






HAZİRAN

A. COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
Çin, Güneydoğu Asya’nın en büyük ülkesidir. 22.457 km uzunluğunda kara 
ve 14.500 km uzunluğunda deniz sınırına sahiptir. Sınırı bulunan ülkeler 
Moğolistan, Rusya, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Myanmar, Hindistan, Bhutan, 
Nepal, Pakistan, Afganistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan’dır. Çin 
toprakları oldukça çeşitli yer şekillerine sahiptir. Aynı çeşitliliğin iklim 
özelliklerinde de görüldüğü ülkenin kuzeybatısında Orta Asya’nın sert karasal 
iklimi ile karşılaşılırken güneyinde muson iklimi hüküm sürer.

B. DEMOGRAFİK YAPISI
Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi olma unvanını yıllardır elinde tutmaktadır. 
2020 nüfusu 1 milyar 439 milyon olarak kayıtlara geçen ülke, dünya nüfusunun 
%18,59’unu oluşturmaktadır. Çin hükûmetleri nüfusun ekonomi üstündeki 
baskısını azaltmak için aile planlaması politikası izleyegelmişlerdir. Planlama 
amacına ulaşmışsa da çocuk sayısı azalırken yaşlı sayısı artış göstermekte 
oluşu ve bu durumdan iş gücünün de olumsuz etkilenmesi sonucu uygulama
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kaldırılıp ailelere ikinci bir çocuk izni verildiyse de rakamlarda pek bir 
değişiklik olmamıştır. Nüfus artış hızı ise %0,39’dur. Nüfusun yaş ortalaması 
38,4, ortalama yaşam süresi 77,5 yıldır.

C. SİYASİ YAPISI
Çin’in resmi adı Çin Halk Cumhuriyeti’dir. 1 Ekim 1949’da Mao Zeodong 
tarafından kurulmuştur. Günümüzdeki devlet başkanı ve Çin Komünist Partisi 
genel sekreteri Xi Jinping, Başbakan LiKeqiang’dır. Xi Jinping görevine Mart 
2013’te başlamış ve 2018’de tekrar seçilmiştir. Bunun üzerine anayasadaki 
devlet başkanlığı görev süresini beş yıllık iki dönemle sınırlayan hüküm ilga 
edilmiş ve Jinping’in ömür boyu başkan olarak kalmasına karar verilmiştir.

Çin Anayasası’nın 1. maddesine göre “Çin Halk Cumhuriyeti, işçi ve köylü 
ittifakına dayalı ve işçiler tarafından yürütülen halkın demokratik diktatörlüğü 
idaresinde sosyalist bir devlettir.” Yönetim Çin Komünist Partisi’nin 
uhdesindedir ve devlet başkanı aynı zamanda Komünist Parti’nin genel 
sekreteridir.

Devletin merkez organları; ÇHC Devlet Başkanlığı, Devlet Konseyi, Merkezi 
Askeri Komisyon, Ulusal Halk Kongresi, Çin Halkının Siyasi Danışma 
Konferansı, Yüksek Mahkeme ve Başsavcılıktır. Hükûmetin görevlerini 
Devlet Konseyi üstlenir. Konsey 4 Başbakan Yardımcısı, 4 konsey üyesi ve 25 
bakandan oluşur ve başbakan tarafından yönetilir. Başbakan devlet başkanı 
tarafından atanır.

Devlet yönetiminde ana yetki ÇKP Merkez Komitesi’ne bağlı Politbüro Daimi 
Komitesi’ndedir. Yönetimde alınan kararlarda son söz Daimi Komite’ye 
aittir ve hükûmetin de üzerinde bir kurumdur. Komite başbakan ve devlet 
başkanının da aralarında bulunduğu yedi üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı 
devlet başkanı statüsünde kabul edilir. Komite başkanı devlet başkanıdır.
Çin’de meclis statüsünde görev alan kurum Ulusal Halk Kongresi’dir. Daha 
çok temsili bir işleve sahip olan UHK yılda bir kez Mart ayında toplanır ve yeni 
yasaları onar. Ülkede genel seçim uygulanmaz, UHK üyeleri 5 yıllığına ÇKP 
tarafından seçilir.

Çin ana karası üzerinde 22 eyalet vardır. Bunlar Anhui, Fujian, Gansu, 
Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, 
Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, 
Yunnan, Zhejiang’dır. Tayvan bölgesi ise Çin yönetimince 23. eyalet olarak 
kabul edilmektedir. Aynı şekilde 5 özerk bölge ve 4 belediye de Çin idari 
yapısında yer alır. Bunların tamamı eyalet statüsüne sahiptir. Özerk bölgeler 
Guangxi, Ningxia, Sincan Uygur (Xinjiang), Tibet (Xizang), İç Moğolistan; 
belediyeler Pekin (Beijing), Chongqing, Şangay (Shanghai), Tianjin’dir.

Hong Kong ve Makao yönetimleri de Çin topraklarının bir parçasıdır. Fakat 
onlara verilen Özel İdari Bölge tanımı onlara ana karadan farklı uygulamalarda 
bulunma özgürlüğü tanımaktadır. Bu bölgeler sosyalist ekonomiyi değil, 
serbest ticaret rejimini benimsemişlerdir.

D. EKONOMİK YAPISI

Kaynak : Dünya Bankası, Statista (2018) 

Kurulduğu tarih olan 1949’dan Mao’nun ölümüne kadar geçen süreç, Çin 
ekonomisinin dışa kapalı ve komünist yönetim altında olduğu dönemdir. 
1970’lerin sonlarında Sovyet tipi ekonomik sistem terk edilmeye başlanmış ve 
ekonomi bir geçiş sürecine girmiştir. Tarımda kolektif sistemden vazgeçilmesi, 
özel sektörün hızla büyüme göstermeye başlaması gibi yenilikler sonucu 
ekonomi kapitalizme geçiş yapmıştır. Her ne kadar günümüzde anayasa ve 
devlet sosyalist bir yaklaşımı benimsemişlerse de Çin ekonomisi kapitalizmin 
etkisi altındadır.

Ekonomide dış açılımın başladığı 1978’den beri Çin’in yıllık GSYH büyüme 
hızı ortalaması neredeyse %10 olmuştur. Aynı zamanda 2019 itibarıyla Çin 
ekonomisi, 1980 yılındaki büyüklüğünün 42 katı büyüklüğe ulaşmıştır. Bu hızlı 
gelişim Çin’i dünyanın önemli ekonomik aktörlerinden biri haline getirmiştir.
Günümüzde Çin, üst orta gelirli bir ülkedir. Çin, dünyanın ABD’den sonra ikinci 
en büyük ekonomisidir ve ilerleyen yıllarda dünyanın en büyük ekonomisi 
olmaya doğru yol almaktadır. Büyük ekonomiler arasında Çin, dünyanın 
en hızlı büyüyen ekonomisidir. Ekonomik krizden önce yayımlanan IMF 
verilerine göre küresel ekonomik büyümenin %39’luk bir payı Çin tarafından 
sağlanmaktadır. Ne var ki Çin’in kişi başı GSYH’si dünya ortalamasının 
altındadır.

2019 tahminlerine göre GSYH’si en yüksek 20 ülke arasında Çin, sıralamada 
ABD’nin hemen altında yer alarak ikinci olmuştur. Aynı listede Türkiye 19. 
sırayı almıştır. Satın alma gücü paritesine göre küresel GSYH’de en büyük pay, 
%19,25 ile Çin’e aittir. Onu takiben ABD %15,11 oranında katkıda bulunmaktadır.
Dünyadaki önemli ihracatçılardan biri olan Çin, buğday, mısır, soya fasulyesi 
ve pamuk gibi pek çok ürünün ihracatında öne çıkmaktadır. Dünyanın en 
büyük üretici ve ihracatçısı olan Çin, küresel ticaretin beşte birini yalnız 
başına üstlenmektedir.
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GSYH 13,608 trilyon ABD doları

Kişi Başı GSYH 9.770,807 ABD doları

GSYH Büyüme Hızı %6,567

Kişi Başı GSYH Büyüme Hızı %6,082

Milli Gelir 13,181 trilyon ABD doları

Kişi Başı Milli Gelir 9.460 ABD doları

Milli Borç 6.345,62 trilyon ABD doları

GSYH’ye Göre Bütçe Açığı %4,81

Enflasyon %2,899

İşsizlik Oranı %3,8

Genç İşsizlik Oranı %10,65 (2019)

İş Gücü 780.839.528

Yoksulluk Oranı %1,7



HAZİRAN

a. 2020’de Çin Ekonomisi
Çin hükûmeti, 2020 için bir ekonomik büyüme hedefi konulmayacağını 
açıkladı. 1990’lardan beri yıllık olarak yayınlanan hedefler bu sene 
yayınlanmayacak. Bunun sebebi, COVID–19 salgınının Çin ekonomisini hiç 
olmadığı kadar -2008 Büyük Ekonomik Buhranından bile daha çok- etkilemesi.
Çin ekonomisi, ekonomik verilerin açıklandığı 90’lardan bu yana ilk defa yılın 
ilk çeyreğinde daralma yaşadı. 2020 yılı ilk çeyreğinde ekonomik daralma 
%6,8 olarak gerçekleşti. Hâlbuki ABD ile ekonomik gerginliğin yaşandığı 2019 
ilk çeyreğinde bile %6,4’lük sağlıklı bir büyüme oranı yakalanmıştı.

Bunun dışında 2018’de %3,8 olan işsizlik oranı, 2020 Mart ayında tarihindeki 
yüksek rakamlara yaklaşarak %6 olarak kayıtlara geçti. Ekonomistler, gerçek 
rakamın bu oranın iki katı bile olabileceğini kaydettiler.

Yine de IMF tahminlerine göre Çin, 2020 yılında büyüme gösterecek az sayıda 
ekonomiden biri. 2020 yılında yaşamakta olduğumuz ekonomik krizin dünya 
ekonomisinde %3’lük bir daralmaya sebep olması bekleniyor. Bu rakam 
2008-09 yıllarında gerçekleşen Büyük Ekonomik Buhrandan çok daha endişe 
verici bir duruma işaret ediyor. Gelişmiş ekonomilerde %6,1’lik bir daralma 
beklenirken Çin harici gelişen ekonomilerde %1 ila %2,2 daralma tahmin 
ediliyor. Ancak Çin ekonomisinde %1,2’lik bir pozitif büyüme bekleniyor. IMF 
bunu, Çin’in COVID–19 salgınını en çabuk kontrol altına alan ülke olmasına 
bağlıyor.

b. Sektörler
Çin GSYH’sinin büyük çoğunluğu hizmet sektörü tarafından sağlanmaktadır. 
Hizmet sektörünün GSYH’ye katkısı her geçen yıl artmış, buna mukabil tarım 
ve sanayinin payları azalmıştır. Çin işgücünün büyük çoğunluğu da yine 
hizmet sektöründedir fakat bu oran ABD ve Japonya gibi gelişmiş ülkelere 
nazaran düşüktür.

Çin’de yetişen tarım ürünleri arasında pirinç, buğday, mısır, pamuk, çay, 
soya fasulyesi, patates, şeker kamışı, şeker pancarı, susam, ay çiçeği 
bulunmaktadır. “Dünyanın fabrikası” olarak bilinen Çin, dünyanın en büyük 
sanayi sektörüne sahiptir. Çin, dünya imalat sektörü üretiminin %28,4’ünü 
elinde tutmaktadır. Çimento, çelik ve kimyasal gübre üretiminde dünyada 
bir numaralı üreticidir. Çin, dünyanın dördüncü en büyük demir cevheri 
rezervlerine sahipse de demir cevherinin kalitesi düşüktür ve az miktarda 
demir içerir. Çin, dünya altın rezervlerinin yalnızca %3 civarına sahip olmasına 
rağmen dünyanın en büyük altın üreticisidir. Çin dünyanın en büyük kömür 
üreticisidir ve en çok kömür rezervine sahip ikinci ülkedir. Aynı zamanda 
dünyanın en büyük kömür tüketicisidir.

c. Dış Ticaret
Çin ekonomisi her yıl dış ticaret fazlası vermektedir. 2017’de 430 milyar dolar 
olan dış ticaret fazlası 2018’de 359 milyar dolara düşüş göstermesine rağmen 
2019’da toparlanarak 429 milyar dolara ulaşmıştır. Dünyanın en büyük ikinci 
ekonomisi, en büyük ekonomi olmasına rağmen her sene milyarlarca dolar 
dış ticaret açığı veren ABD’nin aksine her sene ortalama 400 milyar dolar dış 
ticaret fazlası elde etmektedir.

