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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı
Balkanların en güney ülkesi olan Yunanistan’ın sınırları içerisinde Akdeniz’e 
uzanan yaklaşık 2000 ada bulunmaktadır. Akdeniz, Ege Denizi ve İyon 
Denizi ile çevrili olan ülke; kuzey tarafında Arnavutluk, Kuzey Makedonya, 
Bulgaristan ve Türkiye ile kara komşusudur.

2019 verilerine göre Yunanistan nüfusu yaklaşık 10,7 milyondur. Nüfusta 
zirveyi 11,1 milyonla 2010’da gören ülkede bu tarihten beri nüfus azalmaktadır 
ve günümüzdeki nüfus artış hızı -%0,154’tür. Nüfus yoğunluğunun 83,2 
olduğu ülkede ortalama yaşam süresi kadınlarda 84,4, erkeklerde 79,3, 
nüfusun genelinde ise 81,8 yıldır. Yunanistan’ın en büyük şehirleri Atina (3,7 
milyon), Selanik (1 milyon) ve Patras’tır (260 bin).3

2 http://www.globalreligiousfutures.org/countries/greece#/?affiliations_religion_
id=0&affiliations_year=2020&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016

3 https://www.worldatlas.com/articles/the-biggest-cities-in-greece.html
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Resmi Adı Helen Cumhuriyeti

Başkenti Atina

Dili
Resmi dili Yunancadır. Özellikle Türkçe, Arnavutça 
ve Makedonca da konuşulan azınlık dilleri 
arasındadır.

Dini
Resmi din Ortodoks Hristiyanlıktır. %87,6
Ortodoks Hristiyan, %5,9 Müslüman,
%6,1 inançsız, %0,4 diğer dinler2

Nüfus 10.716.322

Nüfusun Etnik Dağılımı
Nüfusun yaklaşık %98’i Yunandır. Ülkede yaşa-
yan azınlık grupları arasında Türkler, Arnavutlar, 
Makedonyalılar ve Ermeniler bulunmaktadır.

Meryem SEZGİN1

ÜLKE RAPORU

Yüzölçümü 128.900 km2

Para Birimi Euro

Yönetim Şekli Tek kamaralı üniter çok partili cumhuriyet

Hükûmet
Cumhurbaşkanı : Katerina N. Sakellaropoulou
Başbakan : Kyriakos Miçotakis
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Siyasi Yapısı
Yunanistan’ın resmi adı Helen Cumhuriyeti’dir ve başkenti Atina’dır. Ülkenin 
cumhurbaşkanı Mart 2020’de göreve gelen Katerina Sakellaropoulou, 
başbakan Temmuz 2019’da göreve gelen Kyrios Miçotakis’tir. Gelecek 
cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için tarihler Şubat 2025 ve 
Temmuz 2023 olarak belirlenmiştir.4

Tek kamaralı bir sisteme sahip olan 300 sandalyeli Parlamento’nun üyelerinin 
250’si açık liste nispi temsil sistemi ile 4 yıllığına seçilirken kalan 50’si de 
oyların çoğunluğunu alan partiye tahsis edilmiştir. Seçimden çıkan en 
büyük partiye 50 sandalye verilir ve 56 seçim bölgesini temsil eden kalan 
sandalyeler %3 barajını geçen partiler arasında orantılı olarak paylaştırılır.5 

Parlamento seçimleri 4 yılda bir yapılır fakat cumhurbaşkanı, istisnai 
ehemmiyeti haiz hususlarda kabinenin teklifi üzerine parlamentoyu feshetme 
yetkisine sahiptir. Aynı yetki, muhalefetin parlamentodan güvensizlik oyu 
geçirdiği durumları da kapsar.

Yunanistan’da cumhurbaşkanlığı makamı 1986 yılından itibaren törensel 
bir düzeye indirgenmiştir. Ülkenin asıl yöneticisi olan başbakan ise 
parlamentodan güvenoyu alan partinin genel başkanıdır. Bu doğrultuda, 
cumhurbaşkanı resmen başbakanı atar ve onun önerilerine göre de kabine 
üyeleri atanır. Başbakan geniş siyasi yetkilere sahiptir.6

Yunan siyaseti oldukça karışık ve çalkantılı dönemlerden geçmektedir. AB 
ülkelerinin tepkisini çeken, sadece ülkenin kendisiyle sınırlı kalmayıp diğer Euro 
bölgesi ülkelerini de etkileyen bu krizlerin ana sebebi Yunan hükûmetlerinin 
ekonomik yönetimidir. Yaşanan ekonomik krizler ülke siyasetinde önemli 
yankılara sebep olmuş, 1981’den beri iki partili denilebilecek bir sistemle 
ilerleyen Yunanistan’da hem sağ hem de sol kanatta radikal hareketler ortaya 
çıkmış ve yönetimde önemli bir söz sahibi olmuştur.7

Ekonomik Yapısı

Kaynak : Dünya Bankası 2019

Yunanistan, son yıllarda ekonomik sorunlarıyla gündemde olmuş bir ülkedir. 
Ülkedeki ekonomik krizin kökünde ülkenin yüksek bütçe açığı ve kamu  
borçları vardır. AB’ye katıldığı 1981 yılından ve özellikle de 90’lı yıllardan 
itibaren gelen hükûmetler, peş peşe artan bütçe açıkları vermişlerdir. 
Borç-GSYİH oranının hayli artmasına sebep olan bu durum 2007-2008 
küresel ekonomik buhranına gelindiğinde Yunanistan’da çıkan borç krizini 
tetiklemiştir.8

Yunanistan’ın ekonomik sorunları daha önce de ülkenin ana gündemi 
olmuştur. AB kurulup Euro kullanılmaya başlandığında, Euroyu kullanabilmek 
için ülkelerin sahip olması gereken %1,5’in altında enflasyon oranı, %3’ün 
altında bütçe açığı ve %60’ın altında borç-GSYİH oranı şartları Yunanistan için 
çok uzak hedeflerdir. Daha Euro bölgesine katılırken finansal verilerini farklı 
bir biçimde yansıtarak katılan ülkenin bu hedeflere ulaşabilmesi çok da yakın 
görünmemektedir.9

Son yıllarda gündemde olan kriz, 2009 yılına uzanmaktadır. Bu yılda 
Yunanistan’ın bütçe açığı, AB kriterlerinin 4 katından fazla (%12,9) olarak 
ilan edilmiştir.10 Hükûmet, başlangıçta alacaklarından endişeli AB liderlerini 
sakinleştirmek için bütçe açığını iki yıl içinde %3’e düşürmek için bir plan ilan 
ettiyse de dört ay sonra borcunu ödeyememe ihtimali olduğunu duyurmuştur.

Bunun sonucunda AB ve IMF, acil durum fonlarından 240 milyar Euroluk bir 
krediyi kemer sıkma önlemlerinin alınması karşılığında Yunanistan’a borç 
vermiştir. Alınan borçla sadece zaten var olan borcunun faizini ödeyebilen ve 
bankaları aktif tutabilen Yunanistan’a bu para yeterli olmayınca AB ülkelerine 
paralarını geri alabilmek için Yunanistan’a bir kurtarma paketi programı ile 
yardımcı olmaktan başka seçenek kalmamıştır.

4 https://www.nordeatrade.com/se/explore-new-market/greece/political-context
5 https://www.electionguide.org/countries/id/85/
6 https://www.nordeatrade.com/se/explore-new-market/greece/political-context
7 https://welections.wordpress.com/category/greece/
8 https://welections.wordpress.com/category/greece/
9 https://www.cfr.org/timeline/greeces-debt-crisis-timeline
10 Daha sonra yapılan açıklamaya göre asıl rakam, bundan da fazladır (%15,4).

Bkz: https://www.cfr.org/timeline/greeces-debt-crisis-timeline
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GSYİH 209,853 milyar dolar

Kişi Başı GSYİH 19.582,536 dolar

GSYİH Büyüme Hızı %1,871

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı %2,028

Milli Gelir (Atlas Metodu) 211,648 milyar dolar

Milli Gelir Büyüme Hızı %2,234

Kişi Başı Milli Gelir 19.750 dolar

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı %2,392

Enflasyon %0,253

Resmi Döviz Kuru 0,893 Euro ≈ 1 ABD Doları

İşsizlik Oranı %17,31

Genç İşsizlik Oranı %35,22

İş Gücü 4.725.227



MART

AB tarafından zorunlu tutulan önlemler Yunan halkının hayatını zorlaştırmış 
ve protesto edilmiştir. Bunun bir yansıması olarak Ocak 2015’teki seçimlerde 
kemer sıkma politikalarına karşı olan Syriza Partisi iktidara gelmiştir. 
Başbakan Çipras, bu politikalar hakkında bir referandum yapılacağını ilan 
etmiş ve Yunanistan, Haziran ayında ödemesi gereken 1,55 milyar euroluk 
ödemesini yapmamıştır.

