yanlış 
anlama ve algılamaların giderilmesini amaçla-
maktadır. Hâlihazırda Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, 
Fas, Moritanya ve Tunus Diyaloga katılmaktadır.3 
Fakat bu kapsamda, İsrail’in gerek askeri kapasite 
üstünlüğü açısından gerekse Akdeniz üzerinde 
doğalgaz aramalarını meşru bir düzeye yatırma gi-
rişimlerinde önemli aşamalar kat etmesi açısından 
farklı bir konum teşkil ettiği görülmektedir. Yani, 
Akdeniz üzerinde izlenen stratejilerden en çok fay-
da sağlayan ülkenin İsrail olmasının akıllarda soru 
işaretleri oluşturduğu zaman zaman bazı çevrel-
erce gündeme getirilmesine ve sorgulanmasına 
neden olmuştur.

Sonuç olarak NATO, kimliğinin planlama, tatbikat, 
geliştirme (doktrin, birlikte çalışabilme, yetenek 
geliştirmenin arkasındaki tüm kavramsal çalışma-
lar) ve ortaklıklarda yatmakta olduğunu, “karşı” bir 
İttifak olarak başlayan modelin zamanla “savun-
ma” ittifakı modeli benimsendiğini ve normatif 
açıdan temel prensiplerinin belirttiğimiz hususlar 
çerçevesinde olduğunu dile getirmiştir. Fakat 
görüyoruz ki bu ilkelerin, girişilen her müdahalede 
ABD öncülüğünde başlatılan sözde ‘demokrasi 
getirme’ girişimlerine birer kılıf olduğu göz ardı 
edilemeyecek bir gerçek olmuştur. Özellikle İslam 
ülkelerine yönelik işgal girişimlerinin bu söylem 
üzerinden meşrulaştırılma çabası, NATO’nun adeta 
ABD’nin uluslararası arenadaki komuta ettiği bir 
diğer ordusu olarak kalması kaçınılmaz bir gerçek 
olmuştur.

2 https://tr.sputniknews.com/anal-
iz/201904031038597391-nato-ulkelerinin-arasin-
da-gorus-birligi-soz-konusu-degil/
3  http://www.mfa.gov.tr/ii_-nato-ve-turkiye_
nin-guncel-nato-konularina-iliskin-gorusleri.tr.mfa

Hazırlayan:
Mehmet Siraceddin BATTAL
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Türkiye’de resmi yaklaşım, S-400 füzeleri mese-
lesinin temel gerilim kaynağı olmasının altında 

NATO ittifakının Türkiye’den benzer bir işleve sahip 
Patriot füzelerini vermemesi yattığı görüşünde. 
Ancak resmi açıklamaların her zaman gerçekleri ya 
da bütün gerçekliği yansıtmadığını söylemek bile 
zait. Dolayısıyla müttefik ülkelerin Türkiye’yi ihma-
line karşılık bir telafi yöntemi olarak Rus füzelerine 
meylettiği belirgin olsa da meselenin o kadar basit 
olmadığı açık.

Bir başka ifadeyle bu füzelerin Türkiye’nin ihti-
yacını karşılama kısmı doğru olsa da aynı zamanda 
bu durum, bir kırılmaya da işaret ediyor. Jeopolitik 
karakteristik arz eden bir kırılma. Bir başka ifadeyle 
Türkiye, bu füzeleri satın alarak bir taraftan Rusya 
ile başka alanlardaki işbirliğini perçinlemeye de-
vam edeceğini, ABD’ye bu konudaki tercihinin gi-
derek güçlenmekte olduğu sinyallerini gönderirken 
diğer taraftan da NATO ittifakıyla olan sorunlarının 
altını bir kez daha çizmiş oluyor.

Ancak gerek Mevlüt Çavuşoğlu’nun NATO itti-
fakının hassasiyetlerinin dikkate alınması ger-
ektiğine dair açıklamaları, gerekse Türkiye’nin 
s-400’leri almaktan her an vazgeçebileceğine 
ilişkin sızan bazı haberler, Türkiye’nin S-400’lerden 
vazgeçmeyi düşünmese bile en azından bir çıkış 
stratejisi aradığını gösteriyor.

Her ne kadar Türkiye’de yetkililerin açıklamaları 
aksi yönde olsa da, NATO ve ABD baskılarının 
yoğunlaşması ve Rusya’nın da büyük bir tepki 
vermeyeceği yönünde işaretlerin belirginleşmesi 
durumunda Türkiye’nin farklı bir manevra yapma 
ihtimalinin olmadığı söylenemez.

Tabi burada füze derken S-400’lerin basit bir füze 
olmadığını ifade etmek gerekiyor. Aslında hava 
savunma sistemi demek daha doğru. Zira füzenin 
atıldığı rampa, radar sistemi ve komuta merkezi ol-
mak üzere birden fazla parçadan oluşan S-400’ler, 

hedefin tespit ve teşhisinden vurulma süreçlerine 
kadar her aşamada oldukça aktif bir fonksiyonel-
liğe sahip.

İşte tam da bu noktada satın alınacak bu hava 
savunma sisteminin NATO ile büyük ölçüde ente-
gre olmuş böyle bir sisteme nasıl adapte edileceği 
sorusu akıllara geliyor. Meselenin aslında en can 
alıcı noktalarından biri de bu. NATO sistemin-
den bağımsız bir şekilde kullanılabilme imkanı, 
kendisinin de bir entegre sistem olması hasebiyle 
bütünüyle yok değil ancak bu kez başka sorunlar 
da gündeme geliyor. Bunların başında, Batılı ittifak 
sisteminin itiraz ettiği en önemli hususlardan biri 
yani, bu sistemlerin NATO sistemine bağlanması 
durumunda söz konusu unsurlara ilişkin bilgileri 
Rusya’ya aktarma ihtimali. Küresel güçler arasın-
daki rekabetin git gide kızıştığı bu süreçte NATO, 
Rusya’ya bilgilerin aktarılma ihtimalini düşmana 
bilgi sızdırmak olarak algılıyor. Gerginliğin ana ned-
enlerinden biri de bu.

Bir diğer husus ise S-400’lerin Rusya ve mütte-
fiklerine karşı kullanılmasının mevcut tehdit algısı 
noktasında NATO açısından önemli sorunları bera-
berinde getirmesi. S-400 bu durumda sadece bu 
sistemi kullanmayan ülkelerin uçak ya da hedefler-
ini vurabilecek. Bu ülkelerin önemli bir bölümünün 
NATO ülkesi olma ihtimali, Batılı ittifakın söz 
konusu satışı kabullenemeyişinin en önemli neden-
lerinden biri gibi görünüyor. 

Nitekim Amerika’nın Sesi internet sitesinde yayın-
lanan bir haberde ABD Kongresi’nde alınan karar 
ve Kongre üyelerinin açıklamaları da onların bu 
konuda ne kadar endişeli olduğunu ortaya koyar 
nitelikte:
Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun 
Demokrat Partili Başkanı Eliot Engel “Bu karar 
ABD Kongresi’nin ülkemizin Türkiye ile tarihi ilişkis-
ine taahhüdünü gösteriyor. Ancak Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın önemli NATO müttefikimizi götürdüğü 

ANALİZ
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yönden endişeliyiz. Demokrasi, sivil toplum 
ve özgür basına yönelik saldırıları kaygı verici. 
(Rusya Cumhurbaşkanı) Vladimir Putin ile samimi 
durmak kabul edilemez. ABD Kongresi Erdoğan’ın 
Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini alması 
halinde boş oturmayacak. Bu tasarı Erdoğan’a 
‘Bu yolda gidersen ciddi sonuçlarla karşı karşıya 
kalacaksın’ mesajını net şekilde veriyor” ifadelerini 
kulllandı.

Burada ABD’li Kongre üyelerinin Türkiye’nin 
Rusya’yla ilişkilerini geliştirmesi kabul edilemez 
bulması, aslında meselenin S-400’lerden ibaret 
olmadığını gösteriyor. Öyle görünüyor ki ABD, 
başta Astana buluşması ve Soçi toplantıları ol-
mak üzere Türkiye’nin Suriye konusunda ve hatta 
bunun dışında kalan meselelerde Rusya ile ihti-
yatlı bir birliktelik fikrine bile son derece mesafeli 
bakıyor ve Türkiye’nin bu girişimleri noktasında da 
hazım sorunu yaşıyor. Bununla birlikte Astana-Soçi 
süreçleri, ABD’nin büyük bir fiyasko yaşadığı Suri-
ye krizine çözüm bulma meselesinde bir arayışı ve 
bir çözüm çabasını temsil ettiği için itiraz edilebilir 
bir noktada bulunmuyor.

Ayrıca bu toplantılar, meşru diplomatik süreçler ol-
ması bakımından ABD açısından öyle görünüyor ki 
tolere edilebilir bir konumda ve tam da bu yüzden 
hedef tahtasına konamıyor. Ama S-400 mese-
lesi farklı. Pax Americana idealini çoktan bir ke-
nara bırakan ve tek taraflı çıkar peşinde koşmaya 
başlayan ABD, meselenin diplomatik temaslardan 
ya da Suriye’de geçici bir işbirliğinden çıkıp ask-
eri bir ittifaka evrilmesini, NATO savunma sistemi 
duvarlarında Rusya tarafından açılan bir gedik 
olarak görüyor ve bu nedenle de kabul edilemez 
buluyor. Ama o zaman da Türkiye haklı olarak 
Patriot hava savunma sistemlerinin kendisinden 
esirgenmesini ve hatta 2015 yılında bu sistemlere 
en fazla ihtiyaç duyduğu bir süreçte Patriotların 
sınır bölgesinden çekilmesini gündeme getiriyor 

ve NATO’nun kendisine başka bir alternatif bırak-
madığını kaydediyor.

Öte yandan S-400 savunma sistemleri, yaşanan 
jeopolitik çekişmeyi aksettiren sembollerinden biri 
haline gelmiş görünüyor. Bu noktada Türkiye ile 
Rusya aslında benzer pozisyonlar alıyor, benzer 
tutumlar takınıyorlar. Türkiye, Rusya ile yakınlaşma 
üzerinden NATO ve ABD’ye uyarıda bulunurken 
Rusya da Türkiye’yi kullanarak, son dönemde 
ilişkilerin giderek gerginleştiği jeopolitik hasmı 
NATO içerisinde sorunlar çıkarmaya ve bu sorun-
ları büyütmeye çalışıyor.
Ancak Türkiye’nin ilk başta Rusya’dan alacağı 
s-400 savunma sisteminin böylesine bir krize 
dönüşeceğine ihtimal veriyor muydu, meselenin 
bu noktala geleceğini hesap etmiş miydi ondan 
emin değilim. AKP hükümetindeki bazı isimlerin 
yaptıkları açıklamalar Türkiye’nin bir çıkış stratejisi 
arayışı içerisinde olduğu izlenimini güçlendiriyor. 
Ancak taraflardan birini küstürmeden ya da aynı 
anda her ikisini memnun edecek bir strateji, -ABD 
ile Rusya arasında gerginliğin azalması veya bu 
gerginliğin bir çözüme bağlanması ihtimali dışın-
da- pek mümkün görünmüyor.

Son olarak S-400’leri tartışırken silah satışlarının 
küresel ölçekte kime ya da kimlere hizmet ettiği 
noktasını göz önüne alarak meseleye adil bir şekil-
de yaklaşmak ve kitle imha silahların ticaretinin 
bir taraftan küresel ölçekte açlığın, mahrumiyet ve 
maduniyetin nedenlerinden biri olduğunu hatırla-
mak gerekiyor. Çok daha insani yerlere harcanması 
gereken paraların savunma sanayisine ve bir avuç 
emperyalist ülkenin doymak bilmez iştahlarını tat-
min etmek için harcanması, insani en küçük kıvıl-
cımı bile içinde barındırmıyor. Silahlanma yarışına 
bu gözle bakmayan bir bakış açısı, insanlığın 
dertlerine nihai noktada çözüm üretemez.

Hazırlayan:
İslam ÖZKAN
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HARP TEKNOLOJİLERİNDE
ABD’YE GÜVENMEK; F35 ÖRNEĞİ

SAVAŞ UÇAKLARI TEKNOLOJİSİNİN 
TARİHSEL GELİŞİMİ

Savaşlar, hayatta kalma güdüsünü, hayatta 
kalma güdüsü ise teknoloji ve mühendisliği 

geliştirip, ileriye taşır. Savaş uçakları teknolojisi 
de oluşan Dünya savaşları şartlarında, ihtiyaçlar 
doğrultusunda gelişmeler göstermiştir. Birinci 
Dünya Savaşı’nda deneysel olarak ortaya çıkan 
savaş uçakları, teknolojik olarak daha basit ve 
ilkelken bunu bağladığımız sebep sonuç ilişkisi, 
savaşa katılan ülkelerin bir kısmının uçak teknolo-
jisine sahip olması ve buna bağlı olarak teknolojiye 
ihtiyaç duyulmamasıdır. İkinci Dünya Savaşı’nda 
ise savaşan tarafların tamamının uçak teknolojis-
ine sahip olması, bu taraflar arasında bir teknoloji 
rekabeti yaratmıştır. Tek tarafın veya azınlığın bir 
teknolojiye sahip olması, bu taraflara risk ve teh-
dit oluşturmayacak bir ikinci taraf bulunmaması, 
teknolojiyi yerinde saydırmakta, dolaylı olarak 
geliştirilme hızını çok büyük oranda yavaşlatmak-
tadır. 

