






TEMMUZ

A. Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı 
Brezilya, yüzölçümü ve nüfus bakımından Güney Amerika’daki en büyük 
ülkedir. 8.515.770 km2’lik yüzölçümüyle kıtanın neredeyse yarısını kaplayan 
ülke, dünyanın yüzölçümü en büyük beşinci ülkesidir. Şili ve Ekvador dışındaki 
tüm Güney Amerika ülkeleri ve Atlas Okyanusu’yla sınırı bulunur.

Brezilya nüfusu 2019 itibarıyla 211.049.527’dir ve dünyanın en kalabalık 7. 
ülkesi olup Güney Amerika nüfusunun üçte birine tekabül eder. Nüfusun 
artış hızı %0,784, nüfusun dünya nüfusuna oranı yaklaşık %2,7’dir. Ortalama 
yaşam süresi kadınlarda 80,1 yıl, erkeklerde 73 yıl, genelde 76,6 yıldır. Nüfusun 
yaklaşık %87’si şehirlerde, %13’ü köylerde yaşamaktadır. Nüfus bakımından 
en büyük şehirler Sao Paulo (12,25 milyon), Rio de Janeiro (6,72 milyon), 
Brasilia (3,02 milyon)’dur.

1 Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi,
meryem.sezgin.bsnss@gmail.com
2 http://www.globalreligiousfutures.org/countries/brazil
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B. Siyasi Yapısı
Brezilya’nın resmi adı Brezilya Federal Cumhuriyeti’dir. Ülke başkanlık 
rejimiyle yönetilir. Yasama ve yürütme organlarının üyeleri halkoyuyla, yargı 
organının üyeleri ise atama yoluyla görevlerini alırlar. Devlet başkanları 4 
yıllığına görevde kalmak üzere iki turlu seçim sistemiyle mutlak çoğunluğun 
oyunu almak şartıyla seçilirler. Günümüzde görevde bulunan devlet başkanı 
Jair Bolsanaro, aşırı sağcı Sosyal Liberal Parti’ye mensuptur. 2018’de yapılan 
başkanlık seçiminde ilk turda %46 oy almış ve en yakın rakibi %29 oy alan 
Fernando Haddad ile beraber ikinci tura kalmıştır. İkinci turda da oyların 
%55’ine sahip olmuş ve başkan seçilmiştir.

Yasama organı Senato ile Temsilciler Meclisi olmak üzere iki kamaradan 
oluşmaktadır. 81 sandalyeli Senato’nun üyeleri çok adaylı seçim bölgelerinde 
çoğunluk oyu sistemi ile 8 yıllığına seçilirler. 27 ana idari birimin her biri 
Senato’da üç sandalyeye sahiptir. Seçimlerde önce Senato’nun üçte biri, 
dört yıl sonra kalan üçte ikisi seçilir. 513 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri 
ise açık liste usulü nisbi temsil sistemi ile 4 yıllığına seçilirler. Brezilya’nın 
seçimlere katılım oranları genelde yüksektir ve %80 bandında seyreder.3

Brezilya’daki siyasi partilerden en önemli olanları İşçi Partisi (PT), Brezilya 
Demokratik Hareketi (MDB), Sosyal Liberal Parti (PSL) ve Demokratlar’dır (DEM).

Brezilya, 26 eyalet ve bir federal başkent bölgesi olmak üzere 27 ana idari 
birime ayrılmıştır. Eyaletler içlerinde toplam 5570 belediyeyi de barındırırlar. 
Eyaletlerde valiler seçimle işbaşına gelir ve eyaletin yasama işlerini tek 
kamaralı bir eyalet meclisi düzenler.

C. Ekonomik Yapısı

Kaynak: Dünya Bankası 2019

Brezilya Güney Amerika’nın en büyük ve dünyanın 9. en büyük ekonomisidir. 
21. yüzyılın önemli ekonomik aktörlerinden olan ülke, G20 ve BRICS (Brezilya, 
Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) gibi çeşitli uluslararası ekonomik 
kuruluşların da üyeliğini sürdürmektedir. 