Referandumdan “hayır” sonucu çıkınca Yunanistan, bir ekonomik istikrarsızlık 
dönemine girmiş ve büyük ekonomik zarara uğramıştır. Bankalar kapanmış 
ve ATM’lerden günlük çekilebilecek para miktarı 60 Euro ile sınırlandırılmıştır. 
Bunun sonucunda, AB’nin borç vermemesi tehlikesine karşı Yunan 
Parlamentosu, referanduma rağmen kemer sıkma önlemlerini geçirmiştir. 
Avrupa Merkez Bankası ve IMF, vadeyi uzatmak suretiyle Yunanistan’ın 
borcunu azaltma üzerine anlaşmışlardır.11

2018 yılında Yunanistan’ın AB’den üçüncü ve sonuncu borcunu almasıyla 
kurtarma programı sonlanmıştır. Yunanistan’ın AB ve IMF’ye olan toplam 
borcu artık 290 milyar eurodur. Atina, borcunu ödeyebilmek için 2060’a 
kadar bütçe fazlası alınacağına söz vermiş, AB ekonomik denetimlerini ve 
ilave kemer sıkma önlemlerini uygulamayı kabul etmiştir. 10 yıl süren bu 
kurtarma programı sonrasında ekonomi tekrar büyümeye dönmüş, hâlâ 
AB’nin en yüksek oranı olmasına rağmen işsizlik %20’ye düşmüştür. IMF’ye 
göre Yunan ekonomisi krizin başından itibaren %25 küçülmüştür.12

Yunanistan ekonomisi, pandeminin Avrupa’nın geri kalanıyla karşılaştırıl-
dığında oldukça sakin seyretmesine rağmen en çok etkilediği ülkelerden 
biridir. Bunun ana sebebi, ülke ekonomisinin gerek dış ticaret gerekse de 
cari işlemler dengesinde önemli etkiye sahip olan turizm ve konaklama 
endüstrisine olan bağımlılığıdır. 2020’nin COVID-19 salgınının büyüdüğü 
ilk aylarında, Yunanistan ekonomisinde önceki iki yılda kaydedilen gözle 
görülür büyüme durmuş ve yılın ikinci çeyreğinde GSYİH’te %17,5 seviyesinde 
rekor bir daralma gözlenmiştir. Pandemi öncesinde de dünyanın en borçlu 
ülkelerinden olan Yunanistan’ın 2019’da GSYİH’e oranla %181 olan borcunun 
%205’e çıkması öngörülmektedir.13 IMF tahminlerine göre pandemi sebebiyle 
Yunanistan ekonomisinin 2020’de görülecek %9,5’lık bir daralmayı takiben 
2021’de %4,1 oranında büyümesi beklenmektedir.14

Dış Ticaret

Kaynak : ITC Trademap

Yunanistan’ın öne çıkan ihracat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, eczacılık 
ürünler, makineler, alüminyum ve elektrikli makinelerdir. Ana ihracat ortakları 
ise İtalya, Almanya, Güney Kıbrıs, Fransa ve Bulgaristan’dır.

Kaynak : ITC Trademap

Yunanistan’ın başlıca ithalat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, makineler, 
elektrikli makineler, eczacılık ürünleri ve organik kimyasallardır. Ana ithalat 
ortakları ise Almanya, İtalya, Çin, Hollanda ve Rusya’dır.

Kaynak : ITC Trademap
11 https://www.thebalance.com/what-is-the-greece-debt-crisis-3305525
12 https://www.cfr.org/timeline/greeces-debt-crisis-timeline
13 https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/greece/economical-context
14 IMF Avrupa Bölgesel Ekonomik Görünümü, Ekim 2020.
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Yunanistan Dış Ticaret Verileri (bin $)

2018 2019 2020

İhracat 39.490.521 37.885.527 35.094.000

İthalat 65.141.448 62.198.045 55.513.004

Hacim 104.631.969 100.083.572 90.607.004

Denge -25.650.927 -24.312.518 -20.419.004

En Çok İhraç Edilen 5 Ürün (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 37.885.527 35.094.000

Mineral yakıtlar, mineral yağlar
ve ürünleri 11.953.262 7.681.606

Eczacılık ürünleri 2.163.671 3.291.997

Makineler, mekanik teçhizat,
nükleer reaktörler vb. ve parçaları 1.937.590 1.960.768

Alüminyum ve ürünleri 1.906.396 1.842.704

Elektrikli makineler ve parçaları, 
ses kayıt cihazları ve televizyon 1.266.423 1.400.751

En Çok İthal Edilen 5 Ürün (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 62.198.045 55.513.004

Mineral yakıtlar, mineral yağlar
ve ürünleri 16.717.359 11.013.255

Makineler, mekanik teçhizat,
nükleer reaktörler vb. ve parçaları 4.390.347 4.477.619

Elektrikli makineler ve parçaları, 
ses kayıt cihazları ve televizyon 3.495.777 3.841.132

Eczacılık ürünleri 3.085.580 3.549.461

Organik kimyasallar 2.117.156 3.282.828
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Türkiye-Yunanistan İlişkileri
Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığını 
kazandığı 1833 yılıyla başlamıştır. Osmanlı’dan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulmasından sonraki dönemde 1930 yılına kadar ülkeler arasında nüfus 
mübadelesi gerçekleştirilmiştir. İlerleyen dönemde ikili anlaşmalar ve Balkan 
Antantı gibi ortaklıklarla ilişkiler geliştirilmiştir.

İtalya’nın hâkimiyetindeki On İki Adalar’ın II. Dünya Savaşı’nın ardından 
Yunanistan’a bırakılması ve Kıbrıs’ın Yunanistan’a devredilebileceğinin 
gündeme gelmesi ile birlikte ikili ilişkiler gerilmeye başlamıştır. 1959 yılında 
İngiltere, Yunanistan ve Türkiye arasında Kıbrıs hakkındaki garantörlük 
hükümlerini içeren Zürih ve Londra Anlaşmaları imzalanmıştır. Türkiye’nin 
Kıbrıs Türk toplumuna yapılan baskıları uluslararası gündeme getirmesi ve 
1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştirmesi, ikili ilişkiler açısından bir 
dönüm noktası ve bozulmuş ilişkilerin ana ekseni olmuştur. Bunun yanı sıra 
son dönemde Doğu Akdeniz’de bulunan doğalgaz yatakları ve denize kıyısı 
olan tarafların, özellikle de KKTC ve GKRY’nin münhasır ekonomik bölgelerini 
belirlerken karşılaştıkları problemler ilişkilerin bir kez daha gerilmesine sebep 
olmuştur.15

Ülke Tarihi
Tüm Batı Medeniyetinin temeli olarak kabul edilen Antik Yunan Medeniyeti’ne 
sahip olan Yunanistan oldukça köklü bir tarihe sahiptir. Yüzyıllarca Roma 
ve Bizans İmparatorluklarının hakimiyetinde olan Yunanistan, 14. yüzyıldan 
bugünkü Yunanistan’ın kurulduğu tarih olan 1821’e kadar da Osmanlı toprağı 
olmuştur. Başlarda Mora Yarımadası ve Atina’dan ibaret olan Yunanistan, 
Osmanlı’nın yenildiği savaşlarda galip devletlerin baskısıyla verdiği topraklarla 
günümüzdeki sınırlarına ulaşmıştır.

Ülke, II. Dünya Savaşı’nda önce İtalya, sonra da Almanya tarafından işgale 
uğramış, işgal sonrasında da iç savaşa sürüklenmiştir. İç savaş bittiğinde 
bir dönem daha istikrara kavuşamayan Yunanistan, yavaş yavaş istikrarı 
kazanırken 1967 yılında “Albaylar Cuntası” tarafından yapılan darbe ile bir 
kez daha sarsılmıştır. 1974’e kadar devam eden askeri yönetim, Türk Kıbrıs 
Barış Harekatı sebebiyle zaten zayıflamış olan itibarını tamamen kaybetmiş ve 
devrilmiştir. 1974’te yapılan referandumla tekrar cumhuriyet niteliği kazanan 
Yunanistan, bu dönemden itibaren ekonomik krizler ve onların getirdiği siyasi 
karışıklıklarla uğraşmaktadır.16

Ülkede İslamiyet
Yunanistan, İslam’la ilk kez 7. yüzyılda Girit’e yapılan Müslüman akınları 
vasıtasıyla tanışmıştır. Osmanlı hakimiyetine girilmesi ve iskan politikaları ile 
bölgedeki Müslüman nüfus oldukça artmışsa da Yunanistan bağımsızlığını 
kazandıktan sonra bu sayı giderek azalmıştır. Günümüzdeki Müslüman nüfus, 
ağırlıklı olarak mübadele dışı bırakılmış Batı Trakyalı Türklerden oluşmaktadır. 
Yunanistan’daki Müslümanların karşılaştığı özgürce ibadet edememe 
ve İslamofobi gibi sorunlar bir dereceye kadar azalmışsa da hala etkisini 
sürdürmektedir.17 Atina, geçtiğimiz yıla kadar Avrupa’nın camisi bulunmayan 
tek başkenti olmuştur. Yunan Ortodoks Kilisesi’nin itirazları sebebiyle 
açılamayan cami, Kasım 2020’de ibadete açılmıştır.18