Savaş uçağı teknolojilerinin tarihini incelediğimizde 
ise Birinci Dünya Savaşında deneysel olarak orta-
ya çıkarılan uçaklarda, ilkel teknoloji kullanılmıştır. 
İkinci Dünya Savaşı’nda yüksek hızlara ihtiyaç 
duyulması sonucu turbojet motorların icat edilme-
si ve ses altı hızlarda seyir edebilme kabiliyeti 
kazanılmıştır. İkinci Dünya savaşında savaş uçakları 
üreten ülkeler, Almanya’nın kesin teknoloji üstün-
lüğü ile ABD, İngiltere ve Rusya’dır. 1950-60 arası 
Soğuk Savaş yıllarında daha yüksek hızlara ulaşma 
isteği sonucu, yeni motorlar üretilmiş bunun yanı 
sıra güdümlü füze ve radar sistemleri savaş uçak-
larında aktif olarak kullanılmaya başlamıştır. Soğuk 
Savaş yıllarında ABD’nin uçak teknolojisinde 
tamamen egemen olduğunu, birkaç Rusya yapımı 
uçağın dışında herhangi bir ülkenin bu teknolojiyi 
geliştirmeye çok fazla önem vermediğini söyleye-
biliriz. İkinci Dünya Savaşında ortaya koyduğumuz 
argüman ile çok tarafın teknolojiye sahip olması bu 
teknolojiyi ileriye taşımakta, Soğuk Savaş yıllarında 
iste tamamen ABD egemenliğine bırakılan savaş 
uçağı teknolojisinin, geçmiş yıllarda ki gelişme 
ivmesini yakalayamadığını görmekteyiz. 1960-70 
yılları arası ABD, İngiltere, İsveç, Batı Bloku ülkel-

eri olarak teknoloji üstünlüğü ellerinde tutarken 
ABD’nin tek başına egemenliği ortadan kalkmıştır. 
Aynı dönemin şartları, ses üstü hızlara ulaşmak 
için geliştirilen motorlar ve gelişmiş silah sistem-
lerini ortaya çıkarmıştır. Bu yıllardan sonra Rusya 
hava savunma sistemleri konusunda çalışmalara 
başlamış ve kısa sürede batılı müdahillerini geride 
bırakacak teknolojik seviyeye ulaşmıştır. 1970-90 
yılları arasında geliştirilen uçaklarda “fly-by-wire” 
teknolojisi ve manevra kabiliyeti ana unsur olarak 
yer almıştır. Gelişen küreselleşme içerisinde ABD, 
Rusya ve Avrupa ülkeleri birbiriyle rekabet edebi-
lecek duruma gelmiştir, aynı zamanda bu dönem-
de bahsi geçen ülkeler uçakları detaylı şekilde 
sınıflandırarak, her görev için ayrı tür uçak projeleri 
geliştirmeye girişmişlerdir. 1990-2000 arasında te-
knolojiyi geliştirme yönünü, radarda görünürlüğün 
azaltılmasına çevirmiştir, bu ihtiyaç hava savunma 
sistemlerinin hava operasyonlarını engelleyebilme 
yetisini kazanmasından dolayıdır. Kısmi olarak 
sınırlandırılabilen radar görünürlüğü bu tariht-
en sonra tam görünmezlik sağlanması amacıyla 
teknolojiyi bu yönde gelişmeye yönlendirmiştir. 
2000 yılı sonrası için beşinci nesil adını verdiğimiz 
tam görünmezlik yetisine sahip, üstün manevra 
yeteneğini ve ileri düzey ağ merkezli harp bilgisa-
yarlarını barındıran uçaklar, sadece büyük ülkeler 
tarafından geliştirilmeye ve üretilmeye başlan-
mıştır. Son yıllarda geliştirilen 5. Nesil savaş uçak-
larını Çin, Rusya ve ABD üretmekte, Japonya ve 
Güney Kore projelerinin testlerini devam ettirmek-
tedirler. 

F-35 LİGHTİNG II SAVAŞ UÇAĞI PROJESİ
“JSF” ( Joint Strike Fighter), “Müşterek Taarruz 
Uçağı” veya diğer adıyla “F-35 Lighting II” (fo-
toğraf1.1) projesi 1994 yılında ABD tarafından 
üretimine başlanan, Amerikan Deniz kuvvetleri 
için F-16’ların yerine geçebilecek, kısa iniş-kalkış ve 
dikey iniş yapabilme yeteneğine sahip, jet uçağıdır. 
Projenin ana unsuru 1970’li yıllardan itibaren 
ortaya çıkan, her görev için ayrı uçak teknolojisi 
geliştirilmesi durumuna son verilerek, ordunun 
ihtiyacını karşılayabilecek tek bir uçak yapılmasıdır. 
Çok yönlü olacak bu uçak tasarımı için Amerikan 
ordusunun farklı kuvvetlerinin istekleri 

Rapor
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doğrultusunda proje şekillenmiştir. Amerikan Den-
iz Kuvvetleri dikey iniş, kısa kalkış yetisi isterken, 
deniz piyadeleri uçak gemilerinde kullanmak için 
daha büyük gövdeli ve kanatları katlanabilir yapıda 
olan, hava kuvvetleri ileri gizlenebilirlik (stealth) 
teknolojisine sahip bir tasarım istemektedir. Bu 
yetkinliklerin dışında uçağın hava-hava, hava-yer 
hedeflerine karşı kullanılabilmesi, ağ merkezli 
savaş bilgisayarlarına sahip, elektronik karıştırma 
yapabilen, hem önleme, hem bombardıman, hem 
de avcı uçağı olarak kullanılabilecek (multi-role) bir 
savaş uçağı istenilmektedir. 

 

(fotoğraf 1.1)

Bu şekilde ki çok yönlü bir projenin daha önce 
bir örneği olmaması nedeniyle, projeye karşı 
ABD Kongresi çekingen tavır takınmıştır. Geçen 
zaman içinde proje onay almıştır fakat teknik 
sorunlar daha kavramsal tasarım aşamasındayken 
başlamıştır. 1994 yılında maliyetin çok fazla ola-
cağı hesaplanıp projede, İngiltere ve Kanada ile 
ortaklık kurulmuştur. 2001 yılında projenin tasarım 
yarışması yapılmış ve bu yarışmada “Lockheed 
Martin” firması rakiplerini eleyerek kazanan taraf 
olmuştur. “Lockheed Martin”, “BAE Sytems” ve 
“Northrop Gruman” ile birlikte üretime başlamış 
ama hesaplanan zamanda tasarım tamamlana-
mamıştır.  Sonraki yıllarda projenin maliyetleri 
daha da artınca çok taraflı ortaklık ile üretilmesi 
kararlaştırılmıştır. Projeye de ortak üretici olan 
ülkeler şöyledir; ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, 
İtalya, Hollanda, Norveç, Danimarka ve Türkiye. 
Uçak ilk uçuşunu 2006 yılında gerçekleştirmiş ve 
üç ana modelde üretilmesi planlanmıştır bunlar; 
“F-35A” (klasik iniş-kalkış), “F-35B” (dikey iniş, 
kalkış), “F-35C” (ABD uçak gemileri için üretilecek 
olan katlanabilir kanatlı model).  2015 yılı CNN 
İnternational bilgilerine göre “F-35” programına 
yapılan-yapılacak harcama 1 Trilyon $ aşmış du-
rumdadır.1
1          https://edition.cnn.com/2015/07/16/poli-
tics/f-35-jsf-operational-costs/ (Erişim tarihi 17 Mayıs 2019)

Türkiye Cumhuriyeti 2002 yılında yedinci uluslar-
arası üretim ortağı olarak projeye dâhil olmuş 
ve “F-35A” modelinden 100 adet sipariş ver-
miştir. Türkiye projede orta gövde ve bazı motor 
parçalarının üretimini “TUSAŞ Havacılık ve Uzay 
Sanayii” markası ile yapmaktadır.2  “F-35A” uçak-
larının ilk iki tanesi 2018 yılının Haziran ayında Türk 
subaylara teslim edilmiş ve ABD’nin Teksas eya-
letinde eğitim uçuşlarına başlanmıştır.3 

F-35 Savaş Uçağının Teknik Sorunları ve 5. Nesil 
Savaş Uçakları
Savaş uçakları ortaya çıktıkları tarihten itibaren ne-
siller halinde ayırılmışlardır. Yukarıda bahsi geçen 
yıllarda, teknoloji ve mühendisliğin gelişimi ile 
ortaya çıkan farklı nesillerde ki uçaklar, yine farklı 
özellikleri bünyelerinde barındırmaktadır. 

 5.nesil uçakları ondan önceki nesil olan 4. Nesil ve 
4,5. nesil uçaklardan ayıran temel nokta, radarlara 
karşı gizlenebilirlik teknolojisini en ileri seviyede 
barındırmalarıdır. İleri gizlenebilirlik teknolojisi 
birçok ülke tarafından geliştirilirken ABD bu konu-
da öne çıkmış ve diğer ülkelerden daha hızlı bir 
şekilde bu teknolojiyi kullanmaya başlamıştır. ABD, 
“F-117” ve “B-2” hayalet bombardıman uçakların-
da ilk defa bu teknolojiyi uygulamıştır (fotoğraf 
1.2), birçok operasyonda kullanılan bu tasarım, 
Rus hava savunma sistemi tarafından 1999 yılında 
düşürülerek, tam görünmezlik mitini yitirmiştir.4       

(fotoğraf 1.2 solda B-2 / 
sağda F-117 Blackhawk)
 
Konumuza giriş yapmadan önce stealth kavramını 
açıklamamız gerekmekte, İngilizcesi “stealth” 
olan ve ülkemizde “hayalet” olarak çevirisi yapılan 
kelimeyi “ileri gizlenebilirlik” olarak tam şekilde 
çevirebiliriz. Uçaklar radarlar ile tespit edilirler, 
5.nesil uçakların geliştirilmesinde ki ana tema bu 
radarlara olabildiğince az yakalanmaktır. 

2 https://www.tai.com.tr/urun/jsff-35-programi
3 https://www.sabah.com.tr/gun-
dem/2018/06/22/ilk-f-35-savas-ucagi-turkiyeye-
teslim-ediliyor
4  https://nationalinterest.org/blog/buzz/stealth-
shootout-1999-us-air-force-f-117-was-shot-down-her-
es-how-it-went-down-37762
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Stealth uçaklarda hayalet kavramının anlamını tam 
karşılamamasının nedeni de tam olarak budur. Yer 
veya hava radarlarından yayılan radyo dalgaları 
bir düzlem boyunca ilerleyerek bir nesneye te-
mas ederler, bu nesneye çarpıp radara geri dönüş 
yapan radyo dalgaları, o nesnenin tespitini sağlar-
lar. Bu bağlamda uçak tasarımlarını dış hatları 
ile ikiye ayırabiliriz; keskin hatlara sahip uçaklar, 
yumuşak hatlara sahip uçaklar. Stealth teknolo-
jisine sahip uçaklar keskin hatlara sahip değildir 
bunun nedeni, keskin hatların uçağa temas eden 
radyo dalgalarını dik olarak yansıtması ve yansıyan 
dalgaların direk olarak radara iletilmesiyle uçağın 
kolayca tespit edilebilmesidir. Yumuşak hatlara 
sahip uçaklar tasarım olarak, uçağa ulaşan radyo 
dalgalarını farklı yönlere saptırarak radara geri 
dönmemesinin sağlanması için geliştirilmiştir. Aynı 
zamanda uçak özel kaplaması sayesinde gönder-
ilen radyo dalgalarının bir kısmını da emmekte-
dir. Yalıtkan malzemelerin ve emici materyallerin 
kullanılması, radara yakalanma ihtimalini büyük 
oranda düşürmektedir, bunun dışında uçaklar ses 
altı hızlarda seyir ederek, ses konusunda da kendil-
erini gizlerler. En önemli nokta egzozdan çıkan 
ısı ve dumanın saptanmasının engellenmesidir. 
4 ve 4,5. nesil savaş uçaklarında yuvarlak egzoz 
sistemleri kullanılırken stealth uçaklarda gövdenin 
üst kısmında, geniş çıkış ağızlarına sahip, yuvarlak 
olmayan egzozlar kullanılmakta bu sayede motor-
dan çıkan ısı soğumuş bir şekilde dışarıya salın-
maktadır.

 F-35 savaş uçağının tasarımına değinmemiz ge-
rekirse; farklı kuvvet birimlerinin uçakta olmasını 
istedikleri yetkinlikler onun tasarımını içinden 
çıkılmaz bir duruma getirmiştir. Stealth uçaklar 
olabildiğince ince gövde yapısına sahip olmalıdır 
fakat ABD deniz kuvvetlerinin uçakta dikey iniş 
özelliğini istemesi, pilot kabininin hemen arkasına 
bir motor fanı daha eklenmesini gerektirmiş ve 
dış gövdeyi kalınlaştırmış buna bağlı olarak gövde 
içinde ki hacmi de azalmıştır. Normal uçaklar-
da kanat altlarında taşınan mühimmatlar, radar 
görünürlüğünün düşürülmesi için gövde içinde 
konumlandırılmaktadır. Hava kuvvetlerinin uçağın 
maksimum faydalı yük taşıma kapasitesine ve 
stealth teknolojisine sahip olması isteği, deniz 
kuvvetlerinin isteği ile çelişmiş ve gövde içi hac-
min düşürülmesi çok az sayıda mühimmat taşıy-
abilmesine neden olmaktadır. Deniz piyadelerinin 
istediği katlanabilir kanatlı F-35C varyasyonunda 

ise havada kalış süresinin ve uçuş yarıçapının 
maksimum mesafede olması istendiği için kanat 
yapısı genişletilmiştir. Proje de ki ana sorun ABD 
deniz kuvvetleri için yapılması planlanan bu uçağın 
ABD’nin yeni nesil çok rollü uçağına dönüşmesidir. 
F-16 savaş uçaklarının emekli edilip, F-35 savaş 
uçaklarının bu uçaklarının yerini alması, uçağın 
hava-hava ve hava-yer hedeflerine karşı etkin 
kullanılmak istenmesi onu tarihte bir örneği daha 
yapılmamış proje kapsamına sokmaktadır. 

F-35’İN STEALTH TEKNOLOJİSİ HAKKINDA Kİ 
İDDALAR VE RUS HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

ABD’nin 5.nesil savaş uçakları konusunda ki strate-
jisine bakacak olursak; 1997 yılında ilk uçuşunu 
yapan ve 2005 yılında üretimine başlanan “Lock-
heed Martin” üretimi F-22 Raptor savaş uçakları 
ABD’nin ilk 5.nesil savaş uçağıdır. ABD bu teknolo-
jiyi en yakın müttefiki olan Japonya’ya bile satma-
makta, sebep olarak ise bu teknolojinin stratejik bir 
silah olması hasebiyle ülke dışına çıkarılmasına izin 
verilemeyeceği öne sürülmektedir. Aslında F-35 
projesi de bu sebeple başlatılmıştır, F-22 Raptor 
hala dünyanın en yüksek maliyetine sahip savaş 
uçağı olması nedeniyle ABD tarafından bütün ordu 
kuvvetlerinin bu uçak ile donatılması mümkün 
görülmemiştir. Müttefik devletlerde bu teknolojiye 
sahip olmak istemiş fakat her girişimlerinde ABD 
kongresi tarafından reddedilmişlerdir.5

F-35 projesinin bu kapsamda maliyeti kat kat 
düşük, teknolojik yeterliliği (F-22’ye göre) 
azaltılmış, stratejik silah kapsamından çıkarılmış 
ve müttefik ülkelere satılabilecek, modeli olarak 
ortaya çıkarıldığını söyleyebiliriz. Geçen süre içinde 
yukarıda bahsettiğimiz gibi F-35 projesinin mali-
yeti planlanandan kat kat daha artış göstermiştir 
bunun sonucunda, projeye üretici ortak ülkeler 
dâhil edilerek çok taraflı ortaklık ile üretilmeye 

5 https://www.wearethemighty.com/gear-tech/
why-f-22-never-exported
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başlanmıştır. Müttefik ülkelerin bu uçağı almak 
istemesinin ana sebebi stealth teknolojisine sahip 
olmasıdır fakat bu teknolojinin uygulanabilirliği 
konusunda bazı şüpheler söz konusudur. Şua-
na kadar ortak üretici olmayan, F-35 uçaklarının 
teslim edildiği bir başka ülke İsrail’dir. İsrail hava 
kuvvetleri F-35 uçaklarını Suriye sınırında bulunan 
S-400 hava savunma sistemlerine rağmen kulla-
nabilmektedir. Bu hususta İsrail savaş uçaklarında 
reflektör kullanılmasına değinmemiz gerekmekte, 
reflektörler uçağın hava da radarlar, diğer askeri ve 
sivil uçaklar tarafından tespit edilmesini sağlamak-
tadır. 