Brezilya, 2003–2014 arasında 29 milyondan fazla insanın yoksulluktan 
kurtulduğu ve nüfusun özellikle en fakir %40’ında ciddi gelir artışının 
görüldüğü bir ekonomik gelişme dönemi geçirmiştir. Dönemin devlet 
başkanı Lula de Silva, önemli ekonomik reformlarda bulunmuş fakat 
başkanlık makamının 2011’de Dilma Rousseff’e devredilmesiyle gelişim 
zayıflamış ve ekonomik sıkıntılar tekrar yaşanmaya başlanmıştır. Dahası, 
2018’de yapılan yolsuzluk soruşturmaları; iki başkanın da partisi olan İşçi 
Partisi yetkililerinin ve iki başkanın da yargılanmasıyla, Silva’nın hapse atılıp 
Rousseff’in de azledilmesiyle sonuçlanınca politik skandallar ekonomiyi daha 
da sarsmıştır. Rousseff’in yerini alan Michael Temer kısa süre sonra iki yıldır 
süren resesyonu sonlandırmışsa da Rousseff hükumetinin yaptığı aşırı gider 
ve borçlanmanın yaraları henüz sarılamamıştır. 2019’un başında göreve 
gelen Jair Bolsonaro için beslenen tüm ümitler ise elde edilen düşük büyüme 
rakamlarıyla kırılmıştır.

Jair Bolsanaro göreve geldiğinde kendisine desteğiyle bilinen borsalarda 
bir canlanma görülmüştür. Fakat başkan, “ekonomiden hiç anlamadığı” 
gerekçesiyle yeni Ekonomi Bakanı Paulo Guedes’e tam yetki vermiştir. Aldığı 
desteğe rağmen resesyon sonrasındaki ilk daralma rakamının da yine 2019’un 
ilk çeyreğinde görülmesi başkanın popülaritesinde önemli bir düşüşe sebep 
olmuştur. Başkan Bolsonaro’ya göre ekonomik problemlerin ana sebebi 
emeklilik sistemidir. 50’li yaşlarda emekli olan vatandaş “çok erken emekli 
olup çok fazla avantajlara sahiptir.” Senato’dan geçirilen emeklilik reformu 
vatandaşların ağır tepkisine maruz kalmıştır.

3 https://www.electionguide.org/countries/id/31/
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GSYH 1,84 trilyon ABD doları

Kişi Başı GSYH 8.717,186 ABD doları

GSYH Büyüme Hızı %1,137

Kişi Başı GSYH Büyüme Hızı %0,379

Milli Gelir 1,791 trilyon ABD doları

Kişi Başı Milli Gelir 9.130 ABD doları

Enflasyon %3,73

İşsizlik Oranı %12,083

Genç İşsizlik Oranı %27,842

İş Gücü 106.500.038



TEMMUZ

Son on yıldır Brezilya’nın büyüme rakamları yavaşlamaktadır. 2006–2010 
arasında görülen yıllık ortalama %4,5 büyüme oranı 2011–2014 arasında 
%2,1’e gerilemiştir. 2015–2016 yıllarında görülen ve ekonomiyi neredeyse 
%7 oranında daraltan resesyondan sonra ekonominin düzelmesi, önceki 
ekonomik krizlerden sonraki canlanmalardan çok daha yavaş seyretmektedir. 
Resesyondan sonra neredeyse 5 yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ resesyon 
öncesi rakamlara dönülememiştir.

Diğer ekonomik göstergelerin pek ümit vermemesine rağmen enflasyon 
yıllardır düşüş trendindedir. 2019’da %3,7 oranında görülen enflasyonun 
COVID-19’a rağmen 2020’de %3,6; 2021’de de %3,3 civarında olması 
beklenmektedir.

Fitch’in 2019 tahminlerine göre milli borcun GSYİH’ye oranı %92,3’tür. 
Hükumete göre eğer bu rakama müdahale edilmezse 2023 yılında borç, 
ekonominin büyüklüğüne ulaşacaktır.

C.1. Sektörler
Brezilya GSYİH’sinin önemli bölümü büyük oranda hizmet sektörüne dayalıdır. 
Sanayi sektörü de GSYİH’deki payı her yıl azalmasına rağmen yaklaşık 1/5 
oranında katkıda bulunmaktadır. Tarım sektörünün GSYİH’ye katkısı az 
olmasına rağmen ihracatta önde gelen sektörlerdendir. Günümüzde Brezilya 
önde gelen şeker, tavuk eti, soya, et, tütün, ananas, mısır, süt ve kakao 
üreticilerindendir. Ayrıca dünyanın lider kahve ve portakal suyu üreticisidir. 
Brezilya dünyanın önde gelen kalas, demir cevheri, alüminyum, kömür 
üreticilerindendir. İmalat sektöründe bulunan diğer alanlar demir-çelik 
üretimi, otomobil montajı, petrol, kimyasal maddeler, çimento ve havacılık 
donanımlarıdır.4

C.2. Dış Ticaret
Brezilya’nın dış ticaret dengesi genel olarak pozitif yöndedir. Fakat son 
yıllarda hammadde fiyatlarının düşüşü, enerji ithalatındaki artış ve real-
dolar dengesinin sarsılması elde edilen dış ticaret fazlasında düşüşe sebep 
olmuştur.