COVID-19
COVID-19 salgını, diğer Avrupa ülkelerine nazaran Yunanistan’da sakin bir seyre 
sahiptir. Bunda hükûmetin aldığı tedbirlerin önemli bir payı vardır. 26 Şubat 
2020’de tespit edilen ilk vakayı takiben kalabalık etkinliklerin yasaklanması, 
okulların kapatılması, çeşitli ülkelerden uçuşların yasaklanması, kısıtlama 
ihlallerine getirilen ağır para cezaları gibi caydırıcı tedbirler alınmış ve sokağa 
çıkma yasakları uygulanmıştır. Fakat salgının ikinci ve üçüncü dalgalarıyla 
verilen mücadele ilk kadar başarılı olamamıştır.19 Yakın zamanda hükûmet, 
gönüllü olmaya çağırdığı fakat yeterli karşılık alamadığı özel doktorlar için 
mecburi hizmet görevi getirmiştir.20 Bunun yanı sıra getirilen yeni önlemlere 
göre açılan okullar yeniden kapatılmış, belirli saatler için sokağa çıkma ve 
hareket kısıtlamaları getirilmiştir.21

DSÖ verilerine göre 22 Mart 2021 itibarıyla ülkede görülen toplam vaka sayısı 
235.611, toplam ölüm sayısı 7421’dir. Ülkede en çok vakanın kaydedildiği gün 
3458 vaka ile 18 Mart 2021, en çok ölümün görüldüğü gün ise 121 ölüm ile 29 
Kasım 2020’dir.

15 SEZGİN, Osman, “Türkiye-Yunanistan İlişkilerinin Genel Görünümü”, UGSAM,
Aralık 2020. https://ugsam.org/wp-content/uploads/2020/12/DN99_Turkiye_
Yunanistan_Iliskilerinin_Genel_Gorunumu.pdf (22.03.2021)

16 http://www.aljazeera.com.tr/ulke-profili/ulke-profili-yunanistan
17 https://insamer.com/tr/yunanistan_924.htm
18 https://www.aljazeera.com/news/2020/11/3/athens-first-mosque-opens-

doors-to-muslim-worshipers
19 https://www.institutmontaigne.org/en/blog/europe-versus-coronavirus-

greece-unexpected-model
20 https://tr.sputniknews.com/avrupa/202103211044081169-yunanistanin-basi-yeni

-korona-dalgasiyla-dertte-micotakis-ozel-doktorlari-mecburi-kamu-hizmetiyle/
21 https://www.bbc.com/news/explainers-53640249
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Büyük Okyanus’un batısında, adalar toplamından oluşan ülkelerden biri olan 
Filipinler’de Müslümanların yaşadığı topraklara yönelik 500 senedir devam 
eden işgale karşı verilen mücadelenin nihai zafere ulaşmasına az bir süre 
kaldı.

Bölgedeki Müslümanlar, tarihsel olarak daha geniş bir coğrafyada mukim 
olsalar da günümüzde Filipinler’in güneyindeki en geniş toprak bütünlüğüne 
sahip Mindanao adası başta olmak üzere Tawi tawi, Sulu ve Basilan 
adalarında yaşayan halka, “Müslüman Millet” anlamında Bangsamoro adı 
verilmektedir. Bu isimlendirme, 1521’de bölgeyi işgal eden İspanyolların 
Endülüs Müslümanları ile kültürel benzerlik göstermeleri dolayısıyla “Kuzey 
Afrika’dan gelen Arap” manasında kullandıkları Morisko’dan türetilen 
Moro’dan gelmektedir. 

1 Boğaziçi Üniversitesi - Matematik Bölümü.

Dünyanın etrafını ilk dolaşan ünlü denizci olduğu söylenen Portekiz asıllı 
Macellan’ın sömürü, işgal ve misyonerlik projesi için sefere çıkan İspanyol 
donanmasında görev yaparken çıktığı son kara parçası olarak kayıtlara 
geçen Filipinler’de İspanyolların iki temel hedefi vardı: Burada yetişen çeşitli 
özgün baharatların ticaretinde söz sahibi olmak ve bölgede Hristiyanlığı 
yaymak. Fakat bölgede yerel dinler halen varlık gösterse de 1300’lü yılların 
ilk çeyreğinden itibaren İslam’ın yayılmaya başladığı bir coğrafya olması 
hasebiyle, 1521’de başlayan İspanyolların işgaline karşı Müslümanların 
direniş ve cihad faaliyetleri de başlamıştır.

Süreç içerisinde Hristiyanlaşmış olmasına rağmen İspanyollar tarafından 
ikinci sınıf insan muamelesi görmeye başlayan Filipinlilerin maruz kaldığı 
birçok ayrımcılık ve hak ihlalleri buradaki halklar arasında giderek artan bir 
biçimde sömürge karşıtı milliyetçiliği de beraberinde getirmiştir. 

370 senelik İspanyol işgaline karşı geniş çaplı ayaklanmalar başlasa da 
İspanyolların bu ayaklanmaları sert bir biçimde bastırdığı biliniyor. 1898’de 
Amerika’nın İspanya ile giriştiği savaşta İspanyol sömürgeleri olan Küba ve 
Filipinlere yönelik başlattığı saldırılarda Filipinli milliyetçi unsurların Amerika 
ile işbirliği yapması neticesinde İspanyollar Filipinler’de ciddi güç kaybına 
uğradılar. Yaşanan savaş sonrasında varılan anlaşmada İspanya, Filipinler’i 
Amerika’ya belli bir ücret karşılığında sattı. Bunun üzerine Filipinler’de 
Amerikan sömürgesi dönemi başlamış oldu. (1899-1946)1
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Amerikalılar, Filipinler’de İspanyollar’a karşı gelişen milliyetçi tepkiyi kontrol 
altına almayı başarsalar da Müslümanların direnişi onları endişelendiriyordu.

“Oysa ABD için Filipinler çok önemliydi. Filipinler’e komşu 850 milyon insan 
her yıl Amerika’da üretilen ve değeri bir milyar doları bulan mal satın alıyordu. 
ABD için Filipinler bir basamaktı, asıl hedef Asya idi. Onun için Filipinler’de 
barışın ve huzurun sağlanması ABD için önemliydi.” Bu nedenle Amerika, 
Nisan 1912’de Moro sorununu çözmek için harekete geçti ve yumuşak güç 
unsurlarını kullanarak Müslümanları kontrol altına aldı.2

Artık ABD dış politikasında yeni bir dönem başlıyordu. Bu yeni dönemdeki 
Amerikan dış siyasetinin ve ekonomisinin yeni yönünü Senatör Albert J. 
Beveridge’in sözleri şu şekilde özetliyordu: “Daha soylu ve daha erkek 
insanlardan doğan daha yüksek uygarlıklar karşısında, alçak uyarlıkların 
ve çürümekte olan ırkların ortadan kalkması Tanrı’nın sınırsız tasarısının bir 
parçasıdır... Amerikan fabrikaları Amerikan halkının kullanabileceğinden 
daha fazlasını yapmaktadırlar, Amerikan toprağı tüketilebildiğinden daha 
fazlasını çıkarıyor. Tutunabileceğimiz yol, bizim için çizilmiş bir yazgıdır; dünya 
ticareti bizim olmalıdır, olacaktır. Ve bunu anamızın [İngiltere] örnek olduğu 
biçimde yapacağız. Bütün yeryüzünde Amerikan ürünlerinin dağıtım noktaları 
olarak ticaret karakolları kuracak, Okyanus’u ticaret filomuzla kuşatacak ve 
büyüklüğümüzle orantılı bir donanma oluşturacağız. Ticaret kollarımızın 
çevresinde bizim bayrağımızı dalgalandıran ve bizimle ticaret yapan, 
kendi hükümetlerine sahip büyük sömürgeler kurulacak, kurumlarımız 
ticaretin kanatları altında bayrağımızı izleyecektir.” ABD’nin Filipinler’e 
kadar uzanmasını değerlendiren Senatör Beveridge ise şöyle diyordu: 
“Filipinler sonuna dek Birleşik Devletler’e ait topraklar olarak kalacaktır. Ve 
Filipinler’in biraz gerisinde Çin’in sınırsız pazarları yatmaktadır. İkisinden de 
çekilmeyeceğiz. Takımadalardaki görevimizden vazgeçmeyecek, Doğuda 
elimize geçen fırsatı kaçırmayacağız.” Senatörlerin açıklamaları da gösteriyor 
ki ABD, emperyalist isteklerini artık saklamıyor, hatta ilan ediyordu.”3

Amerika’nın ilk emperyalist müdahalesi, Filipinler’e yönelik olmuştur.4 Morolu 
Müslümanlar, Amerika’nın şeytani planlarının ilk kurbanı olmuşlardır. İkinci 
dünya savaşı sonrasında Amerika, o güne kadar kendi işlerinde yarı özerk 

bir yönetim sergileyen Moro topraklarını da Filipinler’e katarak Filipinler’e 
bağımsızlık vermiştir. O günden beri her geçen gün Amerika’ya bağımlılığını 
arttırarak Amerika’nın bölgedeki askeri ve stratejik açıdan en güçlü müttefiki 
haline gelen Filipinler, ekonomik açıdan da ucuz iş gücünün odak noktası 
haline gelmiştir.