ABD, F-35 uçaklarının reflektörsüz uçmasına izin 
vermemektedir, bunun nedeni reflektörü olmadan 
uçacak olan F-35’lerin, herhangi bir hava savunma 
sistemine radar izi ile yakalanarak uçağın stealth 
teknolojisinin öğrenilebileceği endişesindendir. Bir 
başka endişe ise yurt içinde uçan bu uçakların tam 
gizlilik ile uçacak olurlarsa, sivil hava trafiğini de 
tehlikeye atacak olmalarıdır. Geldiğimiz durumda 
herhangi bir şekilde reflektörsüz uçamayacak olan 
bu uçakların, radarda gizlenebildiğinin alıcı ülkel-
er tarafından ne şekilde denetlenebileceği de bir 
muammadır. Bir diğer husus aerodinamik yapısı ve 
manevra yeteneğinin sınırlılığıdır. F-35 savaş uçağı 
farklı kuvvetlerin isteği doğrultusunda şekille-
nirken, hava-hava görevlerini yapması konusunda 
da etkin olarak yer alabileceği düşünülmüştür 

fakat uzmanların analizi neticesinde, bu uçağın iri 
bir gövdeye rağmen küçük kanatlara sahip olması 
manevra yeteneğini çok kısıtlamaktadır. Bu eksiklik 
ise hava-hava görevlerinde ortaya çıkabilecek “İt 
Dalaşı” (Dog-Fight) durumunda uçağı dezavantajlı 
konuma getirmektedir. ABD bu konuda ki tezi ise 
uçağın çok gelişmiş harp bilgisayarı, hava-hava 
füzeleri ve radarı sayesinde it dalaşına gerek kal-
madan, düşman uçağının radarında F-35’i göre-
meden, füzesini ateşleyeceği ve rakibini vuracağı 
şeklindendir. Gelişmiş harp merkezli bilgisayarlar 

konusunda ise F-35 savaş uçakları operasyon 
veya herhangi bir görev için havalanmadan önce 
uçuş bilgilerinin, uçuş rotasının, bir operasyon 
ise kullanılacak mühimmatın ve daha birçok gizli 
tutulması gereken bilginin bu sisteme girilmesi 
gerekmektedir. Çok kapsamlı yapay zekâya sahip 
olan bu sistem, uçakta gerçekleşen, gerçekleşme 
ihtimali olan arızaları anlık olarak yer birimlerine 
bildirerek, arızanın giderilmesi için hazırlıkların 
uçak yere inmeden yapılmasını sağlamaktadır. 
Ana merkezi ABD olan bu sistem ile anlık olarak 
girilen her bilgi merkezde toplanmakta ve kayıt 
altına alınmaktadır. İşte bu nokta da oluşacak 
olumsuzluklara değinmemiz gerekmekte; Türkiye 
Cumhuriyeti ve ABD arasında tehdit algılamasında 
bir çelişme söz konusu, özellikle Suriye iç savaşının 
getirdiği konjonktürde, Türkiye ve ABD çıkarları 
arasında çatışmalar oluştuğunu görmekteyiz. Su-
riye iç savaşının başlangıcından beri Esad yöne-
timine muhalif kesimleri destekleyen Türkiye’ye 
karşı, ABD Kürt terör örgütlerini desteklemektedir. 
Türkiye, ABD’nin desteklediği PYD-PKK güçlerini 
tehdit olarak algılamakta ve ülkenin Güneydoğu 
bölgesini de içine alan sözde Kürt Kanton dev-
leti kurma girişimini engellemektedir. Harp bilgi 
merkezi konusuna dönecek olursak, Türkiye siste-
matik olarak operasyon yaptığı PKK-PYD hede-
flerine karşı, teslim alacağı F-35 savaş uçaklarını 
mutlaka kullanacaktır. Fakat içinde bulunduğumuz 
durumda PKK-PYD’ye karşı yapılacak bir hava 
operasyonu bilgileri anlık olarak ABD’ye ulaşa-
cak, bunun sonucunda Suriye’de müttefik olarak 
gördüklerini açıkladıkları terör örgütünü uyararak, 
operasyonların başarısız olması durumunu ortaya 
çıkarabileceklerdir. 

F-104 SAVAŞ UÇAKLARI VE RÜŞVET SKANDALI
 Soğuk savaş yıllarının başında 1952 yılında ortaya 
çıkan Kore savaşı iki bloku karşı karşıya getirmiştir. 
Batı bloku Güney Kore’yi desteklerken, Doğu bloku 
Kuzey Kore’yi desteklemektedir. 1952 yılında hava 
kuvvetlerini karşı karşıya getiren savaş, iki tarafın 
uçak teknolojilerinde ki eksiklikleri gözler önüne 
sermektedir. Doğu bloğunun kullandığı MİG-15 
savaş uçaklarına karşı, Batı bloğu “F-86 Sabre” 
uçaklarını kullanmaktadır. (fotoğraf 1.3) MİG-15 
savaş uçaklarının aerodinamik yapısı, hızlanma ve 
irtifa kazanma kabiliyeti F-86 uçağına üstünlük 
göstermekte ve Batı bloğu Kore hava sahasında ki 
üstünlüğünü yitirmektedir. 
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(fotoğraf 1.3 solda MİG-15 / sağda F-86 Sabre)

ABD çareyi yeni bir proje başlatmakta bulur 
ve Lockheed Martin firmasının girişimi ile proj-
eye başlanılır. Bizzat Kore’de savaşan pilotlar ile 
görüşen Lockheed yetkilileri onlara neden hava 
üstünlüğünü kaybettiklerini ve F-86 avcı uçak-
larının, MİG-15 avcı uçaklarına karşı nasıl dezavan-
tajlı duruma geldiğini danışmışlardır. Bu danışma 
sonucunda F-86 avcı uçaklarının MİG-15 avcı uçak-
larına karşı yavaş hıza sahip, manevra kabiliyeti 
eksik ve irtifa kazanma konusunda yetersiz olduğu 
bilgilerine erişmişlerdir, proje bu eksiklikler üzerine 
oturtularak başlatılmıştır. 1952 yılında başlatılan 
“F-104 Starfighter” projesi aerodinamik tasarımı 
maksimum yüksek hıza ulaşmak ve irtifa kazanma 
yetisinin de maksimum fayda sağlayacak şekilde 
tasarlanmıştır. Hız ve irtifa rekoru kıran bu uçak 
1954 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir. Fakat 
F-35 projesi gibi bu projenin de daha tasarım 
aşamasındayken çok ciddi sorunları olduğu ortaya 
çıkmıştır. “F-104 Starfighter” savaş uçağı, proje 
gereği Kore savaşında avcı uçağı olarak kullanıl-
mak üzere başlatılmıştır fakat ortaya çıkan uçak 
tasarımı gereği, avcı uçaklarının sahip olması 
gereken üstün manevra kabiliyetine ve it dalaşında 
üstünlük sağlayabilecek bir yeteneğe sahip olma-
maktadır. Uçak maksimum hızlara ulaşabilsin diye 
rokete benzetebileceğimiz bir dış tasarıma sahip-
tir, kanatları olabildiğince incedir. Bu tasarım dar 
gövdesi yüzünden mühimmat taşıma kapasitesini, 
ince kanatları yüzünden düşük hızlarda hava da 
kalamama ve minimum manevra kabiliyeti ortaya 
çıkarmaktadır. 

(fotoğraf 1.4 F-104 Starfighter)

İt dalaşı iki uçağın bir birinin arkasına geçmeye 
çalışarak önde kalanın düşürülmesi sonucuna 
varan bir hava muharebesi durumudur, lakin F-104 
savaş uçağı havada tutunabilmek için her zaman 
maksimum hızda uçmak zorundadır bunun sonu-
cu olarak, bir türlü yavaşlayıp düşman uçağının 
arkasına geçememektedir. F-35 projesi ile para-
lellik gösteren nitelikleri sadece tasarım aşaması 
ile kalmamaktadır, proje başarılı bulunarak üre-
timine 1954 yılında başlanılmıştır. Proje başarılı 
bulunmasına rağmen ana çıkış noktası olan avcı 
uçağı kategorisinden, önleme uçağı kategorisine 
geçmiştir. O yıllarda NATO’nun mevcut avcı uçağı 
“F-86 Sabre” kullanılmaktadır, bu uçaktan sonra 
yerini alacak olan uçak ise “F-5A” avcı uçağıdır. 
Önleme uçakları konusunda ise NATO ülkelerinin 
karşısında iki başarılı model bulunmaktadır; “En-
glish Electric Lighthing” ve “Mirage III”. Fakat bu iki 
uçağın tercihi aşamasında, İkinci Dünya Savaşında 
bütün Avrupa ülkelerini, Sovyetler Birliği ve Nazi 
Almanya’sı işgaline karşı koruyan ABD müdahil 
olarak, “F-104 Starfighter” önleme uçağını öner-
miştir. ABD hava kuvvetleri, F-104A ve F-104C 
modellerinden toplam 300 adet sipariş vermiştir 
fakat yetersiz sayıda olan projede “Lockheed” 
firmasının girişimi, ABD’nin desteği vasıtasıy-
la Avrupa ülkelerinde, ülkelerin farklı ihtiyaçlara 
göre dizayn edilerek üretilmeye başlanılmış, İkin-
ci Dünya savaşından yeni çıkmış ve işsizlik oranı 
hat safhada yüksek olan Avrupa ülkelerinde bu 
uçağın üretimini yaparak istihdam sağlamak 
istenmiştir. Fakat yıllar sonra ortaya üzerinde 
tartışılan önemli nokta, rakipleri daha üstün olan 
bir uçağın, neden tercih edilmiş olacağı ile ilgilidir. 
“Lockheed” firması tamamen başarısız olan bu 
projesini Avrupa ülkelerinin kullanması ve tercih 
etmesi için üst düzey askeri karar vericilere ve 
siyasilere rüşvet vermiştir. 1976 yılında “Lockheed” 
firmasına düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet opera-
syonunda yetkililer, hangi ülkede, kime, ne kadar 
rüşvet verdiklerini itiraf etmişlerdir. ABD, Almanya, 
İtalya, Belçika, Japonya, Suudi Arabistan ve Hol-
landa’da üst düzey yetkililer tutuklanarak, vatana 
ihanetten yargılanmışlardır. Uçaktan satın alan her 
ülkede yapılan bu rüşvet skandalı ve sonrasında 
ki yargılamalar, F-140 uçağından düzinelerce satın 
almış olan Türkiye Cumhuriyeti’nde, herhangi bir 
yetkili suçlu bulunmamıştır. Yargılanan, üst düzey 
sivil ve askeri yetkililer suçsuz bulunmuş veya istifa 
ettirilerek olayın üstü örtülmüştür. 
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Netice itibarıyla hem “F-104 Starfighter” savaş 
uçaklarının tarihini özetlediğimizde hava üstün-
lüğü yaratmak için ortaya çıkarılan bir projenin, 
tasarım aşamasında nasıl başarısız olduğunu, 
başarısız olmasına rağmen yapılan yatırımların 
maddi fazlalığı sebebiyle projenin iptal edilmeyip, 
devam ettirildiğini görmekteyiz. Bu olaylar sıray-
la gerçekleşirken iptal edilmeyen proje, üçüncü 
ülkelere yatırım ve hava üstünlüğü vaat edilerek 
uçağı satın almaları tavsiye edilmiş, hatta kendi 
ülkelerinde üretmeleri istenmiştir. Bu bağlamda 
projenin üçüncü ülkelere bu şekilde ihraç edilme-
sini tamamen “Lockheed firmasına” yükleyemeyiz, 
ABD, müttefiki olan ve o yıllarda sözünü geçirdiği 
her ülkeye bu uçaktan satılmasını istemiştir. Hiç 
tereddüt edilmeden yapılan uçak alımları, ülkelerin 
üst düzey yetkililerine verilen rüşvetlerle garanti 
altına alınmış, proje dünyanın en mantıklı alımı 
olarak kamuoyuna ve siyasilere lanse edilmiştir. 
Bu alımların sonucu küresel silah sanayii yöneti-
cisi olan ABD ve silah üreticisi firmaları paralarını 
kazanmış, uçağın görev ömrünü tamamlayacağı 
tarihe kadar ki bakım, yedek parça ve mühimmat 
satışlarını da garanti altına almışlardır. 