Çin dış ticaret hacmi de 2017 ve 2018’de artış göstermiş fakat 2019’da az bir 
düşüş göstermiştir. Dış ticaret hacmi bakımından Çin, dünyanın en büyük 
ticaret ülkesidir.

Kaynak : ITC Trademap

Çin’in başlıca ihracat kalemleri elektrikli makineler ve parçaları, makineler, 
mobilyalar, plastik ürünler ve taşıtlardır. Başlıca ihracat ortakları ise ABD, 
Hong Kong, Japonya, Kuzey Kore ve Vietnam’dır.

Kaynak : ITC Trademap

Çin’in başlıca ithalat kalemleri elektrikli makineler, mineral yakıtlar ve yağlar, 
makineler, metal cevheri ve çeşitli alanlara ait ekipmanlardır. Başlıca ithalat 
ortakları ise Kuzey Kore, Tayvan, Japonya, ABD ve Avustralya’dır.

Kaynak : ITC Trademap
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Çin Dış Ticaret Verileri (milyon $)

2017 2018 2019

İhracat 2.271.796 2.494.230 2.498.569

İthalat 1.840.957 2.134.987 2.068.950

Hacim 4.112.753 4.629.217 4.567.520

Denge 430.839 359.242 429.619

En Çok İhraç Edilen 5 Ürün (bin $)

Ürün 2018 2019

Toplam 2.494.230.195 2.498.569.866

Elektrikli makineler ve parçaları, 
ses kayıt cihazları ve televizyon 664.425.033 670.997.854

Makineler, mekanik teçhizat, 
nükleer reaktörler vb. ve parçaları 429.953.148 416.975.731

Mobilyalar ve doldurulmuş 
mefruşat 96.416.994 99.499.770

Plastik ve plastik ürünler 80.135.877 84.386.942

Demir yolu haricinde taşıtlar ve 
parçaları 75.094.321 74.366.536

En Çok İthal Edilen 5 Ürün (bin $)

Ürün 2018 2019

Toplam 2.134.987.265 2.068.950.255

Elektrikli makineler ve parçaları, 
ses kayıt cihazları ve televizyon

521.542.155 496.832.132

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünleri

347.782.297 343.636.632

Makineler, mekanik teçhizat,
nükleer reaktörler vb. ve parçaları

202.317.919 190.308.746

Metal cevheri, cüruf ve kül 135.914.467 163.605.608

Optik, fotoğrafik, sinematografik, 
ölçüm, kontrol, hassasiyet, tıbbi ya 
da cerrahi ekipmanlar

102.526.375 98.661.866
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E. TÜRKİYE - ÇİN İLİŞKİLERİ
Türkiye ve Çin arasındaki ilişkiler 1971 yılında tesis edilmiştir. O dönemden 
itibaren birçok defa taraflar devlet başkanı, başbakan, dışişleri bakanı 
düzeylerinde ziyaretler gerçekleştirmiştir. 2010 yılında iki ülke arasındaki 
ilişkiler stratejik işbirliği seviyesine yükseltilmiştir.

Eskiden beri var olan ticari ortaklık günümüze kadar büyüme göstermiştir. 
2018 itibarıyla Türkiye’nin Çin’e ihracatı yaklaşık 3 milyar dolar, Çin’den ithalatı 
yaklaşık 20 milyar dolardır. Çin; Türkiye’nin dünyada üçüncü, Doğu Asya’da 
ise en büyük ticari ortağıdır.

Çin; 2018 yılında Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler arasında 16., Türkiye’nin 
ithalat yaptığı ülkeler arasında ise Rusya’dan sonra 2. sırada yer almaktadır. 
Türkiye’den Çin’e ihracatı yapılan başlıca ihracat kalemleri mermer ve 
traverten, krom, bakır, kurşun, demir, çinko, tabii borat cevherleri, bor oksitleri 
ve borik asitler; Çin’den ithalatı yapılan başlıca ithalat kalemleri otomatik bilgi 
işlem makinaları ve üniteleri, hücresel/diğer kablosuz ağlar için telefonlar, 
oyuncaklar, ses-görüntü ve diğer bilgileri almaya, çevirmeye ve vermeye 
yarayan araçlar, yük/insan taşıma amaçlı gemilerdir.

F. TARİHİ
Büyük bir tarihi olan Çin’de cumhuriyet rejimine ilk geçiş, 1911-1912 yıllarında 
meydana gelen ve imparatorluğu ortadan kaldıran Çin Devrimi’ni takiben 
yapıldı. Aynı dönemde Sovyet Rusya’nın doğuşu ve komünizmin yayılışı 
sonucunda ilk Çin Komünist Partisi (ÇKP) kuruldu. İlerleyen yıllarda 1937-1945 
yıllarına damga vuran Japon işgali ABD tarafından Japonya’ya atılan atom 
bombasının tahribatı sonucunda kalktı. Japonya’nın çekilmesiyle beraber 
milliyetçiler ve komünistler arasındaki çatışmalar bir iç savaşa dönüştü. 4 yıl 
süren Çin İç Savaşı sonrasında, 1 Ekim 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti 1935’ten 
beri ÇKP lideri olan Mao Zeodong tarafından kuruldu ve milliyetçiler Tayvan’a 
kaçıp orada ayrı bir hükûmet kurmak zorunda kaldı. Mao’nun 1976’da ölümü 
sonrasında sosyalist politikalar adım adım terk edilmeye başlandı. Ekonomide 
açılma politikasıyla anayasadaki kapitalist ekonomi rejimine geçildi. Bu 
dönemden itibaren Çin güçlendi ve günümüzdeki pozisyonunu elde etti.

G. ÜLKEDE İSLAMİYET
Günümüzde Çin’de yaklaşık 21 milyon kişi İslam’a mensuptur. İslam dini son 
on yıldır fark edilir bir yayılma göstermiştir. Çin’de yaşayan Müslümanların 
yaklaşık yarısı (10,5–11 milyon) Hui olarak isimlendirilmektedir. Bölgeye 
gelen ve Çin kültürü içerisinde asimile olan Arap ve Fars tacirlerinin 
neslinden gelmektedirler. Müslümanlar arasındaki en büyük ikinci 
grup Uygurlardır. Neredeyse 10 milyonluk bir nüfusa, kendilerine özgü 
bir dil ve kültüre, Avrasyalı görünümüne sahip olan Uygurlar Sincan 

bölgesinde yaşamaktadırlar. Han Çinlileri arasından da İslam’ı seçen az 
bir miktar insan bulunur. Çin Müslümanlarının çoğu Sünni’dir. Çin’de yarısı 
Sincan’da olmak üzere 35.000 cami ve yaklaşık 45.000 imam vardır.

H. DOĞU TÜRKİSTAN - SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ
Doğu Türkistan, Orta Asya’da yaşayan Türk topluluklarından Uygurların ana 
vatanıdır. Günümüzde Çin işgali altında bulunan bölge Xinjiang (Sincan) 
Uygur Özerk Bölgesi olarak adlandırılmaktadır. İşgal edildiği tarihten itibaren 
Çin tarafından Çinli göçmenlerin sistematik olarak yerleştirildiği ve bölgenin 
demografik dengeleri değişmiş ve çoğunlukta olan Uygurların nüfusa oranı 
%45’e kadar düşmüştür. Bölgedeki Çinli sayısı ise 300 binden 7 milyona kadar 
çıkmıştır. Uygur nüfusunu kontrol altına almak adına sıkı bir aile planlaması 
politikası uygulanmış, Çin’in diğer tüm bölgelerinde 2015’e kadar geçerli olan 
tek çocuk sınırı Doğu Türkistan’da oturan Çinliler için uygulanmamıştır.
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Doğu Türkistan’da bulunan Uygurlar ayrıca çok ciddi dini baskıya maruz 
bırakılmaktadır. Çinli Müslümanlar olan Huiler için suç kabul edilmeyen pek 
çok ibadet Uygurlar için suçtur. Devlet, “Dini aşırılık” adı altında herhangi bir 
İslami hareketi çok ağır cezalara çarptırabilmektedir. Ramazan orucunun 
evlerde şafaktan önce ışık açılıp açılmadığını kontrole kadar pek çok yolla 
kısıtlanması, toplu mekânlarda peçeli kadınlar ve sakallı erkeklere hizmetin 
yasaklanması, 18 yaş altı vatandaşların herhangi bir dini aktiviteye katılması 
tüm inançlar için kısıtlı olsa da bunun Müslüman gençler için tamamen 
yasaklanması gibi dini kısıtlamaların yanında devlet tarafından desteklenen 
Uygur karşıtı kampanyalar, çocuk ve gençlerin ders kitaplarında ateizm ve 
evrim propagandası gibi birçok uygulama Uygurların kültürel asimilasyonunu 
hedeflemektedir.

Sincan’da yaşayan serbest Uygurlar için uygulama böyle iken, bölgede 
bulunan “yeniden eğitim merkezi” adı altındaki birçok toplama kampında 
sistematik bir soykırım gerçekleştirilmektedir. “Düşünceleri problemli” pek 
çok Uygur, “hatalarını anlamak” için Orta Asya çöllerinin ortasına inşa eden 

hapishane kılıklı “okullara” kapatılmaktadır. Basın mensuplarının çeşitli 
bahanelerle alınmadığı kamplarla ilgili röportaj yapılan bazı Uygurların 
ifadeleri hakikaten dehşet vericidir. Görünüşe göre dünyanın gözlerinden 
sır gibi saklanan kamplarda tarihin en büyük beyin yıkama faaliyetlerinden 
biri gerçekleştirilmektedir. Müslüman ülkeler başta olmak üzere tüm dünya, 
birkaç cılız kınama bildirisi dışında sessizliğini korumaya devam etmektedir.

I. SARS ve COVİD-19
21. yüzyılda dünyayı esir alan COVID-19 ve SARS gibi hastalıkların neden 
Çin’den çıktığı meselesi birçok tartışmaya konu olmuştur. Vahşi hayvanlarla 
yakın etkileşim, tarihte SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu), COVID–19, 
Ebola, HIV epidemilerinin sebebi olarak görülmüştür ve Çin vahşi hayvanların 
ticarette yer aldığı bir ülkedir. COVID−19’un tespit edildiği Wuhan Huanan 
Hayvan Pazarı gibi birçok pazarda canlı hayvanlar satışa sunulmakta, bir 
kısmı burada kesilip o şekilde satılmaktadır.

Her ikisi de bu pazarlarda meydana çıkmış olan SARS-CoV-2 ve yeni 
tip koronavirüs, koronavirüs ailesinde bulunan iki virüstür. Büyük 
koronavirüslerin genelinde olduğu gibi SARS ve COVID-19’un da kökeni 
yarasalardır. SARS virüsü ilk olarak Kasım 2002’de Çin’in Guangdong 
eyaletinin Guangzou kentinde, bir hayvan pazarında ortaya çıkmıştır. 26 ülke 
çapında yayılan hastalık 8096 kişiye bulaşmış ve 774 kişinin ölümüne sebep 
olmuştur. SARS salgını Temmuz 2003’te sonlanmıştır.