1960’lı yıllarda mevcut yönetimin Müslümanlara karşı acımasız katliamlara 
girişmesi sonrasında ise Moro halkı, silahlı direniş sürecini yeniden başlatır.

Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi çatısı altında başlayan silahlı mücadele, 1981 
yılına geldiğinde tam bağımsızlık talebinden ve belli İslami kaidelerden 
vazgeçildiği iddiasıyla bölünme yaşar. Bağımsızlık idealini koruyanlar, 
Selamet Haşim öncülüğünde Moro İslami Kurtuluş Cephesi’ni kurarlar. Ulusal 
Kurtuluş Cephesi, bölgesel olarak yarı özerk bir yönetime ikna olduktan sonra 
mücadele zeminindeki ve Moro halkı nezdindeki desteğini yavaş yavaş yitirir. 
1997 yılına gelindiğinde Moro İslami Kurtuluş Cephesi ile Filipinler yönetimi 
arasında barış görüşmeleri başlar. 2003 yılında Selamet Haşim vefat eder 
ve yerine Murat İbrahim gelir. Yer yer çatışmalar yaşansa da ateşkes süreci 
büyük oranda işlevselliğini korumaya devam eder. Barış görüşmeleri 
devam ederken 2010 yılında Moro İslami Kurtuluş Cephesi, karşılıklı iyi niyet 
bağlamında atılan adımlar çerçevesinde tam bağımsızlık talebinden vazgeçer. 
Gelinen süreçte 2019 yılında yapılan referandumla Bangsmoro Özerk Bölgesi 
ilan edilir ve Filipinler yönetimi Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) lideri 
Murat İbrahim’i geçici yönetimin başkanı olarak kabul eder. Kurulan 80 kişilik 
geçiş hükümeti parlamentosunda 41 MİKC temsilcisi ve 39 merkezi yönetim 
temsilcisi bulunmaktadır.

Yapılan anlaşma çerçevesinde 50 binden fazla silahlı savaşçısı bulunan MİKC, 
12.500 kişiden müteşekkil yerel güvenlik (polis) gücü bulundurabilecektir. 
40 bine yakın insanın ise geçiş hükümetinin görev süresinin dolduğu 2022 
Haziran ayına kadar güvenli bir şekilde silah bırakması gerekiyor. Bu hususta 
sembolik bir adım olarak merkezi yönetim ile anlaşma imzalanmadan önce 
150 kişinin silah bıraktığı bir tören düzenlenmiş ve aradan geçen 2 senelik 
süreçte 13,500 kişi, silahlarını bırakıp güvenli bir biçimde sosyal hayata 
entegre edilmişlerdir. 
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MİKC lideri Murat İbrahim, COVİD-19 pandemisi nedeniyle normalleşme 
sürecinin yavaş ilerlediğini ve silahsızlanma sürecinin sağlıklı bir şekilde tesis 
edilmesi için merkezi yönetimin ve uluslararası gözlemcilerin azami anlayış 
göstermeleri gerektiğini söyleyerek geçiş hükümetinin görev süresinin 
3 yıl uzatılması gerektiği yönünde talepte bulunmuştur.5 Geçiş sürecinin 
uzatılmasına yönelik bürokratik çabalar sürerken6 Mindanao Katolik Kilisesi 
başrahibi, geçiş hükümetinin süreci emin adımlarla sürdürdüğünü ve görev 
süresinin uzatılması yönündeki talebin olumlu bir netice doğuracağına 
inandığını söyledi.7 Birleşmiş Milletler ise normalleşme sürecinin geçiş 
hükümeti liderliğinde ilerlediğine vurgu yaparak üzerinde anlaşılan şartlara 
özen gösterilmesi gerektiği konusunda ısrarcı.8

MİKC’in 70 Yıllık İki Aşamalı Planı ve Moro’yu Bekleyen Tehlike 
MİKC kurucu lideri Selamet Haşim, 1998 yılında Nida’ul İslam dergisine verdiği 
röportajda hareketin amaçlarını iki aşamalı bir plan şeklinde açıklamıştı.9

İlk yirmi yıllık süreçte (1981-2000) hedeflenenler şu şekilde: 

• İslam’ın özünden uzaklaşmaya başlayan Bangsmoro halkının bütün 
yönleriyle yeniden İslam’a dönmesinin sağlanması,

• Askeri yapılanmanın güçlü bir şekilde tesis edilmesi,
• (Ekonomik olarak) kendi kendine yetebilir olma,
• Yönetim, idare ve organizasyon sahalarında güçlenip gelişme. 
• Hareket, 1997 yılına gelindiğinde bu hedeflerin çoğunu hayata geçirmiş 

ve 2001 yılından itibaren uygulanmak üzere planın 50 yıllık ikinci 
aşamasını somut bir şekilde masaya yatırmıştı. 

(2001-2050) İkinci aşamada gerçekleştirilmek istenen amaçlar şu şekilde:

• Adaleti tesis etmek.
• İnsani haklara saygı duyan bağımsız bir yönetim kurmak
• Suçları, yoksulluğu ve cehaleti en aza indirgemek
• Onurlu bir yaşam için insanlar eşit haklar ve eşit şartlar sunabilmek.
• Yolsuzlukla mücadele etmek.
• Her türlü sosyal problemle baş edebilmek için gerekli önlemleri almak. 

Yeryüzünde adil düzenin kurulması için bu gibi uzun vadeli hedefler uğruna 
mücadele etmek her Müslüman’ın görevidir. Duamız odur ki Allah, Moro’daki 
kardeşlerimizin ayaklarını kaydırmasın.

Burada çok önemli bir tehlikeye dikkat çekmekte fayda vardır: Bu geçiş 
sürecinde ABD’nin rolünü sorgulamamak çok olumsuz sonuçlar doğurabilir. 
ABD, Bangsamoro geçiş hükümeti ile terörle mücadele konusunda ortak bir 
anlayışla hareket edildiğini açıklamış ve geçiş hükümetine 18,7 milyon dolar 
bağış yaptığını duyurmuştur.10

Bölgede halen emperyalist sömürgeci bir unsur olarak askeri varlık 
bulundurmaya devam eden ve iyi niyet taşımasının mümkün olmadığını 
düşündüğümüz Amerika’nın Mindanaolu hakimlere yargı danışmanlığı eğitimi 
verdiğini11 de not etmek ve yazıda bahsi geçen Senatör Beveridge’in sözlerini 
yeniden düşünmekte fayda vardır.

Kaynaklar
1. https://fas.org/irp/world/para/docs/ph1.htm, THE MORO JIHAD Continuous 

Struggle for Islamic Independence in Southern Philippines, By Sheikh Abu Zahir,
2. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/607167,
3. a.g.e,
4. https://www.independent.co.uk/voices/donald-trump-barcelona-attack-

twitter-tweet-pigs-blood-general-fake-news-duterte-philippines-a7899826.
html,

5. https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bangsamoro-hukumeti-dutertenin-
isyancilar-icin-af-yasasini-onaylamasindan-memnun/2149479,

6. https://bangsamoro.gov.ph/news/latest-news/maguindanao-mayors-
league-supports-barmm-transition-extension/,

7. https://ndbcnews.com.ph/news/3-more-years-needed-fully-deactivate-milf-
fighters,

8. ht tps://ndbcnews.com.ph/news/un-remains-committed-success-
bangsamoro-transition-%E2%80%93-un-rep,

9. https://fas.org/irp/world/para/docs/ph2.htm “Perhaps the Moro struggle 
for freedom and self-determination is the longest and bloodiest in the entire 
history of mankind”,

10. https://ph.usembassy.gov/us-embassy-launches-new-countering-violent-
extremism-program-in-cotabato/,

11. ht tps://globalnation. inquirer.net/182189/us-pledges-p1-b-aid-to-
bangsamoro-region#ixzz6n8OYlxUJ,
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Bir Demokrat Olarak Aleksey Navalni
Dünyada son dönemde yaşanan iç ve dış siyasi süreçler, aslında, küreselciler 
ile ulus-devlet destekçileri arasında ciddi bir mücadelenin işaretidir. Ulus-
devletin savunucuları daha güçlü bir yönetişim sisteminden yanadır. 
Bunun karşısında, küreselci çevrelerle şu ya da bu şekilde bağlantılı olan 
politikacıların ana teması demokrasidir. Demokrasi ve insan özgürlükleri 
meselesini gündeme getirmenin sorunu nedir? Aslında buradaki sorun, 
bu sloganları kullanarak ülkelerin iç siyasetine karışmaktır. Tüm bunları 
Ortadoğu’ya demokrasi ihraç etmek isteyen Batılı ülkelerin politikalarında 
gördük. Demokrasi ve insan özgürlüğü sloganlarının birçok toplumda korku 
kaynağı olmasının nedeni budur. Çünkü bu sloganlar altında başlatılan 
faaliyetler sonucunda Suriye, Irak, Yemen ve diğer ülkelerde insani felaketler 
yaşanıyor.