TÜRKİYE’NİN MUHTEMEL F-35 PROJESİ 
STRATEJİSİ:
 Türkiye Cumhuriyeti 2019 yılının ilk çeyreği iti-
bariyle 4 adet F-35 savaş uçağını ABD’den teslim 
almıştır. Toplamda 116 uçak satın alınması 2002 
yılında projeye dâhil olurken taahhüt edilmiştir. 
Fakat proje masrafları ve maliyeti planlanandan 
kat ve kat fazla olmuş, ülkemiz ekonomisini içinden 
çıkılmaz bir hale getirecektir. Yer bakım hizmetleri, 
uçağın ömür devri ve karşılaşabilecek arızalarda 
hesaplandığında ortalama bir uçağın maliyeti, 
birim maliyetinin dört katına tekabül etmekte-
dir. Türkiye Cumhuriyeti, F-35A uçaklarından 116 
adet satın alacağını taahhüt ederek projeye dâhil 
olmuşken, şuanda sadece 30 adet satın alınması 
planlanmış ve 2019 yılına kadar projeye bir milyar 
TL’den fazla yatırım yapılmıştır. Hukuki olarak ortak 
üretim yapılan bir projeden, bir ülke kendi isteği ile 
çekilirse bu ülkeye zararını karşılayacak bir ödeme 
projenin diğer ortakları tarafından yapılmaz. 
Günümüze bakacak olursak Rusya ile gelişen ilişkil-
erimiz sonucu alımına 2015 yılında karar verdiğimiz 
S-400 uzun irtifa hava savunma sistemleri, teslim 
tarihi yaklaştıkça ABD ve NATO ülkeleri ile ilişkil-
erimizi ciddi anlamda gerginleştirmiştir. NATO 

ülkesinin, düşman olarak görülen bir ülkeden, 
stratejik silah alımına karşı gelen müttefik ülkeler, 
sırasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin bu silahı alması 
durumunda yaptırım ve ambargo uygulayacak-
larını açıklamışlardır. Ambargo alt başlığından iler-
leyecek olursak ABD, Rusya’dan satın aldığımız ve 
2019 Temmuz ayında teslim edilecek bu sistemin, 
F-35 uçaklarının bilgilerini çalabileceğini ve Rusya 
karşısında ki üstünlüklerini ortadan kaldıracağını 
beyan etmektedir. Aynı zamanda ABD, S-400 silah 
sisteminin teslim alınması durumunda, F-35 savaş 
uçaklarının Türkiye’ye gönderilmeyeceğini, Kongre 
kararı ile kesinleştirmiştir. 2015 yılına baktığımız 
da S-400 sistemlerinin alınması kararından sonra 
ki süreçte, NATO ve müttefik ülkelerden herhan-
gi bir yaptırım kararının açıklanmaması, teslim 
tarihinin yaklaşması ile bu kararların alınması ve 
ülkemizin üzerinde ki baskının arttırılması, satın 
alım kararının müttefik ülkeler nezdinde bir blöf 
olarak algılandığını düşündürmektedir. Türkiye 
Cumhuriyeti bu nokta alınabilecek en mantıklı 
kararı alarak, proje yatırımlarını göreceli olarak 
garanti altına almıştır. İki tarafın düşünceleri-
ni incelediğimizde; ABD arka planda, F-35 gibi 
stratejik bir silahın yalnızca 30 adet satın alınması 
durumdan, Türkiye’ye verilmemesi gerektiğini 
düşünmektedir. S-400 hava savunma sistemleri-
nin F-35 ile ortak bir şekilde kullanılamayacağını, 
Rusya’nın, F-35 savaş uçaklarının gizli ve stratejik 
bilgilerini çalabileceğini açıklamaktadır. Türkiye 
Cumhuriyeti ise maliyetinin fazlalığı ve stratejik 
bir silah olmasına rağmen TSK’nin operasyonel 
bütün bilgilerini ABD ulaştıracak olan bu sistemin 
alınabilecek kadar az sayıda alınmasını, Rusya’dan 
satın alınan S-400 hava savunma sistemlerinin 
ise bu konuda araya koyularak projeden kendi 
isteği ile çıkmayıp yatırımlarını güvenceye almak 
stratejisi uygulanmaktadır. Hukuki olarak projeye 
ortak diğer ülkeler tarafından, projeden çıkarılırsa 
yatırımlarını geri alacak, çıkarılmaz siparişi verilmiş 
olan 30 adet F-35 savaş uçağını hava kuvvetleri 
filosuna katarak, en az zarar ile bu projeden kurtu-
lacaktır. En az zarar ile bu projeden çıkarılmak veya 
çıkmak, hava kuvvetlerinde eksik olan uçak ihti-
yacımızı nasıl karşılayacağımız konusunda, strate-
jisiler arasında bir dizi yol ayrımına yol açmaktadır. 
Avrupa’dan uçak ihtiyacının karşılanması gerektiği-
ni düşünenler, Rusya’dan karşılanmalı diyenler ve 
milli imkânlar ile karşılanması gerektiğini düşünen-
ler, günümüz konjonktürünü de göz önünde 
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bulundurmalıdır. Günümüz konjonktüründe, ilk 
iki düşünce göreceli olarak imkânsızlaşırken, son 
düşünce her zaman elimiz de durarak geliştirilmeyi 
beklemektedir.

SONUÇ:
Türkiye Cumhuriyeti 1948 Marshall Planı ile yapılan 
yardımlar paralelinde, ABD tarafından, askeri ve 
ekonomik olarak beslenmiştir. Kıbrıs Barış Harekâtı 
ile kopan Türkiye-ABD ilişkileri üç yıl boyunca, 
ABD karşıtı bir tavır ile devam etmiştir. Bu dönem-
de Türkiye’ye uygulanan siyasi ve askeri ambar-
golar, ülkemizi yerli ve milli kavramını geliştirmeye 
itmiştir. Özellikle tarihimize baktığımızda, ambar-
goya uğradığımızda ve zor durumda kaldığımızda, 
kendimizi olabildiğince çabuk geliştirebildiğimiz 
göz ile görülebilmektedir. 1974 yılı itibarıyla 
ülkemize uygulanan silah ambargosu, yerel kay-
naklardan karşılanması ve gelecekte benzer bir 
krizin tetiklenmesi durumunda ortaya çıkabilecek 
mağduriyetin, aşılması için 1975 yılında “ASELSAN” 
kurulmuştur. ASELSAN’ın günümüz de ortaya 
çıkardığı milli silah ve mühimmatlar, 1974 yılının 
gelecek ile ilgili ön görülerini doğru çıkarmaktadır.

15 Temmuz 2016 yılında ülkemizde gerçekleşen 
başarısız darbe girişimi özellikle, gerginleşen 
ABD-Türkiye ilişkilerini neredeyse kopma noktası-
na getirmiştir. S-400 sistemlerinin alımının 2019 
yılı konjonktüründe çevremizde ki ülkelerin izle-
dikleri dış politikaya etkisi ve kısıtlayıcı gücü, başta 
ABD olmak üzere bahsi geçen ülkelerin tamamını 
rahatsız etmektedir. Özellikle 2019 yılının Nisan 
ve Mayıs aylarında gerçekleşen bir dizi gelişme 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 2015 yılında S-400 hava 
savunma sistemi alımı kararının doğru bir karar 
olduğunu gözler önüne sermektedir. Bölgemiz de 
ortaya çıkan ve ülkemizi birinci dereceden ilgilen-
diren başlıca sorunlar şunlardır; Ege adalarının 
silahlandırılması, KKTC ve Kıbrıs adası çevresinde 
ki doğalgaz, petrol sondaj faaliyetleri, Libya 
çatışmaları, Suriye iç savaşı, İran-ABD çatışma riski. 
Özellikle Ege adalarının Yunanistan tarafından 
silahlandırılması ve bunun yanı sıra nüfuslandır-
ması uluslararası hukuka aykırı olan bu harekete 
rağmen karasuları sınırlarını ana karamıza kadar 
çekmesi, Türkiye’yi Ege denizinden çıkamaya-
cak hale getirmektedir. Uluslararası hukuk kılıfına 
uydurmak için girişilen bu hareket, bağlantılı olarak 
Kıbrıs çevresinde hak sahibi olduğumuz sondaj 

parsellerine erişimimizi de engellemek amacıyla 
yapılmaktadır. Yalnızca Yunanistan’ın girişmediği 
Akdeniz’de ki bu hak ihlali, Mısır, İsrail, ABD, Katar, 
Fransa, İngiltere, İtalya ve GKRY arasında ortak 
bir plan ile işlemektedir. Türkiye için çok önemli ve 
stratejik olan bu kaynakların, GKRY tarafından dav-
et edilen üçüncü ülkelerce sondaj faaliyetlerinde 
kullanılması ve Rum yönetiminin üçüncü ülkelerin 
güvenlik kalkanı altında korunacak şekilde hareket 
etmesi, Türkiye’yi stratejik bir dar boğaza sokmak-
tadır. Bu bağlamda S-400 hava savunma sistem-
lerinin alımı yeniden göz önüne alındığında, ülkem-
ize havadan gelebilecek saldırılara karşı güvenliği 
sağlayabileceği düşünülmektedir. 

“F-104 Starfighter” örnek olayında olduğu gibi 
ABD, başarısız tasarımı olan herhangi bir uçağı, 
kendinin de satın alacağı söylemiyle müttefik 
ülkelerine satabilmektedir. F-35 savaş uçağının 
teknik, tasarımsal, performans olarak belli başlı 
başarısızlıkları kesinlikle bulunmaktır fakat ülke-
miz için önemli olan nokta hava harp bilgisayar-
larının ortaya çıkardığı istihbarat zafiyetlerdir. ABD 
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tehdit algılarında ki 
seçicilik ortadadır, gelecek yıllarda gerçekleşme-
si muhtemel olan, Türkiye’nin ABD’nin müttefik 
olarak kabul ettiği YPG’ye hava operasyonlarında 
F-35 savaş uçağını kullanması, bu operasyonun 
bütün bilgilerinin ABD verilmesi zorunluluğunu 
ortaya çıkarmaktadır. Bu istihbarat zafiyeti ise 
operasyonun başarılı veya başarısız olma ihtima-
lini tamamen ABD’nin eline bırakmaktır. Aslında 
ana sorun uçağın başarılı veya başarısız bir uçak 
olmasının dışında, görev ömrünü tamamlayıncaya 
kadar bütün gizli bilgilerimizin ABD tarafından 
kayıt altına alınması ve önceden bilinmesidir. 
Başka bir açıdan işleyecek olursak, F-35 savaş 
uçaklarının tasarım hataları bu uçağı ülkemiz 
hava kuvvetlerinin ihtiyacını karşılayabilecek bir 
uçak kategorisinden çıkarmaktadır. Türkiye’nin 
F-35 savaş uçağı alımının, temel özelliği olan ileri 
gizlenebilirlik teknolojisinden ötürü olduğunu 
söyleyebiliriz fakat bu konuda ise karşımıza, bu 
teknolojinin daha önce hangi sistemlere karşı test 
edildiği çıkmaktadır. Bu sistem eğer ki S-400 hava 
savunma sistemlerine yakalanabilmekteyse stealth 
teknolojisinin işlevselliği konusunda ayrıca bir 
tartışma ortaya çıkartabiliriz. Özellikle F-35 savaş 
uçaklarının reflektör kullanmadan tam gizlene-
bilirlikte kullanılamaması bu teknolojinin hangi 
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sistemlere karşı denendiğini ve satın alacak ülkel-
erin bu teknolojiyi nasıl denetleyebileceği sorun-
larını ortaya çıkarmaktadır. “F-104 Starfighter” 
savaş uçaklarında olduğu gibi herhangi bir savaş 
durumunda, düşman teknolojisi ve yetenekleri 
ile karşılaşmadıkça, her alanda en başarılı proje 
ise bu projenin gerçekten en başarılısı olduğunu 
ne şekilde iddia edebiliriz!? Bu başarısızlığı gi-
zlemek ya da müttefik ülkelerine satarak onları 
güçsüz kılmak demektir. Herhangi bir şekilde 
düşman teknolojisi ile karşılaşmadıkça en güçlü 
teknolojinin kendisinde olduğu hissiyatı yaratan 
bu stratejik silahlar, konuşlandırılmış ülkeyi, sila-
ha sahip olmadan önceki durumundan daha çok 
tehlikeye atmaktadır. F-35 savaş uçaklarının bu 
bağlamda ki negatif yönleri Türkiye Cumhuriyeti 
karar vericilerini projeye karşı tavır almaya itmek-
tedir. Günümüzde ABD ile mütemadiyen çakışan 
dış politikamız ve çıkarlarımız, tek silah kaynağı 
sorununu gündeme getirmekte, buna bağlı olarak 
silah tedarikinde ki ülke tercihlerimiz çeşitlendir-
ilmektedir. Tek bir silah kaynağına bağlı olmak 1974 
Kıbrıs Barış Harekâtı örneğinde olduğu gibi, tehdit 
algılamasında çatışmalar ortaya çıktığında ambar-
golara neden olmaktadır fakat birden fazla tedarik 
ülkelerinin birden fazla sayıda olması, alınan dış 
politika kararlarında göreceli olarak daha özgür 
davranılabilmesini ortaya çıkarmaktadır. 

Milli teknoloji ve milli silah sanayii konusunda F-35 
savaş uçağının benzeri olan “MMU TF-X” proje-
si devam etmektedir. İngiliz “BAE Systems” ile 
devam eden ortak üretim faaliyetleri neticesinde 
2030 yılında ilk uçuşunun gerçekleştirilmesi 
beklenmektedir. F-35 projesi kapsamında projeden 
çıkarılmamız durumunda 5. Nesil savaş uçağı, hazır 
satın alım arayışının devam etmeyeceği bunun 
yerine milli “TF-X” projesine yatırım yapılması 
gerektiği düşüncesindeyim. Bu düşüncemin ana 
sebebi, yeni uçak alımı için gerçekleşecek araştır-
ma, deneme ve ihale süreçlerinin 5 yılın üzerinde 
olacak olması, bu bağlamda 5. Nesil savaş uçak-
larını üretme kapasitesine sahip başka bir ülkeden 
satın alamayacağımız için 4 veya 4,5. nesil savaş 
uçağı alımı için araştırmalar yapmak zorunda 
kalacağızdır. Geçen minimum 5 sene içinde tercih 
edeceğimiz uçak, yine demode olacağı için hem 5. 
Nesil hem de milli bir projeye yatırım yapılmasını 
daha mantıklı bir karar olarak görüyorum. Gelecek 
yıllar için 1974’ü hiç unutmamayı, iki kutuptan 
ikisine de tam bağlı ve tam bağımlı kalmamayı 

dilemekteyim. Müttefiklerimiz ile çıkar çatışma-
larının oluştuğu durumlarda denge politikası esası 
ile hareket ederek minimum zarar almayı ve bölge 
ülkeleri ile en acil şekilde ikili diyaloglar içerisine 
girerek, yeni müttefiklik ilişkileri kurulmasını en 
mantıklı yol olarak görmekteyim. 