COVID-19 hastalığı ilk olarak Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan 
kentinde görülmüştür. Wuhan kısa süre sonra karantina altına alınsa da 
hastalık önce tüm Çin ana karasının tamamına ve tüm dünyaya yayılmıştır.

Salgının en çok etkilediği ülke, 1.643.499 vakanın görüldüğü ABD’dir. ABD’de 
bu tarihe kadar 97.722 kişi COVID–19 nedeniyle ölmüştür. ABD’yi 363,211 
vaka ve 22,666 ölüyle Brezilya; 344,481 vaka ve 3,541 ölüyle Rusya takip 
etmektedir. ABD’den sonra en çok ölü sayısı kaydedilen ülke ise 36,875 ölü ile 
Birleşik Krallık’tır. (Veriler 25 Mayıs itibarı iledir.)

Çin’de önceleri her geçen gün daha fazla vaka kaydedilirken Şubat sonunda 
veri grafiklerindeki vaka eğrisi düzleşmeye başlamıştır. 26 Mayıs itibarıyla 
Çin’de 84.453 vaka ve 4.645 ölü görülmüştür. Fakat uluslararası camiadaki 
bazı iddialara göre Çin hükumeti gerçek vaka sayısını gizlemektedir. İddianın 
doğruluğu bilinmemekle beraber Çin’deki bazı eyaletlerde okulların açılıp 
insanların işlerine geri döndüğü göz önünde bulundurulduğunda Çin’in 
durumunun diğer ülkelerden daha iyi olduğu anlaşılır.

KAYNAKÇA
1) https://www.britannica.com/place/China
2) https://www.worldometers.info/demographics/china-demographics/
3) https://www.worldatlas.com/
4) http://www.globalreligiousfutures.org/countries/china
5) https://data.worldbank.org/country/china
6) https://www.statista.com/topics/753/china/
7) https://www.bbc.com/
8) http://www.mfa.gov.tr/cin-halk-cumhuriyeti-siyasi-gorunumu.tr.mfa
9) https://www.imf.org/
10)https://freedomhouse.org/report/2017/battle-china-spirit-islam-religious-
freedom#footnote1_d81kwqt
11) http://ugsam.org/ugsam-ulke-raporlari-dogu-turkistan/
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Oldukça kozmopolit bir nüfus yapısına sahip olan Lübnan’da son günlerde 
sular durulmak bilmiyor. Özellikle başkent Beyrut’ta ülkenin içerisinde 
bulunduğu iktisadi buhran sebebiyle başlayan hayat pahalılığı protestolarına 
Covid-19 salgını dahi engel olamamakta ve halk toplu yürüyüşler 
düzenlemektedir. Özellikle mevcut nüfus çeşitliliğinin sebep olduğu ülke 
içi siyasi kriz ve bu krizin tetiklediği 1975-1990 yılları arasındaki iç savaş ile 
birlikte sürekli çalkantılı halde ilerleyen ekonomik durumun çöküşü, Covid-19 
virüs salgını nedeniyle çöken küresel ekonomik sistem ile  Lübnan’da daha da 
görünür hale geldi.

Son günlerde medyanın dikkatini çeken Lübnan’daki halk ayaklanmalarının 
temasını her ne kadar siyasi boşluk ve ülkenin geleceğinin belirsizliği gibi 
sorunlar oluştursa da, ülkedeki ekonomik göstergeler, iktisadi problemlerin 
söz konusu ayaklanmaların üzerindeki etkisini gözler önüne sermektedir. 
Bu anlamda Lübnan gibi yüz ölçümü küçük ama pazar alanı olarak etkili bir 
ülke sayılan Lübnan ekonomisine muhtasar olarak değinmek yerinde bir 
karar olacaktır. 2017 IMF raporlarına göre kişi başına düşen ortalama milli 
geliri 19.500 $ olan Lübnan’da GSYH’nın sektörel dağılımı incelendiğinde 
ağırlıklı olarak hizmet sektörünün ön planda olduğu görülmektedir.2 Siyasi 
krizler sebebiyle son yıllarda derinleşen ekonomik buhranında etkisiyle 
ülke içi üretim durma noktasına gelmiş ve haliyle dış ticarette ithalatın 
artışı gündeme gelmiştir. İktisadi yönetiminde liberal politikalar üzerinde 
yoğunlaştığı gözlemlenen Lübnan, girişimcilik esasına dayalı serbest piyasa 
ekonomisini tercih etmektedir. 

1 İstanbul Medeniyet Üniversitesi, yoncalikfatih@gmail.com
2 https://www.aa.com.tr/tr/ulke-profilleri/lubnan/903468
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Lübnan ekonomisinin günümüzde geldiği bu durumun temel nedeninin 
1975 ile 1990 yılları arasındaki 15 yıl süren iç savaş olduğu kanısına varan 
araştırmacılar özellikle söz konusu iç savaşın ardından Lübnan’da milli gelirin 
yarı yarıya azaldığını ve bu nedenle ekonomik alt yapının derinden sarsıldığını 
ifade etmektedir.

Zaten ülke ekonomik bir darboğaz içinden geçerken Covid-19 gibi küresel 
etkiye sahip bir krizin vuku bulması Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ı 
ülkenin mevcut krizlerine bir yenisinin eklendiğini ve dolayısıyla her türlü 
uluslararası yardımdan memnuniyet duyacaklarını ifade etmesine sebep 
oldu.

Kişi başına düşen milli gelirin 10.000 $’ın üzerinde olması ülkedeki 1 milyon 
kişinin yoksullukla mücadele ettiği ve 250 bin kişinin yoksulluk sınırının altında 
yaşadığı gerçeği ile karşılaştırıldığında, ülkedeki adaletsiz gelir dağılımının 
sosyo-ekonomik bir sorun olarak Lübnan’daki ayaklanmalar üzerindeki 
etkisinin neden hala sürdüğünü gözler önüne sermektedir.3

2017 tahminlerine göre enflasyonun yüzde 3.1 olarak kayıtlara geçtiği 
Lübnan’da artan işsizlik oranı hali hazırda büyük bir problemken geçtiğimiz 
günlerde Lübnan hükümetinin halka çeşitli vergiler dayatması ile ekonomideki 
olumsuz seyrin değişeceğine dair vurgusu halkı bir kez daha sokağa döktü. 

2019 yılının Ekim ayında hayat pahalılığı, siyasi sistem ve ek vergiler 
ekseninde cereyan eden ayaklanmalar hükümetin değişmesine sebep 
olmuştu. Savaştan sonra ülkedeki en büyük kriz olarak nitelendirebileceğimiz 
söz konusu halk ayaklanmaları özellikle WhatsApp vergisi gibi dayatılan 
çeşitli vergilerle ülkeye ekonomik nefes aldırmayı planlayan hükümete karşı, 
Covid-19 tehlikesine rağmen halkın tekrar ayaklanmasına sebep oldu.4

6 Milyonluk nüfusun 1,5 milyonunu oluşturan Filistinli ve Suriyeli mültecilere 
sağladığı ekonomik yardımın ülkenin iktisadi anlamda zorluğa girmesinin 
nedenlerinden biri olarak gösteren Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, mülteci 
krizi maliyetinin ülke ekonomisindeki zararının 25 Milyar dolar olduğuna 
değinmişti.5

Etnik ve mezhebi birçok farklılığa rağmen tepkinin bir bütün olarak dile 
geldiği Lübnan’da halk aynı şeyi istiyor;  Ekonomik ve siyasi düzenleme... Para 
birimlerinin değer kaybetmesi ve 1 doların 4000 Lübnan lirasını görmesi bu 
isteğin arkasında yatan nedeni açıklar nitelikte. Tepkinin Covid-19 tehlikesine 
rağmen devam etmesine ve gelişmesine sebep olan asıl şey ise halkın 
“Koronavirüsten ölmezsek açlıktan öleceğiz” diyerek örgütlenmesi oldu.

SONUÇ
Özellikle ülke içi üretimin durması, enflasyonun ciddi oranda artması, işsizlik 
sorunu ve adaletsiz gelir dağılımı gibi etkenler Lübnan ekonomisini iktisadi bir 
çıkmaza sürüklemiş bununla beraber başlayan halk ayaklanmaları hükümet 
değişikleri ile sonuçlanan siyasi krizlere dönüşmüştür. Söz konusu iktisadi 
buhranı ek vergilerle rahatlamaya çalışan hükümet yetkilileri zaten adil 
olmayan ekonomik düzeni görmezden gelerek birçoğu yoksulluk sınırının 
altında yaşayan halkı çeşitli vergilere tabi tutması Covid-19 tehlikesine 
rağmen halkın sokağa çıkmasına sebep olmuştur.

Maliye bakanlığının 2020 yılı sonunda enflasyonun yüzde 27 oranında 
artacağına dair haberi ve halkın yüzde 70-75’inin yardıma muhtaç hale 
geleceğine dair yapılan tahminler değerlendirildiğinde söz konusu 
ayaklanmaların uzun bir süre devam etme potansiyelinin olduğu 
anlaşılmaktadır. Bununla birlikte hükümetin bu iktisadi buhrana daha ne 
kadar dayanabileceği meçhuldür. Zira üç ay önce göreve gelen yeni hükümeti 
eleştirerek “Henüz reform adımları atılmış değil” diyen Levant Strateji 
Enstitüsü’nden Sami Nadir, Fransız AFP ajansına verdiği demeçte, hükümetin 
düzgün bir çözüm planı olmaması halinde ülkenin “önlenemez bir toplumsal 
patlamaya” doğru gittiği konusunda uyardı.6 Lübnan’daki söz konusu iktisadi 
buhran, siyasi dönüşümlerin habercisi olarak değerlendirilmesinin yanı sıra 
eylemler ve ayaklanmaların hükümet üzerindeki baskıyı artıracağı ve suların 
bir müddet daha durulmayacağı anlaşılmaktadır.

3 https://insamer.com/tr/lubnan_1297.html
4 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52474928
5https://www.aa.com.tr/tr/dunya/lubnan-cumhurbaskani-avn-lubnan-buyuk-bir-
ekonomik-gerileme-geciriyor/1794287
6 https://www.dw.com/tr/lübnanda-salgın-ortası-ekonomik-çöküş/a-53284591
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1 Mart, 2003 Tezkeresi
Amerika Birleşik Devleti 11 Eylül Saldırıları sonrası Irak işgalinde kendine 
müttefik arıyordu ve o yüzden Türkiye’yi yanına çekmeye çalışıyordu. 
Amerika bir taraftan Ankara’nın askeri Tezkeresini bir an önce çıkarması 
için baskı uygularken diğer taraftan da iki ülke heyetlerinin yaptığı uzlaşma 
görüşmelerinde Türkiye’nin taleplerini kabul etmekten kaçınıyordu. İki 
ülke arasında müzakeler üç farklı konuda yürütülmüş olsa da askeri bir 
müdahalenin var olması, askeri müzakeleri önemli kılmıştır. Bu anlamda 
askeri müzakereler ABD’nin talepleri şu hususlarda şekillenmiştir: Irak 
operasyonunda Kuzey cephesinin açılması doğrultusunda ABD, Türkiye’den 
ABD ve koalisyon güçlerine Türk topraklarının hava sahasını ve deniz yollarını 
kullanmada tam bir yararlanma ve üst uçuş hakkı tanınmasını istemiştir. Bu 
doğrultuda yüksek sayıda askerin Türk topraklarında sürekli olarak kalmasını, 
Türkiye’deki çeşitli havaalanları ve limanların kullanılması ve Amerikan 
uçaklarının Türk topraklarına konuşlandırılması, Irak’ta keşif faaliyetlerine 

başlanması ve Türkiye’de kalacakları bölgelerde inşaat faaliyetlerine 
başlanması koşulsuz şartlar arasına girmişti. Aynı zamanda Amerika, 
Türkiye’ye gelecek askerin tatbikatları için öngörülen düzenlemelerin 
uygulanması gibi taleplerde bulunmuştur. TSK’nin Kuzey Irak’tan uzakta 
tutulması ve rolünün savaş esnasında göç ederek Türkiye’ye gelecek 
mültecilere Türk toprakları içinde insani yardımla sınırlandırılması ve Kuzey 
Irak’taki Kürt grupların askeri ihtiyaçlarını Türkiye üzerinden sağlanması ve bu 
hususta Türkiye’nin kayıtsız kalması gibi taleplerde bulunmuşlardı. 