Bugün bahsettiğimiz Aleksey Navalni, Rus siyasetinde de demokratik protesto 
hareketinin temsilcisi olarak biliniyor. Ama gerçekten durum bu mu? Navalni 

1 Kafkasya Etno-Sosyal Araştırma Merkezi - Tarihçi-Yazar

bir Demokrat kadar masum mu? Navalni, hangi siyasi dönemlerden geçti? 
Aleksey Navalni, Biden iktidara gelirken neden daha aktif hale geldi? Ve genel 
olarak bu aktivasyon, Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen olaylarla aynı 
merkezden mi kontrol ediliyor? Elbette tüm bunlar büyük ilgi görüyor. 

Aleksey Navalny’nin ırkçı bir aşamadan geçtiğini pek kimse bilmiyor. Bu 
sahneyi gerçekten geride bırakıp bırakmadığı belli değil. Genel olarak, Rus 
siyasetinde demokrat olarak tanınan çoğu insan, demokrasinin düşmanı 
olarak kabul edilenlerden daha ırkçıdır. Özellikle Türk-Müslüman halklarına 
ve Kafkasyalılara karşı pek çok sözü vardır. Bu sözler Orta Asya ve Kafkasya 
medyasının dikkatinde oldu. Aleksey Navalni’nin Rusya’ya dönmesinin 
ardından Kazakistan’dan birçok Instagram, Facebook ve Twitter kullanıcısı, 
2013 yılında bu Rus siyasetçinin Orta Asya ülkeleriyle vize rejimi getirilmesini 
savunduğunu hatırlattı. Böylece Kazaklar, onun desteklenmesine “gerek 
olmadığını” açıkladılar. Özbekistan’daki sosyal medya kullanıcıları da Rus 
muhalifine karşı benzer iddialarda bulundu.

Daha önce Navalni göç gündemi hakkında gerçekten sert bir şekilde 
konuşmuştu. O faşizan Rus Yürüyüşlerine katılmış ve aynı zamanda 2007’de 
“Rus medeniyetinin bozulma sürecini durdurma” çağrısında bulunmuş 
Ulusal Rus Kurtuluş Hareketi’nin kurucularından biri olarak zaman-zaman 
gündeme geliyordu. 2008’de Güney Osetya’nın Rus birlikleri tarafından 
işgalini de desteklemiş ve Gürcülerin Rusya’dan sınır dışı edilmesi çağrısında 
bulundu. 2013 yılında Orta Asya ülkeleri ile bir vize rejiminin uygulanmasını 
savunmuştu.
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Aynı yıl, muhalif siyasetçisi bir sonraki “Rus Yürüyüşüne” katılmayı ve ırkçı 
açıklamalarla ilgili suçlamaları reddetti ve ayrıca 2008 yılında kendi blogunda 
Gürcülere “kemirgenler” dediği için pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Ancak Kırım hakkındaki açıklamaları, Navalni’nin büyük Rus emperyalist 
düşüncesinden sapmadığını bir kez daha söylemeye zemin hazırladı. “Kırım 
bizim mi?” sorusuna muhalefet, “Kırım, Kırım’da yaşayanlar içindir” cevabını 
verdi. Navalni, yarımadanın “tüm uluslararası normları açıkça ihlal ederek 
yakalandığını”, ancak şu anda Rusya’nın bir parçası olduğunu da sözlerine 
ekledi. Politikacı Ukraynalılara kendilerini kandırmamalarını tavsiye etti: 
Kırım “Rusya’nın bir parçası olarak kalacak ve yakın gelecekte bir daha asla 
Ukrayna’nın bir parçası olmayacak”, “Kırım, sosisli bir sandviç mi yoksa onu 
geri verelim? “Kırım ile ilgili bir röportajda dile getirilen bu görüş de dikkat 
çekicidir.

Böylece Aleksey Navalni’nin, pek çok Rus demokrat gibi, aslında Rus 
emperyalist merkezlerinden farklı bir konuma sahip olmadığını görüyoruz. 
Ama siyasette küreselci çevrelerinkine benzer yöntemler kullanıyor. Siyasi 
görüşler açısından, kendisini vatandaş milliyetçiliğine atfediyor. Vatandaş 
milliyetçiliyi, sivil bir ulusun değerleri etrafında inşa edilen ve siyasi özgürlük, 
hoşgörü, eşitlik ve insan hakları gibi geleneksel liberal değerlere bağlı kalan 
kapsayıcı bir milliyetçilik biçimidir. Vatandaş milliyetçiler, insanların anlamlı 
özerk yaşamlar sürmeleri ve demokrasilerin düzgün işlemesi için buna ihtiyaç 
duyduklarını iddia ederek, ulusal kimliğin değerini savunurlar.

Aleksey Navalni’nin Siyasi Kariyeri
Moskova’da 2013 belediye başkanlığı seçimlerinde ikinci oldu, oyların 
%27.24’ünü alarak Sergei Sobyanin’e yenildi. Kasım 2013’ten bu yana, 
Geleceğin Rusya siyasi partisinin Merkez Konseyi’ne başkanlık ediyor. Aralık 
2016’da Mart 2018’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılma 
niyetini açıkladı. 2017’de tam teşekküllü bir seçim kampanyası yürüten tek 
politikacıydı, ancak 25 Aralık 2017’de Seçki kurulu olağanüstü mahkumiyet 
nedeniyle onu kaydetmeyi reddetti. 2017-2018’de Rusya’daki kitlesel protesto 
hareketinin ana organizatörü oldu.

2010’ların başından bu yana, Navalni’nin kendisinin ve destekçilerinin siyasi 
olarak motive olduğunu düşündüğü bir dizi cezai, idari, hukuki ve tahkim 

davasında sanık, davalı ve tanık oldu. En çok yankılananlar “Kirovles vakası” ve 
“Yves Rocher vakası” dır. Her iki durumda da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
Navalni lehine karar verdi. AİHM ayrıca 2012-2014 yıllarında Navalni’nin yedi 
defa gözaltına alınması ve idari tutuklama olayının da siyasi amaçlı olduğunu 
kabul etti. Bu bağlamda, Navalni, AİHM’de Rus yetkililer aleyhine toplam 225 bin 
avro tutarında 6 defa itirazda bulunmasına rağmen gereği yapılmamıştır.

Navalni, 2009 yılında Vedomosti gazetesi tarafından “Yılın Kişisi” seçildi. 
2012’de Time dergisi, onu dünyanın en etkili 100 kişisi listesine ve Haziran 
2017’de İnternet’teki en etkili 25 kişi listesine dahil etti. 2017 ve 2019’da 
Vedomosti’ye göre yılın politikacısı seçildi. Araştırma merkezi “Romir” e göre, 
2020 sonbaharında altı ayda 19. sıradan yükselerek Ruslar arasında güven 
sıralamasında 4. sırada yer aldı. 2020 ve 2021’de Nobel Barış Ödülü’ne aday 
gösterildi.

20 Ağustos 2020’de zehirlenme sonucu komaya girdi. 22 Ağustos - 22 Eylül 
tarihleri arasında Berlin’deki Charite hastanesinde tedavi gördü, taburcu 
edildikten sonra Almanya’da rehabilitasyona girdi. İddialara göre, Novichok 
grubundan bir kimyasal savaş ajanıyla zehirlendi. Almanya’da tedavi 
gördükten sonra 17 Ocak 2021’de Navalni ve eşi Berlin’den Moskova’ya 
döndü ve burada pasaport kontrolünden geçerken tutuklandılar. Navalni’nin 
zehirlenmesi uluslararası bir tepkiye neden oldu. Avrupa Birliği ve İngiltere, 6 
yüksek rütbeli Rus yetkiliye kimyasal silahların yardımıyla Navalni’nin hayatına 
yönelik teşebbüste yer aldığı için onlara yaptırım uyguladı. Rus yetkililer, onun 
zehirlenmesinde herhangi bir rol oynadığını yalanladı.

2 Şubat 2021’de Moskova Simonovsky Mahkemesi, Navalni’nin Yves Rocher 
davasındaki 3 yıl 6 aylık ertelenen hapis cezasını gerçek bir hapis cezasıyla 
değiştirdi ve 2 yıl 8 ay boyunca genel bir rejim kolonisine gönderdi. Uluslararası 
insan hakları örgütleri Uluslararası Af Örgütü ve Memorial, Batılı ülkelerin 
bazı liderlerinin yanı sıra bir dizi Rus ve yabancı medya kuruluşu, Navalni’nin 
mahkeme sonucunu siyasi güdümlü olarak kabul etti.