KAYNAKÇA:
https://edition.cnn.com/2015/07/16/poli-
tics/f-35-jsf-operational-costs/ (Erişim tarihi 17 
Mayıs 2019)

https://www.tai.com.tr/urun/jsff-35-programi

https://www.sabah.com.tr/gundem/2018/06/22/
ilk-f-35-savas-ucagi-turkiyeye-teslim-ediliyor

https://nationalinterest.org/blog/buzz/stealth-
shootout-1999-us-air-force-f-117-was-shot-down-
heres-how-it-went-down-37762

https://www.wearethemighty.com/gear-tech/why-
f-22-never-exported

https://www.muharebetarihi.com/f-104/
https://www.f35.com/global/participation/turkey/
translate/tr
http://www.bilimsehri.com/makaleler/hayaletu-
caklar.html
http://www.bilalbulut.net/ucak/data.aspx?con-
tent=nesiller
http://www.kokpit.aero/levent-ozgul-f104-1?writ-
er=33
http://acikerisim.pau.edu.tr/xmlui/bitstream/
handle/11499/2708/ali_riza_izgi_tez.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y

Hazırlayan:
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INSTEX NEDİR?
INSTEX; Almanya, Fransa ve İngiltere’nin İran ile 
aralarındaki ekonomik ve ticari münasebetleri 
nedeniyle ABD’nin yaptığı mali yaptırımlardan ko-
runmak ve İran’la ticareti kolaylaştırmak için bu üç 
ülkenin İran ile aralarında dolar dışı ticari ilişkilerde 
bir aracı olması amacıyla 31 Ocak 2019’da kurduk-
ları özel amaçlı bir araçtır. Kurucusu Fransa’dır ve 
merkezi Fransa’nın başkenti Paris’tir. Başkanlığına 
Almanya’daki Commerzbank’ın eski direktörü olan 
Per Fischer getirilmiştir.

INSTEX’in açılımı Instrument in Support on Trade 
Exchanges (Ticaret Borsalarını Destekleme 
Aracı)’dır. SPV (Özel Amaçlı Vasıta) olarak isim-
lendirilmektedir.

Bu mekanizmanın faaliyete geçirilebilmesi için 
birkaç ay daha geçmesi gerektiği belirtilmiştir. 
Önümüzdeki aylarda da başka AB üyesi ülkelerin 
bu mekanizmaya dâhil olması beklenmektedir. 

INSTEX’İN OLUŞTURULMASINA KADAR OLAN 
SÜREÇ
Dünyanın en büyük 2. doğal gaz ve 4. petrol 
rezervine sahip olan ve nükleer alanda gelişme 
gösteren İran bu haliyle her zaman Batılı dev-
letlerin ilgisini çekmiştir. Bu yüzden daima Batı’nın 
hedef aldığı ülkelerden birisi olmuştur. 
ABD-İran ilişkilerinde ABD destekli Şah Pehlevi’nin 
devrildiği 1979 yılına kadar kayda değer bir şey 
olmamıştır. 1979 yılında devrimden kısa bir süre 
sonra kasım ayında bir grup üniversite öğrencisi-
nin ABD Büyükelçiliği’ne baskın yapması ilişkilerde 
kırılma noktası oldu. Bu olay sonucunda 52 ABD’li 
444 gün boyunca casusluk suçlamasıyla İran’da 
tutuldu.

1980 yılında çıkan İran-Irak Savaşı’nda ABD’nin 
İran’a düşman bir tavır alması, 1983’te ABD’nin 
Lübnan’da baskın sonucu öldürülen ABD’li asker-
lerin ölümünden İran’ı sorumlu tutması ve 1988’de 
ABD’ye ait olan bir savaş gemisinin Hürmüz 
Boğazı’nda 290 yolcu taşıyan İran’a ait yolcu 

uçağını vurması bu ilişkilere olumsuz bir etkide 
bulundu. 

1995 yılında ABD, teröre destek verdiği ve nükleer 
silah ürettiği gerekçesiyle ekonomik alanda ve 
petrol ticaretinde İran’a ilk yaptırımları uygulamaya 
başladı. 

George Bush döneminde iki ülke arasındaki gerilim 
şiddetlendi. Buna rağmen 2002 yılında İran, Rus 
teknisyenlerle ilk nükleer reaktörünün inşaatına 
başladı.

2012 yılında ABD; Türkiye, Hindistan, Güney Kore, 
Malezya, Güney Afrika, Sri Lanka ve Tayvan’ı, 
İran’dan petrol alımını azaltmaları şartıyla ekono-
mik yaptırımlardan muaf tuttu. 

2015 yılında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
daimi üyeleri olan ABD, Rusya Federasyonu, Çin, 
Fransa ve İngiltere ile Almanya’nın oluşturduğu 
P5+1 ülkeleri ile İran arasında yaklaşık 20 ay süren 
müzakerelerin sonucunda, İran’a uygulanan 
yaptırımların aşamalı olarak kaldırılmasını ve İran’ın 
uranyum zenginleştirme faaliyetini %3,67’nin 
altına düşürmesini içeren Kapsamlı Ortak Eylem 
Planı(KOEP) kabul edildi. 

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump 8 Mayıs 
2018’de Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan(KOEP) 
çekildiğini duyurdu. AB bu duruma tepki gösterdi. 
Bunun ardından ABD, ağustos ve kasım aylarında 
iki aşamalı olarak yeniden İran’a olan yaptırımları 
yürürlüğe koydu. Bunun sonucunda iki ülke arasın-
daki gerilim arttı. Bu gerilimle Donald Trump ile 
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında halen 
devam etmekte olan söz düelloları başladı. 

INSTEX VE ABD İLİŞKİLERİ
Analiz
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5 Kasım 2018’de ABD, ikinci aşamadaki yaptırımları 
yürürlüğe koyarken bu yaptırımların dünya pi-
yasalarında şok etkisi oluşturmaması için İran’dan 
petrol alımı konusunda Türkiye, Çin, Hindistan, 
Japonya, Güney Kore, İtalya, Yunanistan ve Tay-
van olmak üzere İran’ın petrol ihracatının %75’ini 
oluşturan 8 ülkenin 2 Mayıs 2019’a kadar yaptırım-
lardan muaf olduğunu ilan etti. 

Bütün bu ekonomik yaptırımlar sonucunda İran’ın 
petrol ihracatı yaklaşık %50 oranında azaldı.

 1 ABD’nin yaptırımlarından muaf 8 ülke

INSTEX’İN OLUŞTURULMASI
ABD, dünya ticaretini elinde bulundurmakta ve 
bunu da kendi para birimi olan dolar(USD) ile 
sağlamaktadır. ABD İran’a ekonomik yaptırım-
lar uyguladığı için İran’la ticaret yapmak isteyen 
ülkeler bu ticarette dolar kullanamamakta, ticaret 
yapsa bile ABD’nin yaptırımlarına maruz kalmak-
tadır. İran’la ticaret de İran’ın petrol ve doğal gazda 
dünyanın önde gelen ülkelerinden olması nedeni-
yle diğer ülkeler açısından önem taşımaktadır. Bu 
nedenle bu ülkeler, ABD’nin İran’la ticaret yapan 
ülkelere yaptığı ekonomik yaptırımlardan korun-
mak amacıyla harekete geçtiler. İngiltere, Almanya 
ve Fransa’nın dış işleri bakanları, Romanya’nın 
başkenti Bükreş’teki AB Dışişleri Bakanları To-
plantısı’ndan sonra INSTEX mekanizmasını oluştur-
duklarını açıkladılar.

İran da INSTEX mekanizmasına paralel olarak 
Nisan 2019’da INSTEX benzeri bir mekanizma 
oluşturdu.

INSTEX mekanizmasının şimdilik sadece gıda, 
ilaç ve tıbbi malzeme ticaretine odaklanması ve 
önümüzdeki aylarda da Rusya ve Hollanda gibi 
ülkelerin de bu mekanizmaya dâhil olması beklen-
mektedir.
 

ABD’NİN INSTEX MEKANİZMASINA TEPKİSİ
INSTEX’in kurulmasının ardından ABD Berlin 
Büyükelçisi Richard Grenell, bu mekanizmanın 
ABD yaptırımlarını etkilemeyeceğini belirtti. 
Bununla beraber bu mekanizmanın Washing-
ton’un politikalarına saygı duymadığı ve uygun-
suz bir hareket tarzı olduğu yönünde Avrupa’yı 
uyardı. Böylece ABD’nin zaten bu şekilde olacağı 
beklenen tavrı belli oldu. 

8 Nisan’da Donald Trump, İran Devrim Muhafızları 
Ordusu’nu terör örgütleri listesine aldığını resmen 
açıkladı. Aynı gün içinde İran, ABD Merkez Kuv-
vetleri’ni(CENTCOM) ve 16 Nisan’da da ABD’nin 
Ortadoğu’da faaliyet gösteren tüm askeri kuv-
vetlerini terörist ilan etti. 8 Mayıs’ta Cumhur-
başkanı Hasan Ruhani, yaptığı açıklamada 60 gün 
içinde taraflar İran’ın çıkarını koruyacak önlemler 
almazlarsa anlaşma gereği %3,67 oranında ze-
nginleştirilen uranyumun zenginleştirilme oranının 
artırılacağını ilan etti. Bir hafta sonra da uranyum 
zenginleştirme kapasitesinin dört kat artırıldığını 
açıkladı. AB ile İngiltere, Almanya ve Fransa bu 
durumu endişeyle karşıladı. Bu ültimatomu kabul 
etmediler.

ABD, bu olaydan sonra Basra Körfezi’ne askeri güç 
göndermeye başladı.  30 Mayıs’ta ABD Hazine 
Bakanlığı Terör ve Mali İstihbarat Müsteşarı Sigal 
Mandelker yaptığı açıklamada, AB’yi INSTEX’e 
karşı yaptırım uygulamakla tehdit etti. Mandelker, 
INSTEX Başkanı Per Fischer’a yazdığı mektupta, 
“INSTEX’ten kaynaklanacak potansiyel yaptırımları 
dikkatlice düşünmeniz konusunda sizi uyarıyorum. 
ABD yaptırımlarına takılacak aktivitelerle meşgul 
olmanın ABD’nin finansal sistemine erişim kaybı da 
dâhil olmak çok ciddi sonuçları olabilir” ifadelerini 
kullandı. 
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SONUÇ
İran ve INSTEX meselesine hâkim olan tema 
ABD’nin küresel bir güç olduğudur. Çünkü INSTEX, 
ABD’nin ekonomik yaptırımlarından doğmuştur. 
INSTEX’in hâlâ uygulamaya geçirilememiş olması 
bunu göstermektedir. 

ABD’nin bu özelliği daima diğer ülkelerin yük-
selişi ve gelişimine tahammül edememesine yol 
açmıştır. İran’a uygulanan yaptırımlar da aynıdır, 
ABD İran’ın petrol ihracatının ve nükleer gelişimi-
nin önüne geçmek istemiştir. Çünkü IAEA(Uluslar-
arası Atom Enerjisi Kurumu) 31 Mayıs 2019’da, 
İran’ın henüz Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı(KOEP) 
ihlal etmemiş olduğunu açıklamıştır. Bundan önce 
de Ocak 2016’da İran’ın nükleer faaliyetlerinde 
yapılan 14 incelemenin tamamının olumlu çıktığı 
belirtilmiştir. Buna rağmen ABD İran’a ekonomik 
savaş açmış, İran’la ticari ilişkilerde bulunan ülkel-
ere dahi yaptırımlarda bulunmuştur. 

İran’ın nükleer faaliyetlerindeki niyeti net değildir. 
İranlı yetkililer tamamen barışçıl olarak bu faali-
yetlerini sürdürdüklerini ifade ederken dışardan 
bakıldığında bu faaliyetlerin askeri nitelikli olduğu 
görülmektedir. 

Her ne kadar İran’ın bu faaliyetlerindeki amacı net 
değilse de uluslararası standartlar ihlal edilmediği 
için bu meselede İran’ın haklı olduğu ortaya çıkar. 
Bu yüzden ABD’nin ne İran’a ne de AB ülkelerine 
yaptırımda bulunmaya hakkı vardır. 

INSTEX mekanizmasının hâlâ faaliyete geçmemiş 
olması AB’nin ABD’ye karşı koyamamış olduğunu 
göstermektedir. Ancak Avrupa’nın birlik içinde 
hareket edip anlaşmaya bağlı kalacağını vurgula-
ması ABD’nin İran’a herhangi bir müdahalesinde 
Avrupa’nın tarafsız kalacağını göstermektedir. 
Avrupa bunu 2003’teki Irak işgalinde ABD’nin 
stratejisi dolayısıyla AB’nin bir kısım ülkelerinin bu 
savaşa katılıp diğer kısmının katılmaması sonucu 
AB’nin bölünmesi ile tecrübe etmiştir.

Kaynaklar
1) https://www.aa.com.tr/
2) https://www.bbc.com/turkce
3) https://www.wikizero.com/
4) http://www.aljazeera.com.tr/
5) https://www.mepanews.com/
6) http://www.bilgesam.org/
7) http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa
8) https://paintmaps.com/tr
9) https://www.bloomberght.com/
10) https://iramcenter.org/
11) https://aawsat.com/
12) https://www.bik.gov.tr/
13) https://tr.sputniknews.com/
14) https://www.cnnturk.com/
15) https://www.milligazete.com.tr/ 
16) https://t24.com.tr/haber 
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Suudi Veliaht Prensi Selman: Tankerlere 
İran Saldırdı, ama Biz Savaş İstemiyoruz

Şarku’l Avsat’a konuşan Suudi Veliaht Pren-
si Muhammed bin Selman (MSB), ABD ve 
İngiltere gibi Umman Körfezi’nde iki petrol 

tankerine düzenlenen saldırıdan İran’ı sorum-
lu tuttu. 

Şinzo Abe Japonya’dan İran’a başbakan 
düzeyinde ilk ziyareti düzenler ve Washing-

ton ile Tahran arasında arabuluculuk yapmaya 
çalışırken Hürmüz Boğazı’nın güneyinde Nor-
veç ve Japonya’nın iki tankerinde patlamalar 

meydana gelmesi, soru işaretlerini bera-
berinde getirmişti.

Soru işaretlerini bir kenara bırakıp “İran rejimi, 
Japonya Başbakanı’nın Tahran ziyaretine 

saygı göstermedi ve kendisi oradayken ça-
balarına biri Japonya’ya ait iki tankere saldır-
arak karşılık verdi” diyen Prens Selman, şöyle 

devam etti:

“Suudi Krallığı bölgede savaş istemiyor ama 
halkına, egemenliğine, yaşamsal çıkarlarına 
yönelik tehditlerle baş etmekten bir an bile 

çekinmeyecektir.”

Hindistan ABD’den İthal Edilen 28 Ürüne Ek 
Gümrük Vergisi Getirdi

Ülke basınına göre, bugünden itibaren geçer-
li kararı Hindistan, ABD’nin ülkeyi ay başında 
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) pro-

gramından çıkarması üzerine aldı.

Ek gümrük vergisi getirilen 28 ürün arasında 
elma, ceviz, badem ve mercimek de bulunuyor. 
Bazı ürünlerdeki ek gümrük vergisi yüzde 70’e 

kadar çıkıyor.

Hindistan Maliye Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamada, kamu menfaati gözetilerek bu 

kararın alındığı kaydedildi.