Müzakere süresince iki taraf arasında gerek askeri gerek siyasi gerekse 
hukuki ve teknik konularda çok ciddi düşünce ayrılıkları meydana gelmiştir. 
Özellikle TSK’nin Kuzey Irak’a girmesi, buradaki görev alanı, görevini yerine 
getirirken meydana gelebilecek muhtemel çatışmalar, PKK sorunu, bölgede 
etkin durumda bulunan Barzani ve Talabani gruplarının gereğinden fazla 
desteklenmesi, Musul ve Kerkük vilayetleri başta olmak üzere Türkmenlerin 
durumu ve güvenliği harekat süresince Türkiye’nin etkinliği, Türkiye’deki 
Amerikan birliklerinin statüsü ve Türk yasalarının üstünlüğü vb. konularda 
iki taraf arasında amaç ve düşünce farklılıkları ortaya çıkmıştır. Amerika, 
Irak’a yönelik olarak gerçekleştireceği askeri operasyonda Türkiye’nin Kuzey 
Irak’a girmesini kesinlikle istememiştir çünkü Amerika’nın askeri planlarında 
Kuzey Irak’taki Kürt gruplara önemli görevler yüklenmiştir. Gerek Barzani 
gerekse Talabani güçleri Amerika’nın Irak’taki en büyük destekçisiydi. Sözün

1 Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Mızrak Fırat MIZRAKOĞLU1
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kısası Kürt gruplar ABD’nin stratejik müttefikiydi. ABD, Kürt grupların 
isteği doğrultusunda Türk askerinin Irak’a girmesini istememiştir. Aynı 
zamanda Kuzey Irak’taki Kürt 69 liderlerin yaptıkları açıklamaları Türk 
askerinin Irak topraklarında istenmediğini açıkça ortaya koymaktadır. 
ABD, Irak operasyonunda, Kuzey Irak’ta bulunan Kürt gruplardan önemli 
ölçüde yararlanmak istemiştir. Lakin bölgedeki Kürtlerin haddinden 
fazla güçlendirilmesi ve gelecekte Türkiye aleyhinde faaliyette 
bulunabilecekleri gerçeği ve aynı zamanda Barzani ve Talabani 
güçlerine verilecek silahların terör örgütü PKK’nın eline geçebilme 
olasılığı Türkiye’nin bu konuda tedbirli davranmasını gerektirmiştir. 

Türkiye,  ABD’nin Kürtlere sağlayacağı yardımların bilgisi dahilinde ve iki ülke 
arasında bilgi alışverişi şeklinde olmasını istemiş ve bu konuda önlemler 
almaya çalışmıştır. Türkiye özellikle Kürtlere dağıtılacak silahların savaş 
sonrası toplatılması konusunda duyarlılığını dile getirmiş ve bu konuda gerekli 
önlemlerin alınması konusunda ısrarcı davranmıştır. ABD, Kürt gruplara 
dağıtılacak silahların toplanma yöntemi ve zamanıyla ilgili olarak Türkiye’nin 
isteklerini karşılamak istememiş, bu konudaki taleplere operasyonun 
nasıl gelişeceğini ve ne zaman biteceğini bilmediğimiz için kesin bir şey 
söyleyemiyoruz diyerek geçiştirmeye çalışmıştır. Türk yetkililerin ödün 
vermeyen tutumlarını sürdürmeleri sonucunda Kürtlere silah dağıtılması ve 
silahların toplatılması hususunda Türkiye’nin istekleri kabul edilmiştir. 

Türkiye, Irak savaşı sonrası Kürt statüsünün otonom hale gelmesinden ve 
kendi topraklarında yaşayan Kürtleri teşvik edecek bir Kürt devleti kurulması 
aşamasına ulaşmasından kaygı duymakta ve bunu engellemek istemekteydi. 
Müzakerelerde de Kürtlerin, Irak Devleti’nden ayrılma arzularının önünü 
kesmeye yönelik çabalarda bulunulmuştur. Türk askerinin, Kuzey Irak’a 

girmek istemesinin sebeplerden biri de göç sorununu engellemektir. 1990 
yılında yaşanan, Kürt mültecilerin Türkiye’ye girmesiyle yaşanan sıkıntıyı 

yaşamak istemiyordu. Türkiye’deki göçün, Türkiye’de değil sınır ötesinde 
durdurulması için Kuzey Irak’a geçme iradesi oluşmuştur. Türkiye’ye 
yönelebilecek göç dalgasına karşı önlem almak ve güvenliği sağlamak üzere 
Kuzey Irak’a girecek olan TSK hazırlıklarını neredeyse tamamlamıştır. Lakin 
başta Kuzey Irak’taki Kürt gruplar olmak üzere çeşitli kesimler Türkiye’nin 
Irak’a göçü önlemek için değil de savaşmak için gireceği gibi düşünceler 
olsa da Türk askeri Irak’ta göçü önlemek için görev yapacaktı. Türkiye’nin 
göçe yönelik duyarlılığını ABD tarafından tam anlamıyla anlaşılmamış ve bu 
sorunun çözümlenmemesi müzakerelerde birtakım sıkıntılara yol açmıştır. 

Türkiye ekonomisi uzun dönemler kırılgan bir yapı içerisindeydi. Devletin 
dış borçları oldukça yüksekti ve ekonomi kurgusal haberlere karşı oldukça 
duyarlıydı. Irak operasyonuna ilişkin yapılan müzakere sürecinde, Türk basını 
ekonominin hassas yapısına dikkat çekmekteydi. Söz konusu yıllarda Türk 
girişimcisinin Irak’ta milyar dolarlarla ifade edilen yatırımları bulunmaktaydı. 
Ayrıca savaş esnasında Türkiye ile Irak arasında ticareti sağlayan gümrük 
kapılarının (Çukurca-Üzümlü, Şemdinli-Derecik) kapanmaları söz konusuydu. 
Türkiye ekonomisinin mevcut durumu karşısında Türk yetkililer ABD’den 
ekonomik alanda güvence talebinde bulunmuşlardı. ABD savaş süresi 
boyunca oluşacak zararı tanzim etmek amacıyla Türkiye’ye bir ekonomik 
yardım paketi sunmuştur. Hükümetin ABD ile para pazarlığı 92 milyar dolarla 
başlamış; sonuç olarak 6 milyar dolar bağış ve bunun 6 ya da 8 katı kadar 
uygun koşullarla kredi verilmesi üzerinde mutabık kalınmıştır. Türkiye’de 
hem siyasiler tarafında hem de kamuoyunda Tezkere tartışılırken, hükümetin 
Tezkereyle Irak’ın Kuzeyine asker gönderme imkânı elde edecek olması Irak’ın 
Kuzeyinde tepkilere yol açtı. KDP ve KYB sözcüleri “Türk askeri gelirse çatışma 
çıkar” şeklinde açık tehditte bulunurken, KDP’nin Başbakan yardımcısı Sami 
Abdurrahman, “Türk işgali tehdidiyle karşılaştırıldığında Bağdat rejimini daha
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az tehditkâr hissediyoruz. Saddam halkımızdan pek çok kişiyi öldürdü 
ve daha fazla Kürt öldürebilir. Ama bu Türk işgali var ya... Eğer olursa ki 
umarım olmaz, halkımızın umutları ve esin kaynaklarını hedef alacaktır.” 
açıklamasını yaptı. Başbakan Gül, 24 Şubat 2003 günü Bakanlar Kurulu’nu 
topladı. Bakanlar Kurulu uzun süren tartışmalardan sonra Tezkereyi imzaya 
açtı ve gece TBMM’ye gönderildi. Bakanlar Tezkereye imza atmakla birlikte, 
farklı görüşler açıkladılar. Başbakan yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır Tezkereyi 
imzaladığını lakin Mecliste ret oyu vereceğini söyledi. Başbakan yardımcısı ve 
Hükümet sözcüsü Abdüllatif Şener de tezkerenin bazı bakanların tarafından 
kabullenmediğine ilişkin açıklama yaptı. Şener, Bakanlar Kurulu toplantısından 
sonra söylediği hususlar şunlardı: “Bu müzakereler sırasında Bakanlar Kurulu 
üyelerimizin önemli bir kısmı gelişmeleri tatmin edici bulmamışlardır ancak 
neticede Tezkerenin TBMM’ye sevk edilmesine karar verilmiştir.”Hayırcılar 
aslında tek bir blok değildi üstün körü şöyle bir yelpaze vardı:

a.) ABD ile bir savaşta omuz omuza olmaya hayır diyenler, 
b.) Bir Müslüman ülkeye karşı savaşa hayır diyenler, 
c.) Güneydoğu kökenli olup, K. Irak’taki hassasiyetler nedeniyle hayır diyenler, 
d.) ABD, Türkiye’yi resmen işgale hazırlanıyor ve bu kabul edilemez diyenler.

ABD açısından Kuzey cephesinin açılması çok büyük faydalar sağlayacaktı. 
Uzmanların verdiği somut bilgilere göre Kuzey cephesi açılacak olursa 
Amerika’nın insan kayıpları %11, açılmayacak olursa %38 olacaktı. Kuzey 
cephesinin açılması durumunda ABD’nin bu savaş için harcayacağı miktar 
99 milyar dolar, sadece Güney’den girecek olursa duruma göre harcayacağı 

miktar 1,5 trilyon dolar olacaktı. Hükümet, tezkerenin Meclisin onayına 
sunulmasını 28 Şubat’ta yapmak istemiştir. Ancak yapılan müzakereler 
sonucunda MGK toplantısından sonra ertelemeye karar vermişti. Böylelikle 
ordu komutanlarını bu kararın sorumluluğunu üstlenmeye zorlayabileceğini 
düşünüyordu. Sonuçta MGK bunu kabul etmemiş yalnızca değerlendirdiklerini 
açıklamıştır. MGK’nın bu kararı, MGK’nın otoritesini sarsmıştır.1 Mart 2003’te 
Meclis’te oylamaya sunulmuş oturuma 533 Milletvekili katılmıştır. Tezkere 
oylamasında 264 kabul, 250 red ve 19 çekimser oy kullanılmıştır. Anayasa’nın 
96. maddesi ve Meclis iç tüzüğünün 146. Maddesine göre, Meclis kararları 
katılanları salt çoğunluğuyla kabul edileceğinden dolayı, 267 salt çoğunluk 
sağlanamadığından Tezkere evet oylarının çok olmasına rağmen kabul 
edilmemişti. 