Aleksey Navalni’nin en güçlü destekçilerinden biri Biden. Biden’ın aslında 
küreselci bir çizgisi var. Trump’ın küreselcilere karşı eylemlerini eleştirerek 
iktidara geldi. Biden, iktidara gelir gelmez Navalni’yi savundu. Biden, istihbarata 
Navalni’nin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki zehirlenmesi ve siber saldırısını 
incelemesi talimatını verdi. ABD başkanının danışmanı, Navalni’ye düzenlenen 
suikast girişiminin faillerinin adalete teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Dışişleri 
Bakanlığı başkanı, Navalni’yi susturmaya çalıştıklarını söyledi. Açıklamasında, 
politikacının tutuklanmasını “Navalni ve diğer muhalefet figürlerini susturma 
girişimlerinin sonuncusu ve Rus yetkilileri eleştirenlerin bağımsız sesleri” 
boğması olarak nitelendiriyor. Dışişleri başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nın 
kurucusunun derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasında ısrar ediyor.

Sonuç
Aleksey Navalni’nin Vladimir Putin’e karşı siyasi mücadelesi kesin olarak bir 
demokrasi mücadelesi olarak tanımlanamaz. Navalni, zaman-zaman küreselci 
çevrelerle ve Batı ile ortak olabilen bir politikacıdır. Batı bunu Rusya üzerinde 
baskı olarak kullanıyor. Ancak bu onun hümanist bir demokrat olduğu anlamına 
gelmez. Genel olarak, dünya Rus demokratlarının Rus milliyetçisi olduklarını 
unutmadıklarını unutmamalıdır. Demokrat siyasetçi olarak bilinen Yeltsin’in 
zamanında Çeçen halkının soykırımı gerçekleştirmiş ve ardından iktidar FSB 
subayı Vladimir Putin’e geçti. Belki Navalni aynı zamanda Rusya’nın Putin 
sonrası dönemde çökmesini önlemeye yönelik bir projedir.
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1947’de kurulan Tavistock Enstitüsü, sosyal bilimlerdeki araştırmaları 
profesyonel uygulamalarla birleştirmeyi amaçlayan bağımsız, kar amacı 
gütmeyen bir kuruluştur. Ulusal ve uluslararası tüm sektörlerde - hükümet, 
sanayi ve ticaret, sağlık ve refah, eğitim, vb - kurum oluşturma ve 
organizasyonel tasarım ve değişim sorunları ele alınmakta ve müşterileri 
çok uluslulardan küçük topluluk gruplarına kadar çeşitlilik göstermektedir. 
Büyüme alanı, özellikle sağlık, eğitim ve toplum gelişiminde yeni ve deneysel 
programların değerlendirilmesinde gelişimsel bir yaklaşımın kullanılması 
olmuştur. Düzenli grup ilişkileri konferanslarının yanı sıra yeni eğitim 
etkinlikleri de üretmiştir.

1 Sakarya Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler.

Enstitü, benzersiz olmasa da olağandışı kılmak için üç unsur bir araya geliyor: 
tamamen kendi kendini finanse etme bağımsızlığına sahip, hükümetten 
veya diğer kaynaklardan hiçbir sübvansiyon olmaksızın; eylem araştırması 
yönelimi, onu akademi ve danışmanlık dünyalarının arasına yerleştirir, ancak

bunların içine yerleştirmez ve disiplinler arasında antropoloji, ekonomi, 
örgütsel davranış, siyaset bilimi, psikanaliz, psikoloji ve sosyoloji 
bulunmaktadır.

Amerikan vakıflarının ideolojisi, Londra’daki Tavistock İnsan İlişkileri Enstitüsü 
tarafından oluşturuldu. 1921’de, Bedford Dükü, Tavistock Marki, 11. Dük, 
kabuklu sarsıntıların I.Dünya Savaşı’ndan sağ kurtulan İngiliz askerleri 
üzerindeki etkisini incelemek için Enstitüye bir bina verdi. Amacı, askerlerin 
“kırılma noktasını” oluşturmaktı. 

Tavistock Institute’un merkezi Londra’dadır. Kuruluşun rehberi Sigmond 
Freud, İngiltere’ye taşındığında Maresfield Gardens’a yerleşti. Prenses 
Bonaparte tarafından kendisine bir konak verildi. Tavistock’un davranış 
biliminde Freudyen “kontrol” çizgisine dayanan öncü çalışması, Tavistock’u 
kuruluş ideolojisinin dünya merkezi haline getirdi. 

Tavistock Enstitüsü, ilk olarak Kore’deki Amerikan savaş esirleri üzerinde 
deneysel olarak kullanılan toplu beyin yıkama tekniklerini geliştirdi. Kitle 
kontrol yöntemleriyle ilgili deneyleri, Amerikan kamuoyunda yaygın olarak 
kullanıldı; bu, topikal psikoloji yoluyla bireysel davranışı değiştirerek insan 
özgürlüğüne gizli ama yine de çirkin bir saldırı. Alman bir mülteci olan 
Kurt Lewin, 1932’de Tavistock’un müdürü oldu. 1933’te ABD’ye “mülteci” 
olarak geldi ve pek çok casusun ilki oldu ve Amerikalıları dönüştürmek için 
propaganda kampanyasını başlatan Harvard Psikoloji Kliniğini kurdu. 

1938’de Roosevelt, Churchill ile gizli bir anlaşma imzaladı ve bu anlaşma, Özel 
Harekat Yöneticisinin ABD politikalarını kontrol etmesine izin vermeyi kabul

Fatih BEYAZ1

ENSTİTÜLERİN
TAVİSTOCK ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMALARI
DEVLETLERLE İŞBİRLİĞİ:
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ettiği için gerçekte ABD’nin egemenliğini İngiltere’ye bıraktı. Bu anlaşmayı 
uygulamak için, Roosevelt, SOE-SIS himayesi altında OSS’yi (şimdi CIA) 
kurmadan önce General [William] Donovan’ı beyin yıkama için Londra’ya 
gönderdi. Tüm OSS programı ve CIA her zaman Tavistock Enstitüsü tarafından 
belirlenen kurallar üzerinde çalıştı.

Tavistock Enstitüsü, Roosevelt ve Churchill tarafından gerçekleştirilen kitlesel 
sivil bombalama baskınlarını, tamamen kitlesel terörde klinik bir deney olarak 
ortaya çıkardı ve “kobayların” “kontrollü laboratuvar koşullarında” tepki 
vermesini izlerken sonuçların kayıtlarını tuttu. Tüm Tavistock ve Amerikan 
kuruluş tekniklerinin tek bir amacı vardır - bireyin psikolojik gücünü kırmak 
ve onu Dünya Düzeni’nin diktatörlerine karşı koyma konusunda çaresiz 
kılmak. Aile birimini ve aileye telkin edilen din, namus, vatanseverlik ve cinsel 
davranış ilkelerini parçalamaya yardımcı olan her teknik, Tavistock bilim 
adamları tarafından kalabalık kontrol silahı olarak kullanılır.

Freudcu psikoterapi yöntemleri, bu tedaviyi görenlerde karakterlerini 
istikrarsızlaştırarak kalıcı akıl hastalığına neden olur. Daha sonra mağdura, 
“yeni kişisel etkileşim ritüelleri oluşturması”, yani katılımcıları yaşamlarında 
sabit kişisel ilişkiler olmadan gerçekten sürüklenerek bir aile kurma veya 
sürdürme yeteneklerini yok eden kısa cinsel karşılaşmalara dalması tavsiye 
edilmiştir. Tavistock Enstitüsü ABD’de öyle bir güç geliştirdi ki, Tavistock’ta 
veya bağlı kuruluşlarından birinde davranış bilimi eğitimi almadığı sürece hiç 
kimse hiçbir alanda öne çıkamaz.

İktidara hızlı yükselişi başka türlü açıklanamayan Henry Kissinger, bir Alman 
mülteci ve SHAEF’te Sir John Rawlings-Reese’in öğrencisiydi. Bir Tavistock 
Enstitüsü psikoloğu olan Dr. Peter Bourne, Jimmy Carter’ı ABD Başkanı 
olarak seçti çünkü Carter, Annapolis’te Amiral Hyman Rickover tarafından 
yönetilen yoğun bir beyin yıkama programına girmişti. ABD’de zorunlu ırksal 
entegrasyon “deneyi”, OSS ve Amerikan Yahudi Kongresi’nden Ronald Lippert 
ve Topluluk İlişkileri Komisyonu’nda çocuk eğitimi direktörü tarafından 
düzenlendi. Program, bireyin kimliğindeki kişisel bilgi duygusunu, ırksal 
mirasını yıkmak için tasarlandı. Stanford Araştırma Enstitüsü aracılığıyla 
Tavistock, Ulusal Eğitim Derneği’ni kontrol etmektedir. Ulusal Eğitim 
Laboratuvarı’ndaki Sosyal Araştırma Enstitüsü, iş dünyasının ve hükümetin 
önde gelen yöneticilerinin beynini yıkar.