Ayrıca bu kararın, ABD Başkanı Donald Trump 
ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin bir 
araya gelmesinin beklendiği, Japonya’da 28-

29 Haziran’da düzenlenecek G-20 Zirvesi’nden 
önce alınması dikkati çekti. Zirvede, iki ülkenin 

dışişleri bakanları da görüşme yapacak.

HABER

Bolton: Maduro Rusya ile Savunma Kontratı İmzaladı
Bolton, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun geçen 
mayıs ayında Rusya’nın sürekli yardımını ‘satın almak’ için bu ülke ile 209 milyon dolarlık savunma kon-
tratı imzaladığı iddiasını ortaya attı.
“Maduro Venezüella’nın kaynaklarını son derece irrasyonel yönetti. Mayıs ayında yüz binlerce Venezüellalı 
açlık çekerken Maduro, Rusya’nın sürekli savunma desteğini satın almaya yönelik kontrat için bu ülkeyle 
209 milyon dolarlık ödeme yaptı” ifadelerini kullanan Bolton, ancak kontratın herhangi bir detay 
açıklamadı.
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Türkiye-ABD Krizinin Esas Kaynağı 
S-400’ler Mi?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), S-400 hava 
savunma sisteminin alımıyla ilgili olarak Türki-

ye’ye yönelik baskı yapmaya devam ediyor. Son 
dönemde ise, Türkiye ile ABD arasındaki kritik 
boyutlara ulaşan ilişkilerin S-400’lerle ilgili an-

laşmazlıklara indirgenmeye çalışıldığı bir izlenim 
söz konusu.

S-400 konusu neden öne çıkarılıyor? Türk-Amer-
ikan krizinin kaynağını sadece S-400’lerle ilgili 
anlaşmazlıklarda aramak ne kadar doğru bir 

yaklaşım?

İngiliz Özel Kuvvetlerinin Yeni Rusya Planı
BBC Newsnight programının, isimlerini açıklamadığı birtakım İngiliz üst düzey yetkili ve askeri 

kaynaklara dayandırdığı haberine göre İngiliz özel kuvvetlerinin odağı IŞİD’e karşı düzenlenen op-
erasyonlardan, ‘Rusya gibi yabancı tehditleri’ etkisizleştirmeye yönelik istihbarat operasyonlarına 

kaydırılacak. 

BBC’nin haberine göre ‘Özel Operasyonlar Konsepti’ ismi verilen bu gizli plan, modern çatışma 
beklentilerinin değişmiş olmasına dayanıyor ve bu çatışmaların bundan sonra doğrudan uluslar 

arasında yaşanacağı inanışıyla temellendiriliyor.

Sırbistan’da ‘Slav Kardeşliği’ Tatbikatı 
Başladı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasın-
da, 14 Haziran’da başlayan tatbikatın 2 hafta 
süreceği belirtilirken, “Sırbistan ordusu özel 

tugayının Pancevo şehrindeki üste, Slav 
Kardeşliği 2019 Rus-Sırp-Belarus uluslararası 

tatbikatın görkemli açılışı yapıldı” dendi.
Tatbikata üç ülkeden yaklaşık 700 asker, 

50’den fazla askeri teçhizat, 5 savaş uçağı 
ve 3 insansız hava aracının katıldığı belirtilen 
açıklamada, “Tatbikatta Rusya’yı Pskov Hava 
İndirme Birliği’nin alaylarından biri temsil edi-
yor” ifadesine yer verildi. Tatbikatın başkanı 

Sırp general Miroslav Talyan, bu tür tatbikatın 
üst üste 5 yıldır yapıldığını söyledi.

Çipras’tan Doğu Akdeniz Açıklaması: Sondaj Teyit Edilirse Türkiye’ye Yaptırım Kararı Alınsın
Başbakanlık binasında olağanüstü gerçekleştirilen Dışişleri ve Savunma Konseyi Toplantısı’na Çipras, 

ülkenin Dışişleri ve Savunma bakanlarının yanı sıra Genel Kurmay Başkanı da katıldı.
Toplantının ardından basın açıklaması yapan Çipras, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini ele al-

dıklarını kaydetti.
Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Çipras, “AB 

Zirvesi öncesinde hazırlanmak üzere fikir birliğine vardık. Böylece, (Güney) Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik 
Bölgesi’nde (MEB) eğer bir sondaj çalışmasının gerçekleştiği teyit edilirse, Türkiye’ye karşı yaptırım uygu-

lanması dahil doğru kararların alınması sağlansın” ifadelerini kullandı.
Çipras, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, AB’nin desteğiyle güçlü bir konumda olduğunu savunarak, “Yunani-
stan veya Rum kesiminin egemenlik haklarının çiğnenmesi halinde bunun sonuçlarının olacağı” tehdidinde 

bulundu. 



Haziran
2019

29

ABD Senatosu’ndan İsrail’e Uyarı: Hayfa 
Limanını Çin’e Kiralama

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi’nde 
cuma günü onaylanıp Senato genel kuruluna 

gönderilen Ulusal Savunma Yetkilendirme 
Yasa (NDAA) tasarısında, İsrail’e yönelik 

yabancı yatırımlar konusundaki uyarı dikkati 
çekti. 

Tasarının 1289’uncu bölümünde “ABD’nin 
Hayfa Limanı’nda gelecekte ileri deniz unsur-
larını konuşlandırma konusunda menfaatleri 
olduğu ancak bu yasanın onay tarihi itibari-
yle Hayfa Limanı’nın kiralanması konusunda 

ABD hükümetinin ciddi kaygıları olduğu, İsrail 
hükümetini ülkedeki yabancı yatırımın güven-
lik konusundaki yansımalarına ilişkin uyarması 

gerektiği, Senato’nun kanaatidir” 
ifadeleri yer aldı.

Slovakya’nın İlk Kadın Cumhurbaşkanı 
Caputova Görev Başında

Ülkenin 5. Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan 
Caputova, aynı zamanda Slovakya’nın ilk kadın 

Cumhurbaşkanı oldu.
Caputova, yemin töreninde yaptığı konuşmada, 
Slovak halkının Çekya’dan ayrılmasının ardından 
çok ciddi başarılar ortaya koyduğuna değinerek, 

ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliği, Şengen bölge-
sine katılımı, işsizlik oranlarındaki ciddi düşüş gibi 

unsurların bu başarılar arasında 
sayılabileceğini söyledi. 

Slovakyalı genç gazeteci ve nişanlısının 
öldürülmesini takip eden süreçte ülke vatan-

daşlarının güçlü demokrasi adına önemli bir duruş 
sergilediklerini kaydeden Caputova, AB’ye katılan 
son ülkeler arasında avro para birimini kullanmaya 

başlayan tek ülkenin Slovakya olduğunu 
vurguladı. 

Eski Almanya Başbakanı Schröder: Kırım’ın 
Rusya’yla Birleşmesi Meşru

Bild’in aktardığına göre Schröder, “Kırım, eski Rus 
toprağı” diyerek Kruşçev döneminde Ukrayna’ya 

verilmesinin Sovyetler’in ülke yönetimi konusundaki 
yaklaşımının özelliklerinden kaynaklandığını söyledi.

Schröder, “Sovyetler döneminde Kırım’ın toprak 
olarak nereye bağlı olduğunun bir önemi yoktu. 

Ama şimdi öyle değil” diye kaydetti.

Yarımadanın Rusya ile birleşmesinin hukuki açıdan 
tamamen meşru olarak gerçekleştiğini ve tamamen 
Kırım halkının iradesine uygun olduğunu söyleyen 
Alman politikacı, bu birleşme için “işgal” demenin 

kesinlikle yanlış olduğunu vurguladı.

Macron: Türkiye Kıbrıs’ta Yasa Dışı 
Faaliyetlerini Sonlandırmalı

Güney Avrupa ülkelerinin liderlerini bir araya 
getiren Malta’daki AB zirvesinin ardından konuşan 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 
Kıbrıs’la tam bir dayanışma içinde olduğunu be-

lirterek Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğine saygı 
duyulması konusundaki kararlılığını vurguladı.

Macron, Türkiye yönetimini Doğu Akdeniz bölge-
sindeki faaliyetlerine son vermeye çağırırken, 
“Tamamen Kıbrıs’la dayanışma içindeyiz ve 

egemenliğine destek veriyoruz. Türkiye, Kıbrıs’ın 
münhasır ekonomik bölgesindeki yasadışı faaliye-
tine son vermeli. Avrupa Birliği bu konuda zayıflık 

sergileme niyetinde değil” ifadelerini kullandı.



Haziran
2019

30

İran Meclis Başkanı: Körfez’deki Tanker 
Saldırıları, ABD’nin Ekonomik 

Yaptırımlarını Tamamlayan Eylemleridir

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Donald 
Trump’ın tanker saldırılarıyla ilgili İran’ı suçla-
masını ‘ekonomik yaptırımların tamamlayıcısı’ 

diye niteleyerek saldırıdan Washington’ı 
sorumlu tuttu. 

İran meclisinde milletvekillerine hitap eden 
Laricani, “Tankerlere yönelik şüpheli girişim-

ler, ekonomik yaptırımların tamamlayıcısı 
durumundadır” diyerek şu değerlendirmede 

bulundu:
‘Bu Numaraları 2. Dünya Savaşı’nda da 

Yapmışlardı’
“Ekonomik yaptırımlardan hiçbir sonuç çık-
madığı için bu şüpheli eylemler yaptırımları 

tamamlamak için düzenlenmiştir. Tarihi kayıt-
lara göre, II. Dünya Savaşı sırasında 

Amerikalılar düşmanlıklarını haklı çıkarmak 
için Japonya yakınlarında bizzat kendi 

gemilerini hedef almıştır.”

Rusya ve Avrupa Dolardan Kurtulma Konusunda Anlaştı
Siluanov’un Sözcüsü Andrey Lavrov, Rus medyasına açıklamasında, grubun enerji ticareti 

ile ilgileneceğini belirterek, “Taraflar, ulusal para kullanımının genişletilmesinin karşılıklı yarar 
taşıdığını, çünkü Rus ve Avrupalı girişimciler için riskler taşıdığını kaydetti” dedi.

Ayrıca grubun, karşılıklı ödemelerde ulusal paraya geçişin pratik sorunlarını çözeceğini dile 
getiren Sözcü, çalışma grubunu Rusya’yı bakan yardımcıları düzeyindeki yetkililerin temsil ede-

ceğini belirtti.

Siluanov ve Sefcovic ayrıca görüşme sırasında, Avrupa işletmelerinin Rusya’daki ulusal projelere 
katılım konusunu da değerlendirdi. Siluanov, Moskova’nın işbirliğine ilgi duyduğunu ve yabancı 

şirketlerin ulusal projelere katılımı önünde hiçbir engel görmediğini açıkladı.

‘Yeni Başbakanın Bize Söyleyeceği Şeyleri 
Bekliyoruz’

Barnier, “Bir kez daha sakince tekrar ediyo-
rum ki Birleşik Krallık hala Avrupa Birliği’nden 
ayrılmak istiyor. Bu yüzden masada olan an-
laşma, düzenli bir geri çekilme için mümkün 
olan tek anlaşma. Burası bizim olduğumuz 
yer. Londra yeni bir başbakan arıyor. Yeni 

başbakanın bize söyleyeceği şeyleri 
bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

Netanyahu Golan’da ‘Trump Tepeleri’nin 
Temelini Attı

Netanyahu, ABD Başkanı’nın Golan’daki İsrail 
egemenliğini tanıma kararına teşekkür mahi-
yetinde olan ‘Ramat Trump’ (Trump Tepeleri) 
ismindeki yeni yerleşim biriminin temelini attı.

Netanyahu, temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada, “Son 10 yılda biz burada sınırda 

(Suriye sınırı) olmasaydık neler olurdu, hepimiz 
biliyoruz. İran ile onun kolu olan Hizbullah’ın 
sınıra ve genel olarak Suriye’ye hakim olma 

girişimlerine karşı çalışmaya devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı.
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ABD: ‘Yüzyılın Anlaşması’ Kasım Ayına 
Ertelenebilir

New York’ta düzenlenen The Jerusalem Post yıllık 
konferansında konuşan Greenblatt, uzun süredir 
açıklanması beklenen Orta Doğu barış planının 

İsrail’deki seçimler nedeniyle kasım ayına kalabi-
leceğini bildirdi.

Greenblatt, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibi-
nin bu yaz açıklamayı düşündüğü barış planının, 
İsrail’de eylül ayında yapılması öngörülen seçim-
lerden sonra yeni kurulacak hükümeti bekleyebi-

leceğini dile getirdi.
Barış planı konusunda detay vermeyi reddeden 

Greenblatt, “Elimizde çok hassas bir şey var. Üzerini 
sıkıca kapalı tutarsak, başarı şansını arttırırız.” 

ifadelerini kullandı.

İsrail’den Filistin’e Futbol Engeli
Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, işgal 
altındaki Kudüs yakınlarında bulunan Er-Ram 
beldesindeki Faysal el Hüseyni Stadyumu’nda 

oynanması planlanan dostluk maçının iptal 
edildiği belirtildi.

Maçın, İsrail yönetiminin Mısırlı futbolculara 
giriş izni vermemesi nedeniyle iptal edildiği 
kaydedilen açıklamada, İsrail’in, 13-19 Haz-

iran’da kampa girmek için Filistin’e giriş yap-
ması planlanan Ürdün Genç Milli Futbol Takımı 

futbolcularına da izin vermediği vurgulandı.

İran, İngiltere’nin Tahran Büyükelçisini 
Dışişleri Bakanlığı’na Çağırdı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tahran 
yönetiminin Hunt’ı kınadığı ve bu konuda du-

yulan rahatsızlığın Londra’ya iletildiği belirtildi. 
Açıklamada, Hunt’ın delil ve belge olmadan 

İran’ı itham ettiği ve Londra’nın bu konu-
da Washington’un izlediği yolu takip ettiği 

savunuldu. 

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan 
yazılı açıklamada, “İran ordusunun bir kolu 
olan Devrim Muhafızları’nın iki tankere 13 

Haziran’da saldırdığı neredeyse kesin. Başka 
hiçbir devlet veya devlet dışı aktör bir şekilde 

sorumlu olamaz” ifadesi kullanılmıştı. İngil-
tere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da Umman 
Körfezi’nde seyir halindeki tankerlere yönelik 
saldırının İran tarafından yapıldığının “nere-
deyse kesin” olduğunu belirterek, Tahran’ı 

kınamıştı.

Türk ve Yunan Heyetleri 17-21 Haziran’da 
Ankara’da Görüşecek

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklam-
ada, “Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakan-

lıkları heyetleri arasında, Güven Arttırıcı 
Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi’nde 
iş birliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen 

görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019’da An-
kara’da gerçekleştirilecektir” denildi.