ABD’nin büyük umutlar bağladığı ikinci Tezkerenin Meclisten geçmemesi Türk-
Amerikan ilişkileri tarihinin en çıkmaz krizlerinden birine neden olmuştur.  
Böylelikle stratejik ortaklık olarak adlandırılan ilişkiler karşılıklı güven krizine 
dönmüştü. Tezkerenin reddi ABD tarafında hayal kırıklığına neden olmuştur. 
Nedeni ise ABD yönetiminin bu operasyonda Türkiye’nin desteğini kesin olarak 
alacakları düşüncesi ile hareket etmesi ve Türk kamuoyu, milletvekilleri, 
TSK, diğer kurumlar ve baskı grupları nezdinde ciddi çalışma yapmadığı 
söylenebilir. Amerikalıların bu şekilde davranmalarının nedeni, iki ülke 
arasında stratejik ortaklık, Körfez Savaş’ında Türkiye’nin otomatik desteği 
ve Çekiç Gücün sürekli olarak TBMM’de geçmesiydi. Ayrıca 6 Şubat 2003’te 
kabul edilen Tezkereyle 1 Mart Tezkeresinin geçmesinin kesin gözüyle 
bakıyordu. ABD’nin psikolojik yıldırma yönündeki açıklamaları birbiri ardına 
takip etmiştir. ABD’li strateji uzmanı ve The New York Times yazarı William 
Safire yapmış olduğu açıklamada hükümeti, “Sadık bir ABD müttefikini, 
Saddam’ın en yakın dostuna dönüştürmekle” suçlamıştır. Tezkereye yönelik 
Meclis kararında önemli olan unsurlardan bir diğeri Irak’a yönelik olarak 
gerçekleştirilecek askeri operasyonun hukuki bir meşruiyetinin olmamasıydı. 
Irak’a askeri müdahaleyi gerektirecek uluslararası bir gerekçe tam anlamıyla 
oluşmaması Türkiye tarafında değerlendirilmiş ve operasyon kabul 
görmemiştir. Bilhassa BM Güvenlik Konsey’inde Fransa’nın askeri operasyonu 
veto yönünde sinyaller vermesi Rusya ve Çin’in savaş karşıtı tutumu, ABD’yi, 
müdahaleyi başka bir şekilde meşru kılma çabasına yöneltmiştir lakin bu 
çabalar Türkiye’yi tatmin etmemiştir. 

SONUÇ
Türkiye o dönem tezkerenin Meclisten geçmesi durumunda izleyeceği 
yol, alacağı tedbirler askeri ve siyasi olarak önceden ayrıntılı bir biçimde 
plânlanmıştı. Ancak aksi durumda, yani tezkerenin geçmemesi durumunda, 
Türkiye’nin izleyeceği politika ve alacağı askeri tedbirler konusunda plânlama 
yapılmamıştır. Bu yapılmadığı için 1 Mart tezkeresinin reddedilmesi Türkiye’ye 
faturası ağır olmuştur. Bu faturanın neden olduğu olayları şöyle sıralamak 
mümkündür. 

• PKK Terör Örgütü mevcut durumdan geniş ölçüde lehine olacak şekilde 
yararlanmıştır.

• ABD’nin PKK’ya bilinen sempatik tutumu daha da artmış, öyle ki yaptıkları 
silah yardımı yanında, Kuzey Irak’a gönderdikleri bazı elemanları sayesinde 
PKK’ya eğitim desteği verdikleri bile tespit edilmiştir.

• Türkiye’ye karşı kin ve nefret tohumları yeniden yeşertilerek etrafa zehir 
saçılmaya devam edilmiş ve bölücülük had safhaya ulaşmıştır.

• Tezkerenin TBMM’den geçmemesi, Kuzey Irak’ta belli bir hatta kadar 
ilerlemesi plânlanan ve en üst düzey alarm seviyesinde hazırlık yaparak
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 Kuzey Irak sınır hattında günlerce bekleyen birliklerimizde hayal kırıklığının 
yaşanmasına neden olmuştur. Bu durum, İç Güvenlik Bölgesinde ki 
birliklerin moral ve motivasyonlarını olumsuz yönde etkilemiştir.

• Daha önce Türk Askeri karşısında el-pençe divan duran Mesut Barzani ve 
ona bağlı unsurlar, ABD’den cesaret alarak bu sefer Türkiye’ye kafa tutmaya 
ve küstahça açıkla malar yapmaya başlamış, ‘‘Türkiye Kerkük’e karışırsa, 
biz de Di yarbakır’a karışırız’’ deme cesaretini göstermiş ve bu durum ABD 
askerlerinin Irak’tan çekilmesine kadar devam etmiştir. Devamında ise 
Çuval olayı meydana gelmiştir. 

• Bölgede bulunan Türkmenler tecavüz ve saldırılara maruz kalmış, binlerce 
Türkmen hunharca şehit edilmiştir. Irak’ın işgalinin ardından 10 Nisan 2003 
tarihinde Kerkük, 11 Nisan 2003 tarihinde de Musul’da tapu kayıtlarının 
tutulduğu devlet dairelerinin peşmergelerce basılarak büyük ölçüde 
Türkmenlere ait olan kayıtların tamamı yakılmıştır.

Görüldüğü üzere o günkü denklemde Türkiye stratejik olarak atması gereken 
adımlarını atamamış ve büyük zararlar görmüştür. Lakin şunu da göz ardı 
etmemek gerekmektedir. Türkiye bölgede nasıl bir adım atacaksa Türkiye 
gerek I. ve gerekse II. Körfez Savaşın dan sonra, bölgede doğru politikalar 
üretip yürütemediğinden her iki savaşın sonunda kendi beka ve milli güvenliği 
bakımından zararlı çıkmıştır.

Birinci Körfez savaşı sonunda o tarihte işbaşında bulunan Turgut Özal 
hükümeti zamanında ABD talebi uygun karşılandı ve Çekiç Güç Türkiye’ye 
davet edildi. Böylece Kuzey Irak’ta bir Kürt Bölgesi oluşumu gerçekleştirildi. 
36. paralelin kuzeyi Kürtler için güvenli bir bölge olarak ilân edildi. O zamana 
kadar dağlarda yaşayan Barzani ve peşmergeleri bu fırsattan istifade ederek 
Ku zey Irak’ta devlet olma istidadı göstermeye başladı. Yani ABD’nin teşvik 
ve desteği ile bölgede bir Kürt devletinin kurmanın temelleri ilk kez I. Körfez 
Savaşı sonunda atıldı.İkinci Körfez Savaşı esnasında ise 1 Mart tezkeresi 
reddedi lerek bu kez Kuzey Irak bölgesinin Türkiye’ye yakın bölümü tamamen 
bölücü örgütün kont rol ve denetimine terk edildi. Terör ve şiddete davetiye 
çıkarıldı. Tezkerenin reddi PKK tarafından çok güzel kullanıldı ve istismar 
edildi. Örgüt buradan aldığı güç ve cesaret ile 2004 yılından itibaren kanlı 
eylemlerine yeniden başladı. Türkiye, stratejik seviyede Irak ve Kuzeyi ile 
ilgili atması gereken doğru adımları ters istikamette attı. Bir yandan yıllarca 
“Irak’ın toprak bütünlüğünden yanayız’’ dedi, öte taraftan kendi iradesi ile 
Çekiç Gücü ülkesine yerleştirerek Irak’ın bölünmesine ve Kuzey Irak’ta Kürt 
Devletinin oluşumuna davetiye çıkardı. II. Körfez savaşı sırasında da 1 Mart 
tezkeresini reddederek kendi milli menfaatlerini tehlikeye atacak ve zarar 
görecek şekilde uygulamalarda bulundu
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Türkiye’nin Suriye ile olan ilişkileri 1960’lı yıllarda sorunlu bir şekilde başlamış 
olup, günümüzde hala devam etmekte olan birtakım sorunlar çerçevesinde 
gelişmektedir. Türkiye’nin Suriye politikalarını daha anlaşılır kılmak adına 
mevzu bahis ülke ile olan ilişkilerimizi 1980’lerden bu yana incelerken, 
olayların ve gelişmelerin ayrı düşünülemeyeceği ülkelere de kısaca yer 
verilmeye çalışılacaktır. 1980 yılından 1998 yılına kadar yokuş yukarı olan 
ilişkiler, Adana Mutabakatı ve Beşar Esad’ın yönetime gelmesiyle ivme 
kazanmış olsa da Arap Baharı sonrası Suriye’de rejim güçlerinin gerek halkına 
gerekse sınırına komşu ülkelere fayda getirmeyecek, bilakis zarar verecek 
politikalar izlemesi Türkiye’nin Suriye’ye olan yaklaşımının seyrini değiştirmiş 
ve daha sert politikalara tabi tutmasına sebep olmuştur.

1980-2000 ARASI DÖNEM 
1979’da Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani parti 
karargahlarını Irak’ın kuzeyine taşıma kararı aldı. Bu gelişme yüzünden 
KDP, Suriye destekli Kürdistan Yurtsever Birliği’ne (KYB) daha yakın bir 

konuma geldi. Bu durum bize ilerde güç boşluklarından faydalanmak 
isteyecek olan Kürtlerin kendi aralarında bir mücadelenin teşkil olacağını 
gösteriyordu. KYB’yi desteklemesinin yanında Şam’ın PKK’ya Bekaa 
Vadisi’nde yer vermesi, soruna daha çok boyut kazandırmaktaydı. 

İran-Irak Savaşı’nın başlaması ile birlikte kuzeyde bahsettiğimiz güç 
boşluğunun oluşması uzun sürmedi. Bundan faydalanmak isteyen İran 
ve Suriye, Kürt örgütlerine destek sağlayınca Türkiye’de Irak ile ilişkileri 
geliştirme yoluna gitti. Suriye, 12 Eylül’den sonra Türkiye’den Suriye’ye 
daha etkin faaliyetlerde bulunmak için kaçan teröristleri, Türkiye’nin iade 
taleplerine rağmen Türkiye’ye vermemek için teröristlerin var olmadığını iddia 
etmiştir. Bunun yanısıra PKK’nın iş birliği içinde olduğu ülkelerin başında Şam 
yönetimi geliyordu.

1983 yılında Türkiye’nin Suriye’ye olan sert tutumu yanında ABD ile yaşadığı 
gerginlik ve kendi iç istikrarsızlıklarının vermiş olduğu baskı sayesinde 
Şam yönetimi ASALA ve PKK mensuplarını topraklarından men etmiştir. 
Bunu müteakiben 1984’te Türkiye ile “Sınır Güvenliği Protokolü” imzalamış 
fakat söz konusu anlaşmada “geri adım atma taktiği” uygulamaktan 
çekinmemiştir. Türkiye’nin Suriye’ye olan bu sert tutumunu her an devam 
ettirip onu dış politikasında yalnızlaştırma imkanı vardı ama Türkiye, ABD’nin 
“Suriye ile ilişkilerini kesmelisin” önerilerine rağmen Suriye ile barışçıl dış 
politika yürüteceğini söyledi ve İncirlik’i Suriye’yi bombalaması için ABD’ye 
kullandırmayacağını dile getirdi.
1 Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Büşra KAYA1
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Özal seçimlerden önce Şam’a resmi ziyarette bulundu. Bu ziyaret, kısa 
vadede görece başarılı oldu; PKK ve su sorununda bir anlaşmaya varılsa da 
uzun vadede uygulanamadı. En nihayetinde Suriye 1989’da Türk sınırını ihlal 
ederek tapu kadastro uçağını düşürdü. İlişkilerin bu denli gerginleşmesine 
neden olan başka bir unsur, Suriye Enformasyon Bakanı Salman’ın yaptığı 
bir basın açıklamasında Hatay’ın Şam’a ait olduğunu dile getirmesiydi. (Oran, 
2001)

Suriye Hatay’ı kendi sınırının bir parçası olarak gördüğünden Asi Nehri 
Suriye’ye göre sınır aşan değil ulusal nitelikte bir akarsudur. O sebeple 
PKK sorununa karşın Suriye’nin sorun ettiği bir konu suların paylaşımı 
olmuştur. Türkiye, Şam’ın terör örgütü mensuplarını desteklemeye devam 
etmesi üzerine 1996’da olanca sertliği ile masaya yumruğunu koymuş ve 
Şam’ın destekleri kesmediği sürece her türlü tedbire maruz kalacağını dile 
getirmiştir. Ve nihayetinde Suriye de anlaşma yapmak için adım atmış olup 
1998 Adana Mutabakatı imzalanmıştır. Mutabakat doğrultusunda iki ülke de 
talep ve isteklerine sadık kalmıştır. Şam yönetimi nihayet PKK’dan desteğini 
çekmiştir. (Kırkıcı, 2014)

Adana Mutabakatından sonra ilişkiler tedricen gelişmeye devam etmiş 
1998’de Hafız Esad’ın ölümü üzerine oğlu Beşar Esad yönetime geçmiştir. 
Türkiye ile olan münasebetin ne yöne evrileceği merak konusu olmuştu ki 
Beşar Esad, babası Hafız Esad’ın iyileştirici politikalarını devam ettirdi. 