Bir diğer önemli Tavistock operasyonu, Pennsylvania Üniversitesi’ndeki 
Wharton Finans Okulu’dur. Tek bir ortak payda, ortak Tavistock stratejisini 
-uyuşturucu kullanımını tanımlar. Şüphelenmeyen CIA yetkililerine LSD 
verildiği ve tepkileri “kobay” gibi incelenen CIA’nın kötü şöhretli MK Ultra 
programı birkaç ölümle sonuçlandı.

ABD Hükümeti kurbanların ailelerine milyonlarca dolar tazminat vermek 
zorunda kaldı, ancak suçlular asla suçlanmadı. Program, Londra’daki S.G. 
Warburg Co.’nun sahibi olduğu İsviçreli bir ilaç firması olan Sandoz AG’nin 
Lysergic Acid [LSD] geliştirmesiyle başladı. Roosevelt’in danışmanı, [1913] 
Federal Rezerv Yasası’nı yazan Paul Warburg’un oğlu James Paul Warburg ve 
Hitler’i finanse eden Max Warburg’un yeğeni, Politika Çalışmaları Enstitüsü’nü 
kurdu, ilacı tanıttı. Sonuç, 1960’ların LSD “karşı kültürü”, CIA’dan 25 milyon 
dolar ile finanse edilen “öğrenci devrimi” oldu.

MK Ultra’nın bir bölümü İnsan Ekolojisi Fonu idi; CIA ayrıca, zihin kontrolü 
konusunda daha fazla deney yapmak için Harvard’dan Dr. Herbert Kelman’a 

ödeme yaptı. 1950’lerde, CIA Kanada’daki kapsamlı LSD deneylerini finanse 
etti. Kanada Psikoloji Derneği başkanı ve Montreal Kraliyet Viktorya 
Hastanesi direktörü Dr. D. Ewen Cameron, 53 hastaya yüksek dozda LSD 
vermek ve tepkilerini kaydetmek için CIA’den büyük ödemeler aldı. Hastalar 
uyuşturularak haftalarca uykuya daldı ve ardından elektrik şoku tedavisi 
verildi.

Kanada Parlamentosunun bir üyesinin karısı olan bir kurban, şimdi CIA 
için ilacı sağlayan ABD şirketlerine dava açıyor. CIA’nın uyuşturucu testi 
programının tüm kayıtlarının MK Ultra başkanı tarafından imha edilmesi emri 
verildi. Tavistock Enstitüsü’nün tüm çabaları döngüsel çöküşe yönelik olduğu 
için, CIA programlarının etkisi trajik bir şekilde ortadadır. 20 Ağustos 1984’te 
Washington Post’ta yazan R. Emmett Tyrell Jr., “SDS’deki (Demokratik Toplum 
için Öğrenciler] 60’ların radikallerinin bakımsız sonuçlarından” “giderek 
artan gayrimeşruiyet, küçük kanunsuzluk, uyuşturucu bağımlılığı oranıyla 
sonuçlandığından bahsediyor.

Bugün Tavistock Enstitüsü ABD’de yılda 6 Milyar Dolarlık bir Vakıflar ağını 
işletiyor ve bunların tamamı ABD vergi mükelleflerinin parasıyla finanse 
ediliyor. Dünya Düzeni’nin Amerikan halkı üzerindeki kontrolünü artırmak 
için birçok program türü oluşturan 400 bağlı kuruluş ve 3000 diğer çalışma 
grubu ve düşünce kuruluşuyla on büyük kurum doğrudan kontrolü altındadır. 
Hoover Enstitüsü’nün bitişiğindeki Stanford Araştırma Enstitüsü, 3300 
çalışanıyla yıllık 150 milyon dolarlık bir operasyondur. Bechtel, Kaiser ve diğer 
400 şirket için program gözetimi ve CIA için kapsamlı istihbarat operasyonları 
yürütür.

Tavistock’tan gizli talimatları için bir kanal olarak kilit kurumlardan biri, 
1957’de kurulan Ditchley Vakfı’dır. Ditchley Vakfı’nın Amerikan şubesi, eski 
Dışişleri Bakanı ve Rockefeller Vakfı’nın yöneticisi Cyrus Vance ve Winston 
Lord tarafından yönetilmektedir.

Rockefeller Vakfı’nın temel ancak az bilinen operasyonlarından biri, dünya 
tarımını kontrol etme teknikleri olmuştur. Kenneth Wernimont, Meksika ve 
Latin Amerika’da Rockefeller kontrollü tarım programları kurdu. Bağımsız 
çiftçi, Dünya Düzeni için büyük bir tehdittir, çünkü kendisi için üretir ve 
ürettiği ürünleri sermayeye dönüştürülebilir, bu da ona bağımsızlık verir. 
Sovyet Rusya’da Bolşevikler, halk üzerinde tam bir kontrole sahip olduklarına 
inanıyorlardı; küçük çiftçilerin inatçı bağımsızlığının tehdit altında olduğunu 
görmekten dehşete kapıldılar.
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John D. Rockefeller ve Dr.J.George Harrar’ın Uluslararası Mısır ve Buğday 
Geliştirme Merkezini (CIMMYT) ziyareti, Chapingo Hacienda (Meksika), 1967

Stalin, OGPU’ya köylülerin tüm yiyeceklerini ve hayvanlarını ele geçirmesini 
ve onları aç bırakmasını emretti. The Chicago American, 25 Şubat 1935, bir 
ön sayfa manşeti taşıyordu, SOVYET AİLE İÇİNDE ALTI MİLYON YOK; Köylülerin 
Mahsulleri Ele Geçirildi, Onlar ve Hayvanları Açlıktan Öldü. Bu vahşete dikkat 
çekmek için, daha sonra Sovyetlerin değil Almanların altı milyon insanı 
öldürdüğü iddia edildi, bu rakam bir Chicago gazetecisinin Chicago Amerikan 
manşetinden alınmıştı.

Köylüler ve İşçiler Partisi olan Komünist Parti köylüleri yok etti ve işçileri 
köleleştirdi. Totaliter rejimlerin çoğu, küçük çiftçiyi en büyük engelleri olarak 
gördü. Fransız Terör Saltanatı, birçoğu ona sempati duyan aristokratlara değil, 
değersiz görevliler karşılığında tahıllarını devrimci mahkemelere vermeyi 
reddeden küçük çiftçilere yönelikti. Amerika Birleşik Devletleri’nde vakıflar 
şu anda Amerikan çiftçisine karşı aynı türden imha savaşının içindeler.

Çiftçi için toprak artı emeğin geleneksel formülü, çiftçinin tarım faaliyetlerinde 
ihtiyaç duyduğu endüstriyel malları satın almak için satın alma gücüne ihtiyaç 
duyması nedeniyle değiştirildi. Bu sermayeye olan ihtiyaç nedeniyle, çiftçi, 
Dünya Düzeninin kendisini iflas ettiren faiz oranlarını manipüle etmesine 
karşı özellikle savunmasızdır. Tıpkı Sovyetler Birliği’nde olduğu gibi, 1930’ların 
başında, Stalin köylülerin küçük arazilerini kollektif çiftliklerde yaşamaları 
ve çalıştırmaları için bırakmalarını emrettiğinde, Amerikalı küçük çiftçi de 

aynı türden bir imha ile karşı karşıya ve pes etmeye zorlanıyor. Brookings 
Enstitüsü ve diğer vakıflar, ABD’li çiftçiyi yok etmek için Federal Rezerv 
Sistemi tarafından uygulanan para programlarını ortaya çıkardı, Rusya’daki 
Sovyet trajedisinin bir tekrarı, çiftçinin köle işçisi olursa hayatta kalmasına 
izin verilecek bir şartla. Bu da dev tröstler anlamına gelmektedir.

Vatandaş vakıfların gerçek rolünün farkına vardığında, yüksek faiz oranlarını, 
yüksek vergileri, ailenin yıkımını, kiliselerin devrim forumlarına indirgenme-
sini, üniversitelerin CIA uyuşturucu çöplüklerine dönüştürülmesini anlayabilir. 
Amerikan vatandaşları artık federal hükümetin her temsilcisinin neden onlara 
karşı olduğunu anlayabilirler. Alfabe ajansları, FBI, IRS, CIA ve BATF, vakıfların 
programlarını yürütmek için vatandaşa savaş açmışlardır.

Vakıflar, siyasi bir hedefin parçası olmayan hiçbir vergi vermedikleri için 
onları “hayırsever” işler yapmaya mahkum eden tüzüklerini doğrudan ihlal 
ediyorlar. 1917’de Rusya’ya Kızıl Haç Misyonu’nda yapıldığı gibi, profesyonel 
istihbarat görevlilerinin “hayırsever” işçiler olarak istihdam edilmesi, Dünya 
Düzeninin vakıfların “miras”ları yoluyla gerçekleştirmesini istediği uğursuz 
siyasi, ekonomik ve sosyal hedefleri ortaya çıkarmıştır.