AB’den Brexit Resti: Mümkün Olan Tek Anlaşma Masada
Paris’te düzenlenen bir toplantıda konuşan Barnier, düzenli bir geri çekilme için 
mümkün olan tek anlaşmanın İngiltere’nin istifa eden Başbakanı Theresa May 
tarafından Brüksel’de müzakere edilen geri çekilme anlaşması olduğunu açıkladı. 
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Putin: Rusya, İran Ve Türkiye’nin Suriye 
İşbirliği Gerçek Verimlilik Sağlıyor

Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen 
Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlem-

ler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet 
Başkanları Zirvesi’nde konuşan Putin, “Suri-

ye’de uzun vadeli istikrarı sağlamanın, 
bölgemizin güvenliğini sağlamak için 

son derece önemli bir görev olduğunu 
düşünüyoruz” dedi.

Rusya’nın yardımıyla Suriye topraklarının büyük 
kısmının meşru hükümetin kontrolüne 

geçtiğini kaydeden Rus lider, halihazırda Su-
riye’de barışçıl yapıya geçiş ve sığınmacıların 

evlerine dönüşü için elverişli koşulların 
oluşturulduğunu söyledi. Putin, “Rusya, İran ve 
Türkiye’nin Astana formatındaki koordinasyonu 

gerçek verimlilik sağlıyor. 
Birlikte biz, Suriye Anayasa Komitesi’nin 

oluşturulması ve faaliyete geçirilmesi dahil 
Suriyeli taraflar arasındaki diyalog sürecinin 

ilerletilmesine yardımcı oluyoruz” diye kaydetti.

Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi başladı
Şangay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 19’uncu Liderler Zirvesi Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bugün 
başladı. Zirveye Çin, Kırgızistan, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Hindistan ve Pakistan’ın yanı sıra 
gözlemci statüsünde Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan devlet başkanları katılıyor. Toplantı 

salonuna gelen devlet başkanları önce dar kapsamda bir görüşme gerçekleştirdi, sonrasında geniş 
kapsamda görüşmelere geçildi. 

Pakistan ve Hindistan arasında bu yılın başlarında gerçekleşen sıkıntılar yüzünden Başbakan 
Narendra Modi ve Pakistanlı mevkidaşı Imran Khan’ın ikili görüşme yapma planları bulunmuyor. 
Başbakan Danışmanları Modi’nin Başbakan Khan’la görüşmeyeceğini ve ayrıca Modi’nin zirveye 

gelirken Pakistan hava sahasından uzak duracağını, Bişkek’e Umman ve İran üzerinden geleceğini 
bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Modi’nin, Çin Devlet Başkanı Şi Cin-
ping ile ev sahibi, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov ile ikili görüşmelerde bulun-

mayı planlıyor. 

İsrailli Bakandan ABD ve NATO’ya Türkiye 
Karşıtı Çağrı

İsrailli Bakan Elkin, başkent Tel Aviv’deki pro-
gramına katıldığı yerel bir radyo kanalında, 
ABD’nin, Arizona eyaletindeki Luke Hava 

Üssü’nde eğitim gören Türk F-35 pilotlarının 
uçuşlarını durdurma kararını desteklediğini 
açıkladı. Elkin, Türkiye’nin gelişmiş silahlara 

sahip olmaya çalıştığına dikkati çekerek, “ABD 
ve NATO, gelişmiş silahlara sahip olmaya çalışan 
Türkiye’ye gözleri kapalı bir şekilde güvenmem-

elidir” dedi.

Avrupa’ya yönelimin artık Türkiye’nin stratejik 
hedefi olmadığını ve hatta NATO üyeliğinin bile 

bir anlamının kalmadığını öne süren Elkin şunları 
söyledi: “Türkiye’nin stratejik yönelimi artık Avru-

pa değil, NATO üyesi olmasına rağmen NATO 
üyeliği bile değil. Türkiye’nin stratejik yönelimi, 

bağımsız bir politikayla Müslüman bir ülke olarak 
İslam dünyasında yerini almaktır.”
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Kazakistan’da Cumhurbaşkanlığı Seçimini 
Kazanan Tokayev Yemin Etti

Ülkede 9 Haziran’da yapılan cumhurbaşkan-
lığı seçiminin galibi olan Tokayev’in Bağımsı-
zlık Sarayı’nda düzenlenen yemin törenine 

eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 
yanı sıra kabine üyeleri, milletvekilleri, Ka-
zakistan’da faaliyet gösteren yabancı ülke 

büyükelçilerinin yanı sıra çok sayıda davetli 
katıldı.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Berik 
İmaşev’in cumhurbaşkanı kimliğini takdim 
etmesinin ardından konuşan Tokayev, Ka-

zakistan’ın stratejik önem taşıyan projeleri-
nin uygulanması üzerinde çalışacağını, eski 
Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in stratejisini 

uygulayacağını ifade etti.

Afrika’da Bozuk Gıdalar 91 Milyon Kişiyi Hasta Ediyor

Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’daki Afrika Birliği 
Komisyonu genel merkezinde düzenlenen programda konuşan Quartey, kıtada bozuk gıdaların 

tüketiminin her yıl 91 milyon kişiyi hasta ettiğini vurgulayarak, “Afrika’da gıda güvenliğinin öncelik 
kazanmasının zamanı geldi” dedi.

Quartey, Afrika’da bozuk yiyecek tüketiminin her yıl on binlerce kişinin hayatına mal olduğunu 
da dile getirdi. ABD Hazine Bakanlığı, Venezüella’nın petrol seyreltici maddeler ithal ve ihraç 

etmesini yasaklama kararı aldı. 2019 başından beri PDVSA’ya yaptırım uygulayan Washington, 
Venezüella devlet petrol şirketine yönelik yaptırımları genişletti.

Petrol seyreltici maddelerin petrol ithalat ve ihracatından önemli rol oynadığını belirten bakan-
lıktan yapılan açıklamada, “Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), Venezüella’ya ilişkin Genel 

Lisans 7A, Genel Lisans 8 ve Genel Lisans 13’te Venezüella’ya/Venezüella’dan doğrudan veya 
dolaylı petrol seyreltici maddeler ithalatını/ihracatını kısıtlayacak şekilde değişiklik yapmıştır” 

denildi.

Sudan’da Askeri Yönetim Teknokrat 
Hükümeti İstiyor

Nehri eyaletinde halka hitap eden Hımidti, 
Sudan’ı seçimler olmadan yönetmek için, 
4 yıllık bir geçiş dönemi çağrısı yaparak 

“Politik oyun oynayanların gayet iyi farkın-
dayız. Halkın taleplerinin yerine getirilmesi 
için anlaşmaya varmaya çalışıyoruz. Tek bir 
kesimin Sudan’ı yönetme hakkı yok. Halk 

devriminde payı olan herkesle iletişim içinde 
olacağız. Bugünlerde imajımız bozuk ancak 
bu kalabalık bizim doğru yolda olduğumuzu 
gösteriyor. Teknokrat hükümeti kurmak istiy-
oruz. Bunun için halkın yetkisine sahibiz” diye 

konuştu.

İsim vermeden bazı ülkelerin büyükelçileri-
ni ülkesine karşı komplo kurmakla suçlayan 

Hımidti, ilerleyen günlerde bu planların 
boyutlarının ortaya çıkacağını söyledi
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ULUSLARARASI
ORGANİZASYON

VERİLERİ
Hazırlayan: Furkan GÜLEN

Birleşmiş Milletler
15 üyeli BM Güvenlik Konseyinin geçici üyelerinden Kuveyt, 
haziran ayı için dönem başkanlığını Endonezya’dan devraldı. 
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kuveyt-bm-guvenlik-kon-
seyi-donem-baskanligini-devraldi/ 1495116

Birleşmiş Milletler (BM) 74’üncü Genel Kurul Başkanlığı’na, 
Nijeryalı diplomat Ticcani Muhammed Bande seçildi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bm-74-genel-kurul-baskani-
secildi/1497064

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Sudan’ın başkenti Har-
tum’da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki prote-
stoculara müdahalesi sonrasındaki gerginlik nedeniyle acil 
toplandı. İngiltere ve Almanya’nın çağrısı üzerine BMGK’de 
Sudan’da son dönemde yaşanan şiddet olayları kapalı 
oturumda görüşüldü.

Oturumun ardından gazetecilerin karşısına çıkan Fransa, 
İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda, Polonya, İsveç ve İta-
lya’nın BM daimi temsilcileri ortak açıklama yaptı.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bmgkde-kapali-su-
dan-oturumu-/1497157

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2020-2021 dönemi 
geçici üyeleri, Estonya, Tunus, Nijerya, Vietnam ve Saint 
Vincent ve Grenadinler oldu.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bmgknin-yeni-gecici-uyel-
eri-belli-oldu-/1498708

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 108. Uluslararası 
Çalışma Konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofi-
si’nde başladı. Son yıllarda Cenevre’de düzenlenen en yüksek 
düzeyli uluslararası etkinlik olma özelliği taşıyan ILO kon-
feransının ana teması “İyi bir iş ile daha iyi bir gelecek inşa 
etmek. “ olarak belirlendi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ilo-108-uluslararasi-calis-
ma-konferansi-basladi/1500288

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) yapılan 
yazılı açıklamada:” Sudan’da son dönemde yaşanan şiddet 
olaylarını şiddetle kınıyoruz, sivillerin yaralamasını ve hayat-
larını kaybetmesi konusunda üzüntülerimizi bildiriyoruz.” 
ifadesi kullanıldı. 
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bmgk-sudandaki-sid-
det-olaylarini-kinadi-/1501730

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Birleşmiş Milletler (BM) 
Ofisi’nde faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı (UAEA), ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilme 
kararı sonrası iki ülke arasında yükselen tansiyon nedeniyle 
tartışmaların odağında.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-ve-iran-arasinda-siki-
san-kurum-atom-enerjisi-ajansi /1502953

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane 
Dujarric, Suriye’nin kuzeybatısında nisan ayından bu yana 
tırmanışa geçen yoğun çatışmalardan dolayı alarm halinde 
olduklarını belirterek “BM, çatışan tüm tarafları Türkiye ve 
Rusya arasında geçen eylül ayında varılan ateşkes anlaşması-
na tamamıyla uymaya davet ediyoruz.” dedi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bmden-idlib-aciklama-
si/1503665

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Operasyonlarından 
Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix, 
BM- Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü’ne (UNAMID) ait 
kampların Sudanlı yetkililere devredilmesinin askıya alındığını 
bildirdi. 
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bm-sudandaki-kampla-
rin-yetkililere-devredilmesini-askiya-aldi-/1504638

Avrupa Birliği
AB, yüksek kamu borcundan dolayı İtalya’ya disiplin sürecini 
başlattı.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abden-italyaya-disiplin-su-
reci/1497407

Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna açık mektup gönderen 155 
Avrupalı akademisyen ve araştırma görevlisi, İsrail’in açık 
şekilde insan haklarını ihlal ettiğine dikkati çekti. 
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/avrupali-akademisyenle-
rden-abye-israil-cagrisi/1498086
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Avrupa Birliği (AB), kimlik kartlarında güvenliği artırmak için 
aralarında kartlarda parmak izini de zorunlu kılan bir dizi 
düzenlemeyi onayladı.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abde-kimlik-kartlarina-par-
mak-izi-zorunlulugu/1497901

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, vize başvuru ücretlerinin 60 
avrodan 80 avroya çıkartılmasını onayladı.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abden-vize-ucret-zammina-
onay/1497913

Avrupa Birliği  araştırma, sanayi ve işletmeleri desteklemek 
için 2020 yılı sonuna kadar 8 farklı ülkede süper bilgisayar 
merkezleri kurulacağını bildirdi.
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/ab-8-super-bilgisa-
yar-merkezi-kuracak/1498626

İspanya Dışişleri Bakanlığı, “bağımsız bir İskoçya’nın Avru-
pa Birliği’ne (AB) girişine İspanya’nın destek vereceğini” 
savunan Edinburg Başkonsolosu Miguel Angel Vecino’yu 
görevden aldı.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iskocya-ab-iliskileri-yoru-
mu-ispanyol-baskonsolosu-gorevind en-etti/1499176

Avrupa Birliği (AB), çelik sektöründe Hindistan merkezli Tata 
Steel ve Alman     Thyssen Krupp firmalarının birleşmesine 
onay vermedi.
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/abden-tata-thyssenk-
rupp-birlesmesine-ret/1501259

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde sağ partilerin, liberallerin ve 
yeşillerin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden güçle-
nerek çıkması siyasi dengeleri sarsarken kıtadaki çok sayıda 
ülkede siyasi kriz baş gösterdi. Avrupa’da Yunanistan ve 
Avusturya erken seçime gitme kararı alırken İngiltere, Alman-
ya, Avusturya, İspanya, İtalya ve Belçika’da çeşitli nedenlerle 
siyasi belirsizlikler yaşanıyor.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/avrupa-hukumet-krizi-yasi-
yor/1501897

Avrupa Birliği (AB), İngiltere’nin anlaşmasız ayrılık duru-
munda da birlik bütçesine yönelik mali yükümlülüklerini 
yerine getirmesi gerektiğini açıkladı. AB Komisyonu, Brexit 
hazırlıklarına ilişkin değerlendirmeleri içeren yeni bir çalışma 
yayımladı.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abden-ingiltereye-ayri-
lik-faturasi-uyarisi/1502295

Avro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Cen-
teno, “(Avro Bölgesi) Bütçe enstrümanının temel özellikleri 
konusunda anlaşma sağladık.” dedi. Centeno, avro para 
birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye 
bakanlarının Lüksemburg’da gerçekleştirdiği Avro Grubu 
toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.
Toplantıda, başlangıçta Fransa’nın ortaya attığı ve Alman-
ya’nın desteğini alan Avro Bölgesi bütçesi kurulmasını ele 
aldıklarını belirten Centeno, “Bütçe enstrümanı, Avrupa 
İstikrar Mekanizması (ESM) ve bankacılık birliği konularında 
ilerleme sağlamayı amaçlıyorduk. Bütçe enstrümanının temel 
özellikleri konusunda anlaşma sağladık.” diye konuştu.
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/avro-bolgesi-but-
cesinde-uzlasi-saglandi/1504083

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya’nın yenilenebilir 
enerjiyi desteklemek için 5,4 milyar avroluk kaynak aktarma 
planına onay verdi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abden-italyan-enerjis-
ine-onay/1504303

Avrupa Birliği, “Rus kaynaklarını” Avrupa Parlamentosu 
seçimleri sürecinde yalan haber üreterek ve yanlış bilg-
ilendirme yaparak seçmenlerin tercihlerini etkilemeye çalış-
makla suçladı.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abden-rusy-
aya-yalan-haber-suclamasi/1504449