2000-2010 ARASI DÖNEM 
2000’lerde Adana Mutabakatına uyum gösteren iki devlet Hatay meselesini 
geniş bir zaman dilimine yaymak kaydıyla su ve terör konuları başta 
olmak üzere meselelerin hemen hepsinde anlaşmaya vardılar. İlişkileri 
konu başlıklarına ayırmak lazım gelirse üç madde olarak bahsedebiliriz; 
ekonomi, su, güvenlik. Güvenlik çerçevesinde askeri eğitim anlaşması, 
terörle, kaçakçılıkla ve yasa dışı göçle mücadele anlaşmaları yapılırken 
su konusunda Türkiye bir iyi niyet göstergesi olarak su akışını artırdı. Nihai 
bir çözüm bulunamasa da su da sorun olmaktan çıkmıştı. Su ve güvenlik 
konularında tarafl ar tatmin olunca ekonomi önündeki setler de kalkmıştır. 
(Oran, 2013:3)

ABD, Irak operasyonunda Türkiye topraklarından faydalanmak istemiş ve Ak 
Parti Hükümeti ile bir tezkere yapılmıştır. Fakat meclis bu 1 Mart Tezkeresini 
onaylamayınca ABD’nin öfkesini kazanan Türkiye, Suriye ile yakınlaşmıştır. Bu 
da bölgesel ölçekli politikalar

açısından başarı getirmiştir. Önceki dönemlere kıyasla “kazan kazan” 
politikası daha çok uygulanmaya başlamış ve Türk dış politikasının teorik 
temellerini Ahmet Davutoğlu’nun “Stratejik Derinlik” kitabı atmıştır. Bu 
bağlamda Türk dış politikası “proaktif, komşularla sıfır sorun, merkez ülke 
olma, güvenlik/özgürlük” esaslarına dayandırılmıştır. “Bekle gör” politikası 
yerini “sorunlara müdahil olma” yani bölgede aktif rol oynama politikasına 
bırakmıştır. Bu doğrultudaki ilerlemelerine örnek olarak, Suriye-İsrail 
arasındaki Golan Tepeleri sorununa arabuluculuk yapmasını örnek olarak 
verebiliriz. 2004’te Beşar Esad’ın Türkiye’yi ziyaret etmesi iki ülkenin iş birliği 
bakımından gelişmesine katkı sağlamıştır.  

Türkiye’nin dış politikasında komşularla sıfır sorun politikası izlemesi ve 
Suriye ile iş birliklerini karşılıklı rızaya dayalı geliştirmeleri yumuşak güç 
ekseninde gerçekleşmiştir. Esad 2009 yılında ülkemize tekrardan bir resmi 
ziyarette bulunmuş ve ilişkiler yeni bir boyut daha kazanmıştır. Bu bağlamda 
“Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği” oluşturulmuş, bu oluşum paralelinde iki 
ülke arasında vize uygulaması kaldırılmıştır. Çeşitli alanlarda elliyi aşkın 
protokol imzalanmıştır. Örneğin enerji alanında Kerkük-Yumurtalık petrol boru 
hattı kapasitesi genişletilmiş; güvenlikte ise terör mücadelesinde ortaklaşa 
faaliyete geçme söz konusu olmuştur. (Toköz, 2018)

2010-ARAP BAHARI SONRASI 
2010’da ekonomik istikrarsızlıklar nedeniyle ülkesinde iş bulamayan 
Tunuslu bir üniversite mezunu gencin kendini yakmasıyla halk hareketliliği 
başlamıştır, kısa zamanda nerdeyse tüm Ortadoğu’yu etkisi altına almış 
ve bölgede “Arap Baharı” denen konjonktür meydana gelmiştir. Suriye’de 
yıllardır var olan özgürlük kısıtlamaları ve ekonomik regülasyonun yeterli 
olmaması, hareketliliğin oraya sıçramasıyla kalmamış adeta iç savaşa 
dönüşmüştür. Türkiye ise bu hareketliliği demokrasi kıstası doğrultusunda 
desteklemiştir. Türkiye’nin Suriye’ye yaklaşımı çok önem taşımaktaydı çünkü 
en uzun kara sınırına sahip komşusu Suriye idi. Bu nedenle hareketlilik bir iç 
savaşa dönüşene kadar “bekle gör” politikası izlemiş olan Türkiye, seyri iyi 
okuyamamış ve hareketliliğin kısa zamanda son bulacağını düşünmüştür. 
Bilakis hareketlilik artış göstermiş ve Türkiye Esad’a demokrasi çağrısı yapsa 
da Esad dinlemek bir yana halkına karşı şiddet kullanımını artırmış ve güç 
boşluğundan yararlanan                 yeni muhalifl er türemiştir. (Yeltin, 2018) 
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Beşar Esad’ın kendinden bu denli emin oluşunun ardında Moskova’nın 
desteğinin olması yadsınmaz bir gerçektir. Daha iç savaşın ilk başlarında 
rejim güçlerinin yanında olan Rusya, rejimin destekçileri tarafından “Şukran 
Russia” (Teşekkürler Rusya) sloganları ile karşılanmıştır (Ertuğrul, 2012).

Türkiye 2002 yılında Ak Parti’nin iktidara gelmesiyle komşularla sıfır sorun 
politikası kapsamında esnek sınır anlayışını benimsemiş fakat Irak’ta ve 
özellikle Suriye’de artan tehditler nedeniyle “sıfır tolerans” politikasını 
uygulamaya koymuştur. Ayriyeten savaş nedeniyle kısa bir sürede Türkiye 
sınırına gelen mültecilere de Türkiye “açık kapı” politikası uygulayarak onları 
ülkemizde misafir etmeye başlamıştır. (Yeşiltaş, 2015)

Türkiye’nin tarafı olduğu Cenevre Sözleşmesine göre sadece Avrupa’dan 
gelenlere mülteci statüsü verilebildiği için Türkiye Suriye’den gelenlere 
sığınmacı statüsü vermiş ve sığınmacılar mülteciler kadar geniş haklardan 
yararlanamadığı için Türkiye Suriyeliler lehine özel uygulamalar başlatmıştır. 
İç savaştan bu yana yaklaşık dört yıl içerisinde, sığınmacılara beş milyon dolar 
harcayan Türkiye imkanlar elverdiği ölçüde iyi misafirperverlik yapmıştır. 
(Kap, 2014)

Dönemin Dışişleri Bakanı Davutoğlu şu söylemlerde bulunmuştur: “Suriye 
meselesi bizim bir iç meselemizdir çünkü bizim Suriye ile 850 kilometrelik bir 
kara sınırımız vardır… Dolayısıyla burada olanlar bitenler seyirci kalmamıza 
fırsat veremez…” (Çağlar, 2012). 

Çeşitli ulusal ve milletlerarası kuruluşların raporlarına göre kamplarda 
birçok eksik var fakat buna rağmen Türkiye’deki kamplar diğer ülkelerdeki 
kamplardan çok daha iyi koşudadır (Ihlamur, 2014). Sığınmacıların en büyük 
sorunlarından biri olan eğitim konusunda da Türkiye çalışmalar yapmaktadır. 
Bu doğrultuda kamplarda bulunan binlerce öğrenciye ders verilmeye 
başlanmış, yüksek öğrenim imkanı sağlanmış ve birçok öğrenci burslardan 
faydalanma imkanına sahip olmuştur (Seydi, 2014).

Türkiye 24 Ağustos 2016’da Birleşmiş Milletler’in 51. maddesindeki meşru 
müdafaa hakkına dayanarak “Fırat Kalkanı Harekâtı”nı başlatmış ve bunu 
dünya kamuoyuna duyurmuştur. Harekatın amaçları arasında öncelikle sınır 
güvenliğimizin oluşturulması vardı. Bu doğrultuda DEAŞ’ın sınırlarımızdan 
geriye püskürtülmesi, PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG’nin Suriye’nin doğu-
batı hattını ele geçirmesine mani olunması hedeflenenler arasında idi. FKH 

yalnızca bu örgütler ile de değil, bölgeye karışıklığı ihtiva eden devletlere karşı 
da oluşturulmuştur. Harekata dört bin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yanında 
yedi bin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri katılmıştır. 

Nihayetinde FKH 30 Mart 2017’de terör unsurlarını sınırımızın 40 kilometre 
güneyine püskürtmüş terör mensuplarının oluşturmak istedikleri koridora 
tampon bölge oluşturarak engel olmuştur (Yeşiltaş ve dğr, 2017). Yine 
Türkiye’nin hudut güvenliğinin sağlanması amacıyla 20 Ocak 2018’de Afrin’e 
“Zeytin Dalı Harekatı” düzenlenmiştir. İki ay gibi kısa bir zamanda tamamlanan 
operasyonda Türkiye’nin askeri ve jeopolitik etkinliğiyle ilgili birçok tartışma 
son bulmuş, nihai amaca ulaşılmıştır (Özçelik-Acun, 2018). 

SONUÇ 
Türkiye Suriye ile su ve terör başta olmak üzere 1960’lardan bu yana 
sorunlar yaşamıştır. Fakat Türkiye Suriye’nin geri adım atma stratejilerine 
rağmen Suriye’ye çoğu zaman zeytin dalı uzatarak diplomasi yoluyla 
sorunları çözmeye çalışmış, 1998 Adana Mutabakatı ile büyük oranda 
başarıya ulaşmışsa da “Arap Baharı” doğrultusunda Şam yönetiminin 
bölgede istikrarsız politikalar izleyip Türkiye’yi başta güvenlik olmak üzere 
çeşitli alanlarda tehdit unsurları ile karşı karşıya bırakması, Türkiye’nin sert 
politikalar izleyerek karşılık vermesini kaçınılmaz kılmıştır.
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Enerji Çıkmazından Önce AB ve Kıbrıs
AB; Kıbrıs’ın paylaşılması konusunda GKRY’nin aşamalı bir şekilde birliğe dâhil 
olmasına dek konuyla doğrudan bir alakası bulunmaması nedeniyle aktif 
ve belirleyici bir role sahip olmamış, bir gözlemci konumunda kalmıştır. Üç 
garantör devletten İngiltere ve Türkiye’nin rolünü pasif bir duruma düşürmek 
istediği anlaşılan GKRY, AB’ye dâhil olmayı bu amacın gerçekleştirilmesi için 
araç olarak görmüş ve 1972’de AB ile görüşmelere başlamıştır. 1981 yılında 
Yunanistan’ın birliğe tam üye olması AB’yi zamanla sürece dâhil etmiştir. 
Daha sonra 3 Temmuz 1990’da GKRY, adanın tamamını temsilen AB’ye üyelik 
başvurusunda bulunmuştur.

GKRY’nin başvurusuna Türkiye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı bu 
başvurunun hukuki gerekçelerden yoksun olduğu şeklinde açıklamalarda 
bulundu. Öte yandan KKTC ile ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi 
yönünde bir mutabakat metni imzalandı. Ancak başvuruya gösterilen tepki 

çeşitli nedenlerle yetersiz kaldı. 6 Mart 1995’te AB-Türkiye arasında Gümrük 
Birliği kararı imzalanırken AB, Türkiye’nin GKRY ile AB arasında gerçekleşecek 
olan tam üyelik görüşmelerine itirazda bulunmaması koşulunu ileri sürdü. Bu 
koşulu kabul eden Türkiye daha sonra, Kıbrıs konusundaki tavrını özetleyen 
bir bildirge yayınladı. Bildirgeye göre; 

• “Bir çözüm olsa dahi, Kıbrıs Türkiye’den önce AB’ye giremez. Zira bu Türkiye 
ile Yunanistan arasındaki hassas dengeyi bozacaktır.