Daniel Coit Gilman, Russell Sage, Foundation’ı National City Bank’tan 
Cleveland H. Dodge ile birleştirdi. Bu vakıf kurucuları, Federal Rezerv Sistemi, 
Birinci Dünya Savaşı Savaş Endüstrileri Kurulu, II. Dünya Savaşı OSS ve CIA ile 
yakından bağlantılıydı. Rusya’daki Bolşevik Devrimi’ni kışkırtmak için kurulan 
Amerikan Uluslararası Şirketi ile de yakından bağlantılılar. Franklin Delano 
Roosevelt’in bir amcası olan Delano, 1914’te Federal Rezerv Sisteminin ilk 
Yönetim Kurulu üyesidir. Kayınbiraderi, Washington hukuk bürosu Covington 
ve Burling’i kurdu. Delanolar ve Dünya Düzeni’nin diğer yönetici aileleri, 
soylarını doğrudan Orange’lı William’a ve İngiltere Merkez Bankası tüzüğünü 
veren rejime kadar götürürler.
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İsrail İşgal Güçleri, Filistinli Protestoculara Saldırdı
İşgalci İsrail güçleri, Filistin’in El Halil kentinde yer alan El-Şuhada 
Caddesi’ndeki kontrol noktasının girişinde protesto düzenleyen Filistinli 
göstericilere saldırdı. El-Halil kentinde bulunan eski bir mezarı basan 
İsrailli yerleşimcileri protesto eden ve kentte girişin yasaklandığı bazı 
mahalle ile sokakların açılmasını talep eden Filistinli göstericiler, ellerinde 
Filistin bayrakları ve İsrail işgalini kınayan pankartlar taşıdı. Protestoculara 
saldıran İsrail askerleri ise, Filistinli göstericilere şiddet uygulayarak gösteriyi 
engellemeye çalıştı. İşgalci İsrail güçlerinin protestoya baskın anı ise 
kameralara yansıdı.

Foreign PolicyTürk SİHA’ları ABD’yi Yeni Savunma Yöntemlerine Yöneltti
Foreign Policy dergisinde yayımlanan makalede, Dağlık Karabağ’da SİHA’ların 
Ermenistan’ın hava savunma sistemlerini ve ağır zırhlı kuvvetlerini etkisiz 
hale getirdiği, bu sebeple gelişmiş ülkelerin işlevsiz kalan savaş taktiklerini 
yeniden düzenlemek zorunda kaldığı bildirildi.

Eski ABD Ordusu Asimetrik Harp Grubu Başkanı Albay Scott Shaw’ın 
görüşlerine yer verilen makalede, Azerbaycan’ın geçen sonbaharda 
Ermenistan ile yaptığı savaşta, Türkiye’den aldığı SİHA’larla gökyüzünde 
üstünlüğü ele geçirmesi ve Ermenistan’ın savunma sistemlerine ağır darbe 
vurmasının, ABD’nin askeri uzmanlarını yeni arayışlara ittiğine işaret edildi.

Myanmar’da Kan Donduran Bilanço! BM’den İç Savaş Uyarısı
Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının 
ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat’ta 
yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fi ili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak 
üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir 
yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar’da 
darbenin ardından 520’den fazla kişinin öldüğünü belirterek ülkede iç savaş 
çıkabileceği uyarısında bulundu.

Yeni Zelanda’da Asgari Ücrete Zam, Zenginlere Yüksek Vergi Geldi
Asgari ücretin saatini 18.90 dolardan 20 dolara yükselten ve en yüksek gelir 
dilimine sahip gruplara yüzde 39 vergi getiren yasa, yarın uygulanmaya 
başlanacak. Hükümet, asgari ücret zammından 175 bin 500 işçinin 
yararlanacağını ve bunun ekonomiye yıllık etkisinin 216 milyon dolar 
olacağının tahmin edildiğini açıkladı.

Yeni yasayla, yüzde 39’luk vergi oranı ise yılda 180 bin dolardan fazla 
kazananlara uygulanacak. Yeni Zelanda’da bu gruba giren kişi sayısı 
ülke nüfusunun yüzde ikisine tekabül ediyor. Yeni gelir vergisinin ülke 
ekonomisine katkısının yıllık 550 milyon dolar civarında olması bekleniyor.



İsrail’den Türkiye’ye Seyahat Uyarısı! “Korona Değil İran Korkusu!”
Siyonist İsrail’in İran korkusu giderek büyüyor. Son aylarda İran’ın İsrail’i 
açıkça tehdit etmesi Siyonistleri sıra dışı kararlar almaya itti.

BAE, Bahreyn ve Türkiye
Siyonist İsrail, Yahudi vatandaşlarını yurt dışına çıkarken bir kez daha 
düşünmeleri için uyardı. Kendi çıkarları uğruna Filistin davasına ihanet eden 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahren’e seyehat uyarısı yapan Siyonist İsrail, 
Türkiye’yi de listeye ekledi.

Korona Değil İran Korkusu!
İsrail makamları seyahat uyarısının sebebinin koronavirüs nedeniyle 
alınmadığını özellikle vurguladı. Siyonist İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi alınan 
uyarı kararını, “Son aylada İranlı gruplar İsrail hedefl erini tehdit etti. Yeni 
Delhi’deki İsrail elçiliğine yakın bir noktada ufak bir patlama gerçekleşti. Ocak 
ayında ve Hint yetkililer bunu İran ile ilişkilendirdi” ifadeleriyle açıkladı.
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Cevad Zarif: Biden İle Trump Arasında Fark Yok
Zarif, Çin ile imzalanan 25 yıllık Kapsamlı İş Birliği Anlaşması, 18 Haziran’daki 
13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve ülkesinin dış siyasetiyle ilgili 
değerlendirmelerde bulundu.

“Biden Trump’ın politikalarını izliyor”
ABD’nin öncelikli olarak taahhütlerine dönmesi gerektiğini ve iki tarafın da 
aynı anda adım atması yönündeki öneriyi kabul etmeyeceklerini yineleyen 
Zarif, şöyle devam etti: “Amerikalılar 4 yıllık tarihi silemezler. Biden, Trump’ın 
politikalarını izliyor. Trump’ın yaptığı ancak Biden’ın yapmadığı hiçbir şey yok. 
Aynı baskıları İran’a uygulamaya devam ediyor. Geçici adımların atılmasına 
muhalif değiliz ancak ABD önce taahhütlerini yerine getirmelidir.”

DSÖ Raporuna İtirazlara Çin’den Yanıt! Artık Başka Ülkeler Bakın!
DSÖ-Çin ortak çalışmasıyla koronavirüsün kökenine ilişkin açıklanan 
raporda virüsün yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı 
öne sürülmesinin ardından başta ABD olmak üzere 14 ülke, “şeffafl ıktan çok 
uzak” sözleriyle rapora tepki göstermişti. Çin’den DSÖ’nün raporuna itiraz 
eden ülkelere yanıt geldi.

Tüm Verileri DSÖ İle Paylaştık
Wuhan’daki araştırmalara başkanlık eden üst düzey bir Çinli tıp uzmanı Liang 
Wannian, DSÖ ekibiyle Çin’in veri paylaşmadığı yönündeki iddiaların ‘gerçeğe 
dayalı değil’ diyerek yalanladı.

“Kovid’in Kökeni İçin Artık Başka Ülkelere Bakın”
Reuters’in aktardığına göre Çin’in Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından 
kurulan COVID-19 konusunda uzmanlar komitesinin başkanı da olan Liang, 
DSÖ’nün Koronavirüs salgının kökenine ilişkin Çin araştırması tamamlandı. 
Artık dikkatin diğer ülkelere dönmesi gerek” ifadelerini kullandı.

Avrupa’da İklim Krizi
Yeni bir araştırma, Avrupa’da sıcak hava dalgalarının ve kuraklıkların 
mahsul üretimine etkisinin son 50 yılda kabaca üçe katlandığını gösteriyor. 
Environmental Research Letters dergisinde yayımlanan çalışmanın 
bulgularına göre, 28 Avrupa ülkesinde sıcak hava dalgası veya kuraklık 
felaketlerinin mahsul üretimi üzerindeki ortalama etkisi 1991-2015 
döneminde 1964-1990 dönemine kıyasla üç kat daha fazla oldu.

The Independent’a konuşan araştırmanın baş yazarı ve Lizbon Yeni 
Üniversitesi’nde çevrebilimleri araştırmacısı Dr. Teresa Brás, ekstrem 
meteorolojik afetlerden kaynaklanan ani mahsul kayıplarının kıtlığa ve hızlı 
fi yat değişimlerine yol açabileceğini ifade etti.