NATO 
Afgan Ulusal Ordusu Güven Fonu Kurulu genel kurul to-
plantısında - bugün (04 Haziran 2019) NATO Karargahında 
- NATO Müttefikler ve ortaklar Afgan güvenlik kuvvetleri-
nin mali desteklerine kararlı bir şekilde destek verdiklerini 
doğruladılar. Bağışçılar topluluğunun temsilcileri ile birlikte 
Güven Fonu yönetimi, uygulaması ve performansını gözden 
geçirdiler; ve gelecekteki gereksinimleri belirlediler.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_166573.htm?se-
lectedLocale=en

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Birleşik Devletler Af-
ganistan Uzlaşma Özel Temsilcisi Büyükelçi Zalmay Khalilzad 
ile 5 Haziran 2019 Çarşamba günü NATO Genel Merkezi’nde 
bir araya geldi. Büyükelçi Halilzad ayrıca 41 NATO Müttefik 
ve Resolute Support Mission operasyonel ortağına Afgani-
stan’daki barışı destekleme konusundaki son çabaları hakkın-
da bilgi verdi.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_166689.htm?se-
lectedLocale=en

ABD’nin öncülüğünde 9-21 Haziran’da gerçekleşecek tat-
bikat, yarın Almanya’nın Baltık Denizi’ndeki Kiel Limanı’nda 
başlayacak.  BALTOPS 47’e NATO üyeleri ABD, Türkiye, Belçi-
ka, Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Letonya, Litvanya, 
Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya ve 
İngiltere’nin yanı sıra ortak ülkeler İsveç ve Finlandiya katıla-
cak.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/nato-uyelerinden-bal-
tik-denizinde-dev-tatbikat-/1499056

Türkiye’de artırılmış gerçeklik alanında geliştirdiği yenilikçi 
ürün ve projelerle dikkati çeken BİTES’e, davetli olarak 
katıldığı NATO Eğitim Teknolojileri Konferansı’nda “en iyi 
eğitim çözümü” ödülü verildi.
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turk-teknolojis-
ine-natoda-odul/1503183

Şangay İşbirliği Örgütü
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dönem Başkanı Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, konuk devlet ve 
hükümet başkanlarını ve uluslararası kurumların yöneticil-
erini Cumhurbaşkanlığı konutları alanında yer alan Kongre 
Merkezi’nde karşıladı.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/sanghay-isbirligi-orgu-
tu-baskanlar-konseyi-19-zirvesi-yapildi/ 1504344
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BRICS
Kırgızistan Devlet Başkanı SooronbayJeenbekov’un 30 
Mayıs’taki yemin töreninde Yeni Delhi’deki varlığı, Baş-
bakan Narendra Modi’nin 13-14 Haziran tarihleri arasında 
gerçekleşecek olan Şangay İşbirliği Teşkilatı’nın (SCO) zirvesi 
için Bişkek’e gitmesinden sadece bir hafta sonra geliyor. Ye-
min etmenin yeni hükümetin ilk dış politika sözleşmelerinden 
biri olacağı göz önüne alındığında, mevcut SCO başkanına 
davet Hindistan’ın örgüte olan katılımını artırma isteğinin 
sinyalini verdi.
http://infobrics.org/post/28714

BRICS ülkelerinde (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney 
Afrika) ekonomik büyüme, 2008 ve 2017 yılları arasında 
yıllık ortalama% 5.4 olup aynı dönemde Amerika Birleşik 
Devletleri ve Avrupa’da yıllık ortalama %1’den daha düşük bir 
değere sahiptir.  Uluslararası Para Fonu’ndan gelen tahmin-
lere göre, 2016-2021 yılları arasında BRICS ülkeleri dünyadaki 
büyümenin yaklaşık yarısını oluşturmuş olacaklar.
http://infobrics.org/post/28726/

İslam İşbirliği Örgütü
Evlilik ve Aile Kurumu Bakanlar Konferansı tarafından 
kabul edilen İslam dünyasında “Evlilik ve Aile Kurumunun 
Güçlendirilmesi” için İKT stratejisinin ve değerlerinin hazır-
lanmasına dair kararın uygulanmasının takibinin bir parçası 
olarak 2017 yılında Suudi Arabistan tarafından, Uluslararası 
İslam Üniversitesi Malezya (IIUM), IIUM tarafından koordi-
nasyonda hazırlanan stratejinin ilk taslağını görüşmek üzere 
12-13 Temmuz 2019 tarihlerinde Kuala Lumpur’da uzmanlar 
düzeyinde bir koordinasyon toplantısına ev sahipliği yap-
acak. Ekim ayında yapılacak olan Açık Uçlar Hükümetler 
Arası Uzmanlar Grubu toplantısına sunulmaya hazırlanırken 
İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (ISESCO) ve İslam 
Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim 
Merkezi (SESRIC) Cidde’deki Genel Sekreterlik karargahında 
araştırmalarına devam ediyor.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_
id=21853&ref=12804&lan=en

İslam İşbirliği Teşkilatı (İKÖ), 9 Haziran 2019’da, merkezi Mop-
ti bölgesindeki Sobanekou köyünde düzenlenen saldırıda 
95’in üzerinde kişinin öldüğü ve birçok kişinin yaralanmasına 
neden olan saldırıyı şiddetle kınadı.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_
id=21867&ref=12808&lan=en

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Moldova Cumhuriyeti’nin elçiliğini 
işgal altındaki Al-Kudüs kentine (Kudüs) yeniden yerleştirme 
kararını reddettiğini ve kınadığını açıkladı.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_
id=21872&ref=12809&lan=en

İslam İşbirliği Teşkilatı (İKÖ), Suudi Arabistan Krallığı’ndaki 
Abha Uluslararası Havaalanı’nda Houthi milislerinin, kadınlar 
ve çocuklar dahil onlarca masum sivilin yaralanmasına neden 
olan füze saldırısını şiddetle kınadı.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_
id=21873&ref=12810&lan=en

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği (İİT), 16 Haziran 
2019 tarihinde Kahire’de İKT Üyesi Ülkelerde Kadının Gelişimi 
Teşkilatı’nın iç düzenlemelerinin hazırlanmasına yönelik geçi-
ci Açık Uçlu Çalışma Grubu ile bir toplantı yapacak.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=21875&ref=12811&lan=en

OPEC
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 63,18 dolardan 
işlem görüyor.
Dün 64,36 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 
63,28 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.28 
itibarıyla kapanışa göre % 0,15 azalışla 63,18 dolardan işlem 
gördü. 

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 
53,84 dolardan alıcı buldu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü 
(OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki petrol üretim 
kısıntısı anlaşmasının uzatılacağı beklentisi fiyatların yu-
karı yönlü hareketini destekliyor. Uzmanlar, özellikle Suudi 
Arabistan ve Rusya tarafından gelen açıklamaların üretim 
kısıntısının süreceği yönündeki algıyı güçlendirdiğini belirti-
yor.
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/brent-petrolun-varili-63-
18-dolar/1500884

OPEC Sekreteryası’nın hesaplarına göre, OPEC’nin 
on dört taşlık sepeti fiyatı önceki günki 61.01 dolar ile 
karşılaştırıldığında perşembe günü 61.51 dolar olarak 
gerçekleşti.
https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/5348.htm

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham 
petrol üretimi mayıs ayında bir önceki aya göre 236 bin varil 
azalarak 29 milyon 880 bin varil oldu.
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/opecin-uretimi-mayis-
ta-azaldi/1503241

UNİCEF
UNICEF, 82 ülkeden aldığı verilerle ilk kez çocuk damatlar 
hakkında rapor hazırladı.
Rapora göre, dünyada 115 milyon çocuk damat bulunuyor. Bu 
çocuklardan 5’te 1’i 15 yaşından önce evlendiriliyor.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/unicef-dunyada-115-milyon-
cocuk-damat-var/1498805

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel 
Direktörü Henrietta Fore, Sudan’da devam eden gerginliğe 
ilişkin açıklamalarda bulundu.Fore, 3 Haziran’dan bu yana 
ülkede devam eden olaylarda en az 19 çocuğun yaşamını 
yitirdiğini, 49’unun yaralandığını vurgulayarak “Sudan’da de-
vam eden şiddet ve karışıklığın, özellikle de göstericilere aşırı 
güç kullanılmasının çocuklar ve gençler üzerindeki etkisinden 
çok tedirginim.” ifadesini kullandı. 
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/unicef-genel-direkto-
ru-fore-sudandaki-catismalarda-19-cocuk-yasamini-yitir-
di/1501593

New York’taki Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 
(UNICEF) binasında, Türk ve Suriyeli gençlerin çalışma-
larından oluşan “Gelecek Rüyaları” isimli fotoğraf sergisi 
ziyaretçilere açıldı. 
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Serginin açılışına Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun 
Sinirlioğlu, UNICEF Genel Direktörü HenriettaFore, UNICEF 
Yönetim Kurulu Başkanı Omar Hilale’nin yanı sıra çok sayıda 
davetli katıldı.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/turk-ve-suriyeli-gencler-
in-gelecek-ruyalari-unicefte-sergileniyo r-/1501729

WHO
Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Dağlı, “Dünya Sağlık 
Örgütü’nün Küresel Trans Yağ Raporu’nun Avrupa Bölgesi 
bölümünde Türkiye’nin mercek altına alınması sorumluluğu-
muzu artırmıştır.” dedi.
https://www.haberler.com/dso-kuresel-trans-yag-raporu-
nda-turkiye-mercek-12145281-haberi/

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriye-
ti’nde geçen yıl temmuz sonunda başlayan, bin 400 kişinin 
ölümüne neden olan ve en son Uganda’ya sıçrayan Ebola 
salgını gerekçesiyle küresel acil durum ilan edilmesine gerek 
olmadığına karar verdi.
https://www.haberler.com/kongo-da-ebola-nedeniyle-acil-
durum-a-gerek-yok-12146696-haberi/

Fransa Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Emmanue lMacron 
ve DSÖ Genel Müdürü DrTedros Adhanom Ghebreyesus, 
Cenevre’deki DSÖ Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
https://www.who.int/news-room/detail/11-06-2019-collab-
oration-between-france-and-who-to-realize-the-vision-of-
the-who-academy

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan verilere göre, her 
gün 15-49 yaş arasındaki insanlar arasında 1 milyondan fazla 
yeni tedavi edilebilir cinsel yolla bulaşan enfeksiyon vakası 
(CYBE) var. Klamidya, bel soğukluğu, trichomoniasis ve sifiliz 
- Bu, yıllık dört enfeksiyonların 376 milyondan fazla yeni vaka 
tutarı.
https://www.who.int/news-room/detail/06-06-2019-more-
than-1-million-new-curable-sexually-transmitted-infections-
every-day

Afrika Birliği
Afrika’nın Afrika Birliği’nin (AUC) ve Uluslararası Enerji 
Ajansı’nın (IEA) ortaklaşa düzenlediği ilk Bakanlar Zirvesi, 
bugün Afrika’nın enerji geleceğini geliştirmek için daha fazla 
teknolojik inovasyonu benimsemek ve yatırım yapmak üzere 
toplanan bir çağrı ile gerçekleştirildi.
https://au.int/en/pressreleases/20190612/innovation-key-af-
ricas-energy-future

Uganda’da bildirilen Ebola vakalarının patlak vermesinin ar-
dından Afrika Birliği (AU), kıdemli uzmanların konuşlandırıl-
ması da dahil olmak üzere önleme ve kontrol önlemlerinin 
yeterli yanıtını ve uygulanmasını sağlamak ve verilen desteği 
harekete geçirmek üzere Uganda Cumhuriyeti Sağlık Bakan-
lığı ile işbirliği yapıyor.
https://au.int/en/pressreleases/20190613/update-afri-
can-union-actions-response-recent-ebola-outbreaks

Afrika Birliği erişimini genişleten ve güçlendiren iletişim, 
görünürlük ve markalaşma faaliyetlerine başlamıştır. AB 
Komisyonu Bilgi ve İletişim Direktörlüğü aracılığıyla Birlik, 
Afrika vatandaşları ve paydaşları ile etkinlik ve bağlantıyı 

arttırmak, Gündem 2063 projelerinin uygulanması ve etkisi 
hakkında güncel bilgiler sağlamak için iç ve dış iletişim işlev-
lerini geliştirmiştir.
https://au.int/en/pressreleases/20190613/reposition-
ing-and-refocusing-aus-communication-and-outreach-func-
tion

OECD
OECD tarafından yayınlanan yeni verilere göre, finansal 
hesaplarda otomatik bilgi alışverişi yoluyla şeffaflığı arttırma 
konusundaki uluslararası çabalar vergi uyumluluğunu arttır-
makta ve dünya çapındaki hükümetler için somut sonuçlar 
sunmaktadır.
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/im-
plementation-of-tax-transparency-initiative-delivering-con-
crete-and-impressive-results.htm

ASEAN
5. ASEAN Gençlik Video Yarışması’ndan on finalist, 20-23 
Mayıs tarihlerinde Hanoi’deki Viet Nam Gazeteci Eğitim 
Merkezi’nde ASEAN Vakfı, ASEAN-Alman Enerji Programı ve 
ASEAN-USAID PROSPECT tarafından ortaklaşa düzenlenen 
bir video eğitim çalıştayına katıldı.
https://asean.org/camera-rolland-action-ase-
an-youths-prep-video-contest-renewable-energy/

ASEAN Bağlanabilirliği 2025’teki Ana Plan kapsamında, 
ASEAN Altyapı Projelerinin (İlk Boru Hattı) Potansiyel Asal 
Öncelikli Boru Hattı’ndaki projelerin listesini açıkladı.
https://asean.org/asean-identifies-potential-infrastruc-
ture-projects/

ASEAN Genel Sekreteri DatoLimJockHoi, bugün ASEAN 
Daimi Temsilcileri Komitesi, ASEAN Ortakları Daimi Temsilcil-
er Komitesi, ASEAN Ortakları’ndan büyükelçiler ve diplomat-
ların, ilgili BM kurumlarının ve diğer uluslararası kuruluşların 
katıldığı bir oturumda Rakhine Eyaletindeki ön ihtiyaç değer-
lendirmesi konusunda diplomatik topluma bilgi verdi.
https://asean.org/asean-secgen-briefs-diplomat-
ic-corps-preliminary-needs-assessment-repatriation-rakh-
ine-state-myanmar/

AB-ASEAN bölgesel sirküler ekonomisi çalıştayı, 11 - 12 Ha-
ziran 2019 tarihlerinde Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde 
gerçekleşti.
https://asean.org/eu-asean-committed-towards-circu-
lar-economy-plastics-asean-region/
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