• Türkiye 1960 Antlaşmaları ve bunlardan doğan haklarını saklı tutmaktadır.
• İçinde Yunanistan’ın bulunduğu AB, Kıbrıs sorununun çözüm yeri değildir.
• Buna rağmen GKRY’nin AB üyeliği ileri götürülürse, Türkiye de KKTC ile 

benzeri bir bütünleşmeye gitmek durumunda kalacaktır.”

Aralık 1999’da gerçekleştirilen, Türkiye’nin aday ülke statüsünü aldığı Helsinki 
Zirvesi’nde alınan kararlarda; o günlerde BM Genel Sekreterinin gayretleriyle 
New York’ta başlayan, Kıbrıs sorununu çözmeye yönelik gerçekleştirilen 
görüşmelerin desteklendiği belirtildi. Ayrıca Türkiye Kıbrıs konusunda 
kapsamlı bir çözüm üretmezse Güney Kıbrıs’ın -başka bir şart söz konusu 
olmaksızın- üyeliğinin tamamlanacağı dile getirildi.

8 Mart 2001’de Türkiye’nin üyelik süreciyle ilgili olarak AB Komisyonu’nun 
hazırladığı Katılım Ortaklığı Belgesi AB Bakanlar Konseyi’nde kabul edildi. 
1 Meram Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi,
osmansezgin2003@gmail.com

Osman SEZGİN1
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Türkiye’nin birliğe tam üye olma hedefi konusunda birtakım ilkelerle kısa 
ve uzun vadeli önceliklerin yer aldığı belirtilen belgede Kıbrıs’a ilişkin ciddi 
tavizlerin verilmesi talebi yer aldı. Bu belge ile AB, Kıbrıs sorununu açık 
bir şekilde Türkiye’nin önüne şart olarak koydu. Kapsamlı bir plan olarak 
nitelendirilebilecek Annan Planı’nı reddeden taraf GKRY olmasına rağmen 
Helsinki Zirvesi’nde alınan karar uyarınca kapsamlı bir çözüm bulunamaması 
nedeniyle 1 Mayıs 2004’te GKRY’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti” ismiyle AB’ye üyeliği 
tescil edildi. Bunun üzerine aynı gün Türkiye Kıbrıs konusundaki tavrının bir 
kez daha altını çizen bir açıklama yaptı.

29 Temmuz 2005’te Türkiye, Gümrük Birliği uygulamalarının yeni AB üyelerini 
de kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik Ek Protokol’ü imzaladı. Ek 
Protokol’ün imzalanmasından sonra Türkiye, bu imzanın GKRY’nin tanındığı 
anlamına gelmediği şeklinde bir bildirge yayınladı. Bunun üzerine AB, 21 Eylül 
2005’te yayınladığı karşı bildirgede “Tüm AB üyesi ülkelerin tanınması, katılım 
sürecinin zaruri bir parçasıdır.” ifadesini kullandı.

8 Kasım 2006’da AB, Ek Protokol’e rağmen Türkiye’nin liman ve 
havalimanlarını GKRY’nin kullanımına açmadığını ifade etti ve gereğinin 
yapılması için Türkiye’ye 14-15 Aralık 2006’ya kadar süre verdi. (Türkiye bu 
şartı AB’nin, yazılı olmayan “KKTC’ye izolasyonların kaldırılması” taahhüdünü 
yerine getirmemesinden dolayı uygulamamıştır.) Belirtilen süre dolmasına 
rağmen Türkiye’nin limanlarını ve havalimanlarını GKRY’nin kullanımına 
açmaması üzerine 14-15 Aralık Brüksel Zirvesi’nde Türkiye’nin üyelik 
müzakerelerindeki sekiz faslın askıya alınmasına ve diğer fasılların geçici 
olarak açık bırakılmasına karar verildi. Bu yıllardan itibaren Kıbrıs sorunu, 
Doğu Akdeniz’deki enerji rekabeti yönüyle gündeme gelmeye başladı.

Kıbrıs Sorununun Güncel Odağı : Enerji Kaynakları
Özellikle 2008’den itibaren Doğu Akdeniz’de ardı ardına yeni rezervlerin 
keşfedilmesi, gerek civar ülkelerin gerekse bölgede çıkarı bulunan ülkelerin 
ilgisini çekti. Bölge ülkeleri bir taraftan yeni müttefikler ararken diğer taraftan 
sondaj yapacakları sahaları belirlemek amacıyla kendi münhasır ekonomik 
bölgelerini (MEB) ilan etmeye başladılar. Bu çerçevede GKRY; çeşitli tarihlerde 
Mısır, İsrail ve Lübnan ile MEB belirleme anlaşmaları imzaladı. Daha sonra 
şimdiki Doğu Akdeniz krizinin merkezini teşkil edecek olan 13 parsele 
bölünmüş kendi MEB haritasını yayınladı. Ardından dünyaca ünlü bazı enerji 
şirketlerine bu parsellerde arama ruhsatı verdi. GKRY’nin bu 13 parsellik 
haritasında 10 ve 11. parseller dışındaki bölgeler, Türkiye’nin kıta sahanlığı ve 
KKTC’nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’na arama ruhsatı verdiği 
bölgelerle kesişiyor.

Kaynak: TRT Haber

Türkiye de elinden geldiğince sahayı boş bırakmadı. 2011’de Türkiye ile KKTC 
arasında kıta sahanlığı belirleme anlaşması imzalandı. Anlaşmadan sonra 
KKTC; TPAO’ya adanın kuzeyi, doğusu ve güneyinde arama ruhsatı verdi.

Bölgedeki gerilim 9 Şubat 2018’de Türkiye’nin İtalyan ENI firmasına ait Saipem 
12000 adlı sondaj gemisinin geçişini, KKTC’nin hak iddia ettiği parsellerde 
sondaj yaptığı gerekçesiyle engellemesiyle birlikte zirve yaptı. Daha sonra 
tekrar engellenen ve Türkiye’nin kararlı tutumunu gözlemleyen gemi geri 
dönüş yapmak zorunda kaldı.

Doğu Akdeniz’de sular ısınırken 2011 yılından beri Doğu Akdeniz’de 
araştırmalar yürüten Türkiye, Ekim 2018’de “Fatih sondaj gemisi” ile Doğu 
Akdeniz’de sondaja başladı. Daha sonra Temmuz 2019‘da “Yavuz sondaj 
gemisi” sondaj faaliyetlerine başladı. Üçüncü sondaj gemisi “Kanuni”nin 
de koronavirüsle mücadele sürecinin ardından faaliyetlerine başlayacağı 
öngörülüyor. Ayrıca bu gemilere Türk Deniz Kuvvetleri eşlik ediyor.

Türkiye’nin bu faaliyetleri uluslararası alanda karşılık buldu. Yunanistan, Mısır, 
GKRY, İsrail, İtalya gibi bölge ülkeleri; Doğu Akdeniz’e ilişkin faaliyetlerini 
artırdılar ve Türkiye’nin sondaj faaliyetlerini kınayan birtakım açıklamalara 
imza attılar. Bu kriz vasıtasıyla birbirlerine yaklaşan bölge ülkeleri, 2019 
yılının başlarında Kahire merkezli Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nu oluşturdular. 
Forumda İsrail, İtalya, Yunanistan, Mısır, GKRY, Ürdün ve politikalarına açıkça 
ters düşecek şekilde Filistin yer aldı.
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Doğu Akdeniz enerji krizi hakkında AB’nin tutumu doğal olarak Türkiye ve 
KKTC’nin aleyhine, başta Yunanistan ve GKRY olmak üzere diğer bölge 
ülkelerinin lehine oldu. AB gerçekleştirdiği çeşitli açıklamalarda ve zirvelerde, 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz konusunda “hukuka aykırı, saldırgan ve sert” 
bir tutum takındığını belirtti ve Türkiye’yi uyardı. AB müktesebatına uyum 
çerçevesinde Türkiye’nin AB üyesi komşu ülkelerle ilişkilerini normalleştirmesi 
gerektiğini söyledi. Ayrıca Kıbrıs sorununda bir çözüme varılamamasının 
sorumlusu olarak Türkiye’yi gösterdi ve Türkiye’den 2005 Ek Protokolü’ne 
eksiksiz bir şekilde uymasını talep etti. Yine çeşitli vesilelerle Türkiye’yi, GKRY 
ile birlikte Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşılık vermekle tehdit etti.

15 Temmuz 2019’da AB Dış İlişkiler Konseyi, Doğu Akdeniz’deki “uluslararası 
hukuka aykırı” faaliyetlerinden dolayı Türkiye’ye yaptırım uygulama kararı 
aldı. Alınan karara göre AB, Türkiye ile üst düzey temasları ve Kapsamlı 
Hava Taşımacılık Anlaşması müzakerelerini askıya aldı. Ayrıca Türkiye için 
2020 yılına kadar ayrılan mali fonlarda kesintiye gitti ve Avrupa Yatırım 
Bankası’nın vereceği kredi desteğinin gözden geçirilmesi kararını aldı. Bu 
yaptırımlar hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Aldıkları kararların 
uygulanmasının mümkün olmadığını kendileri de biliyor.” ifadesini kullandı. 
Ayrıca bu yaptırımların Türkiye açısından basit bir anlam taşıdığını, bu yüzden 
ciddiye almaya gerek olmadığını belirtti.

Süreç boyunca Türkiye, AB’nin ve AB ülkelerinin konuya yönelik eylemlerini 
karşılıksız bırakmadı ve kendi enerji faaliyetlerinin uluslararası hukuka uygun 
biçimde yürütüldüğünü savundu. AB’nin, Türkiye’nin üyelik müzakerelerini 
Kıbrıs ve Doğu Akdeniz sorunlarına indirgediğini ve tarafgir bir tavır takındığını 
dile getirdi. Ancak içinde Yunanistan ve GKRY’nin bulunduğu bir AB’den 
Türkiye’nin bu konuda bir şeyler beklemesi zaten mümkün değildi.

Sonuç
1974 yılından bu yana Türkiye’nin dış politikasına yön veren temel konulardan 
birisi olan Kıbrıs’ın paylaşılması sorunu, yıllar geçtikçe AB-Türkiye arasındaki 
üyelik müzakerelerinde temel problem olarak öne çıkmıştır. Daha önce çeşitli 
uyum planlarının gerçekleştirilmesine odaklı yürütülen üyelik müzakereleri 
sonradan Yunanistan’ın ve GKRY’nin birliğe katılmasıyla gittikçe Kıbrıs 
meselesine indirgenmiştir. Bu durum esasında Türkiye’nin doğal karşılaması 
gereken bir durumdur. Çünkü burada çoğunluğu Hıristiyan olan Avrupa 
Birliği’ne, birliğin bünyesindeki iki devletle stratejik bir bölge konusunda 
ihtilafa düşen kalabalık Müslüman nüfusa sahip bir ülkenin girmesi söz 
konusudur. Konuya bu yönden bakmak gerekmektedir.

Kıbrıs’ın önemini en iyi kavrayan şahsiyetlerden birisi olarak bilinen Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan, Türkiye’nin Temel Meseleleri isimli kitabında Türkiye 
açısından Kıbrıs meselesini şöyle özetliyor: 

“Bizim için en başta Kıbrıs sorunu diye bir sorun yoktur. Sorun 
olmayınca da, çözümü için bir gayret göstermek veya alternatifler 
aramak beyhudedir. Bizim için gerçek olan şudur; Türk askeri, Kıbrıs’taki 
ırkdaşlarımızı korumak ve yıllardır süren tüm zulme son vermek için 
1974 yılında Ada’ya asker çıkarmış ve vatandaşlarımızı zulümden 
kurtarmıştır. Ve 1974’ten beri Yeşil Hatla çizili olan sınıra kadar KKTC 
dediğimiz bölgede Kıbrıs Türk’ü huzur içerisinde yaşamaktadır. Bu 
bölge şimdi tam bir bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Bu devletin 
bağımsızlığı ilan edilmiş ve Türkiye bunu tanımıştır. Askerlerini 
bulundurmakla da bu işe fiili destek verdiğini dünyaya göstermiştir.” 

Bu yüzden Kıbrıs konusunda Türkiye’nin yapması gereken hiçbir şekilde 
taviz vermemek ve bu konuyu 1974’te kapanmış kabul etmektir. Bunun aksi 
hem Türkiye’nin bütün çabalarının boşa gitmesine neden olacaktır, hem de 
Türkiye’yi siyasi bakımdan zarara uğratacaktır. Federe devlet kurulması 
çözüm değildir. Çünkü 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Kıbrıs Türklerinin konumu 
açık bir biçimde görülmüştür.

Doğu Akdeniz konusu da Kıbrıs meselesinden bağımsız değildir. Bölgenin 
ısınmasına neden olan ana etkenlerden birisi de Yunanistan ve GKRY’nin 
beklediklerini alamamış oldukları Kıbrıs’ın uluslararası camiada hâlen 
sıcaklığını koruyan bir problem ve rekabet kaynağı kabul edilmesidir. Böylece 
her bir siyasi taraf bu bölgeden çıkar sağlamak istemiştir.
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Her ne kadar rezervlerin miktarı gün geçtikçe aşağı çekilse de hem Doğu 
Akdeniz’in belki de ileride önemi daha da artacak olan, rekabet doğuran 
stratejik bir saha olması; hem de enerji kaynaklarının artan önemi siyasi 
aktörleri harekete geçirmiştir. Bölgede öteden beri var olan siyasi rekabet, bu 
sefer kendisini Doğu Akdeniz’in paylaşılmasında açığa vurmuştur.

Deniz hukuku konusunda kati kurallar mevcut değildir. 157 ülkenin imzaladığı, 
Türkiye’nin imzalamamış olduğu BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin de farklı 
yorumlanmaya ve kullanılmaya müsait maddelerinin olduğu bilinmektedir. 
Bu durum ülkelerin denizlerdeki sınırlarını belirlemeleri konusunda karışıklığa 
yol açmıştır. Doğu Akdeniz’in paylaşılmasında da aynı sorun söz konusu 
olmuştur. Ortak çıkar gereği bölge ülkeleri Türkiye’ye ve KKTC’ye karşı 
birleşmiştir.

Türkiye ise bu konuda kararlı duruşunu sergilemiş, faaliyetlerinin hukuka 
aykırı olmadığını savunmuş, AB’nin bunu koz olarak kullanabileceği 
ihtimalinden de çekinmemiştir. AB de beklendiği üzere bu fırsatı kaçırmamış, 
çeşitli açıklamalar ve yaptırımlar gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin bu duruşunun 
bir sebebi de, açıktır ki, AB’ye girme umudunun kalmamış olmasıdır. İşte bu 
durum Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yu “AB’nin Türkiye kararlarını ciddiye 
almaya gerek yok.” ifadesini kullanmaya itmiştir.

Türkiye açısından AB’ye giden yollar tıkanmıştır. Bu durum, üyelik 
müzakerelerindeki fasılların çoğunun kapatılamamış olmasında açıkça 
gözlemlenebilir. AB, Türkiye’yi oyalama yönünde politika yürütmektedir. 
Öyle ki Türkiye AB’ye girmek için belirlenen ölçütleri yeterli ölçüde 
karşılasa da önüne bir engel çıkarılması mümkündür. Çünkü Türkiye AB’de 
istenmemektedir ve zaten yeri de yoktur. Bundan dolayı Türkiye’nin AB üyeliği 
açısından Doğu Akdeniz enerji krizinin bir önemi yoktur.
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Siyonist İsrail Zalimliği Sürüyor! Çok Sayıda Filistinli Yaralandı
Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Siyonist İsrail güçlerinin 
Ayrım Duvarı’nın arkasında kalan Ebu Diys Mahallesi’ne baskın düzenlediği 
belirtildi. Baskına tepki gösteren Filistinli gençlere Siyonist İsrail güçlerinin 
göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarının yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle 
müdahale ettiği, gençlerin ise askerlere taş atarak karşılık verdiği kaydedildi.

Filistinli gençler ile Siyonist İsrail güçleri arasında yaşanan olaylarda 7 gencin 
yaralandığı, çok sayıda Filistinli’nin ise atılan gazdan etkilendiği aktarıldı. 
Açıklamada ayrıca vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 6 Filistinli’nin 
tedavisinin olay yerinde yapıldığı, gerçek mermiyle yaralanan bir Filistinli’nin 
ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
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ABD’nin Özel Libya İsteği! ‘’Dağıtılsın’’
ABD’nin, Libya’da Halife Hafter’e bağlı milis güçlerin dağıtılmasını istediği 
belirtildi. ABD DIşişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Hafter’e 
bağlı Libya Ulusal Ordusu adlı oluşumun yetkilileri 1 Temmuz’da ABD’li 
yetkililer ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Telekonferans yoluyla gerçekleştirilen görüşmede Libya’daki son durum ele 
alındı. ABD’li yetkililer bir hafta önce de Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) 
yetkilileriyle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti. Son dönemde bölgesel 
ve küresel aktörlerin Libya üzerindeki ağırlığı artarken, siyasi çözüm için 
girişimler de sürüyordu. ABD’nin, bölgede kendi çıkarlarının korunduğu bir 
siyasi çözüm için girişimlerini sürdürdüğü göze çarpıyor.

Rusya’dan Ayasofya Cami Hakkında Skandal Açıklama
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın Ayasofya Cami’nin 
ibadete açılmasına dair Sputnik haber ajansına yaptığı değerlendirmeler 
tepki çekti.

Zaharova Ayasofya Cami İçin ‘Kilise’ İfadesini Kullandı
Ayasofya Camisi’nden ‘kilise’ diye bahsetmesi tepki çeken Rusya Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, “Prensip olarak, bu kilisenin evrensel bir miras 
olarak olağanüstü kültürel ve tarihi öneminden hareket ediyoruz” dedi.

Açıklamalarıyla skandala imza atan Zaharova, Ayasofya Cami hakkındaki 
sözlerini “Bilindiği gibi bu kilise, karmaşık bir tarihe sahip Bizans mimarisinin 
eşsiz bir örneği. Halihazırda İstanbul’un başlıca anıtlarından biri ve her 
yıl Rusya dahil dünyanın her yerinden çok sayıda turist tarafından ziyaret 
ediliyor” şeklinde ifade etti.

AB, Koronavirüs Tedavisinde ‘’Remdesivir’’ Kullanımını Onayladı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD’li Gilead Sciences ilaç şirketinin ürettiği 
Remdesivir’in satışına izin verildiğini açıkladı.

Remdesivir Tedavisi Nedir?
Salgın nedeniyle bilimsel verilerin hızlı biçimde değerlendirildiği belirtilen 
açıklamada, Covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere AB’den onay alan ilk 
ilacın Remdesivir olduğu kaydedildi. Açıklamada, kararın Avrupa İlaç Ajansı 
tavsiyesi ve üye ülkelerin onayı ile alındığı bildirildi.

İlk olarak Ebola tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen, hayvanlar üzerinde 
yapılan denemelerde SARS ve MERS koronavirüslerine karşı etkili olduğu 
tespit edilen Remdesivir’in, Covid-19 hastalarının tedavi sürecini düşürme 
yönünde fayda sağladığı açıklanmıştı.



İstenmeyen Kişi’ İlan Edilmişti! Maduro Hükümeti Vazgeçti
Venezuela Dışişleri Bakanlığı ve AB’den yapılan ortak yazılı açıklamada, 
Venezulea Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik 
Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ile Venezuela arasındaki 
diplomatik ilişkileri devam ettirmenin gerekliliği üzerine anlaştığı bir telefon 
görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi 
vurgusu yapılan açıklamada, “Venezuela hükümeti, 29 Haziran 2020’de 
alınan Karakas’taki Avrupa Birliği Heyeti Başkanı Büyükelçi Isabel Brilhante 
Pedrosa’nın ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi kararını geçersiz kılmıştır.” 
ifadesine yer verildi.
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Irkçılığa Tepki! Kristof Kolomb Heykelini Kaldırdılar
ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından 
başlayan eylemler sonrasında ırkçı ve sömürgeci kişilere ait heykellere 
yönelik tartışmalar devam ediyor. Amerika kıtasını keşfeden İtalyan Kaşif 
Kristof Kolomb’un heykeli adının verildiği Ohio eyaletinin başkenti Columbus 
şehrinden kaldırıldı.  Columbus Belediye Başkanı Andrew Ginther “Heykel, 
toplumumuzdaki birçok insan için baskıyı ve bölünmeyi temsil ediyor. Artık 
çirkin geçmişimizin gölgesinde yaşamayacağız” ifadelerini kullandı.

Putin Kararnameyi İmzaladı : Yarın Yürürlüğe Girecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde halk tarafından 
onaylanan Anayasa değişikliğine ilişkin kararnameyi imzaladı. Anayasa 
değişikliği 4 Temmuz’da yürürlüğe girecek. Rusya’da Vladimir Putin’in 
2036’ya kadar iktidarda kalmasının yolunu açan anayasa değişikliği 
referandumunda yüzde 77.9 ‘evet’ oyuyla sonuçlanmıştı. Kremlin’den 
yapılan açıklamaya göre Putin’in imzaladığı kararname uyarınca Rusya 
Anayasası’nda yapılması kabul edilen değişiklikler, yarın yürürlüğe girecek. 
Yapılacak değişikliklerle birlikte Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024’te görev 
süresi sona erdiğinde 6 yıllık 2 dönem daha aday olabilecek.

Fransa’nın Yeni Başbakanı Jean Castex Oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkanlık görevinden istifa eden 
Edouard Philipp’in yerine Jean Castex’i atadı. Elysee Sarayı’ndan yapılan yazılı 
açıklamada, Castex’in Başbakan olarak atandığı ve yeni hükümeti kurmakla 
görevlendirildiği belirtildi. Castex, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında 
alınan tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin süreci yönetmek için nisanda Macron 
tarafından görevlendirilmişti. Elysee Sarayı sabah saatlerinde Philippe’in 
kendisi ve hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a 
sunduğunu, istifanın kabul edildiğini duyurmuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Türkiye’ye Geliyor
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın Türkiye-Ukrayna 
Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in alt mekanizması olan Ortak Stratejik 
Planlama Grubu’nun Antalya’da düzenlenecek 8. toplantısı dolayısıyla 
3 Temmuz tarihinde Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini 
bildirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukraynalı mevkidaşının 
eşbaşkanlıklarında yapılacak toplantıda, ticaret, yatırımlar, savunma sanayi, 
güvenlik, turizm ve koronavirüs salgınının etkileriyle mücadelede işbirliği 
gibi ikili ilişkilerin muhtelif alanlarda geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Tüm Dünyadaki Koronavirüs Vaka Sayısı 10 Milyon 500 Bini Aştı
Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, Kovid-
19’a yakalananların sayısı 10 milyon 505 bin 399’a ulaştı. Yeni tip koronavirüs 
vakalarının en fazla görüldüğü ABD’de 2 milyon 702 bin 415 kişi Kovid-19’a 
yakalandı. ABD’nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla, Brezilya 
(1 milyon 383 bin 678), Rusya (647 bin 849), Hindistan (585 bin 220), İngiltere 
(312 bin 654), İspanya (296 bin 351), Peru (282 bin 365), Şili (279 bin 393), 
İtalya (240 bin 578), İran (227 bin 662), Meksika (220 bin 657) ve Pakistan (209 
bin 337) oldu. Türkiye’deki vaka sayısı ise 199 bin 906’ya ulaştı.