Kaynak: ITC Trademap

Brezilya’nın önemli ihracat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, çeşitli tarım 
ürünleri, metal cevheri, et, makineler ve parçalarıdır. Ana ihracat ortakları ise 
Çin, ABD, Hollanda, Arjantin ve Japonya’dır.

Kaynak: ITC Trademap

Brezilya’nın ana ithalat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, elektrikli 
makineler, makineler ve parçaları, demir yolu harici araçlar ve organik 
kimyasallardır. Ana ithalat ortakları ise Çin, ABD, Arjantin, Almanya ve Güney 
Kore’dir.

Kaynak: ITC Trademap

4 Ticaret Bakanlığı Brezilya Pazar Bilgileri Raporu
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Brezilya Dış Ticaret Verileri (milyon $)

2017 2018 2019

İhracat 217,739 239,889 223,998

İthalat 150,749 181,230 177,341

Hacim 368.488 421.069 401.339

Denge +66.989 +58.658 +46.657

En Çok İhraç Edilen 5 Ürün (bin $)

Ürün 2018 2019

Toplam 239.889.210 223.998.669

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünleri

29.670.809 30.039.342

Yağlı tohumlar ve meyveler, muh-
telif tahıllar, tohumlar, meyveler

33.517.529 26.455.603

Metal cevheri, cüruf ve kül 23.663.011 25.256.609

Et ve yenilebilir sakatat 13.292.305 15.152.373

Makineler, mekanik teçhizat, nük-
leer reaktörler vb. ve parçaları

14.791.209 12.465.285

En Çok İthal Edilen 5 Ürün (bin $)

Ürün 2018 2019

Toplam 181.230.569 177.341.225

Mineral yakıtlar, mineral yağlar
ve ürünleri

26.233.627 23.960.281

Elektrikli makineler ve parçaları, 
ses kayıt cihazları ve televizyon

21.757.779 22.083.732

Makineler, mekanik teçhizat,
nükleer reaktörler vb. ve parçaları

19.096.839 21.297.173

Tren, tramvay yolları ve levazımı 
dışında araçlar, aksamı ve
aksesuarları

14.026.499 12.238.332

Organik kimyasallar 10.593.785 10.961.155
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D. Türkiye-Brezilya İlişkileri
Türkiye-Brezilya ilişkileri, coğrafi uzaklıkları ve dış politikadaki öncelik 
farkları sebebiyle 21. yüzyıla kadar gelişim gösterememiştir. Ancak arada 
gerçekleşen karşılıklı ziyaretler ve 2010 yılında imzalanan Stratejik Ortaklık 
Eylem Planı sayesinde daha iyi bir noktaya varılmıştır. 2019 yılında Türkiye’nin 
bölgedeki en büyük ticaret ortağı Brezilya ile ticaret hacmi 3,1 milyar; ihracatı 
478,7 milyon, ithalatı 2,6 milyar dolar olmuştur. İhracat kalemleri arasında 
karbonat, meyve-sebze, çimento, iplik, cam; ithalat kalemleri arasında demir, 
odun, pamuk, kahve, soya, tütün, altın, uçak bulunmaktadır.

E. Ülkede İslamiyet
Ülkenin İslam ile tanışması, 1500 yılında sömürgeleştirilen Brezilya’ya diğer 
sömürgelerden getirilen Müslüman kölelerin buraya yerleşmesiyle olmuştur. 
Müslümanların nüfusa oranı %1’den düşük olmasına rağmen tahminen 1 
milyondan fazla Müslümanın ülkede yaşadığı söylenebilir. Ülkedeki cami 
sayısı yaklaşık 100 civarındadır. Müslümanların bir çok ülkede yaşadıkları 
helal gıda ve dini öğretim problemleri Brezilya’da da mevcuttur.

F. COVID-19
Brezilya, günümüzde COVID-19’dan en çok etkilenen ikinci ülkedir. 27 Ocak 
2020’de ilk vakanın kaydedildiği Brezilya’da 10 Temmuz 2020 itibarıyla vaka 
sayısı 1.755.779, ölüm sayısı 69.184 kişiye ulaşmıştır. Pandeminin ilk aylarında 
ismi çok duyulmayan Brezilya’daki vakaların çoğalmasının temel sebebi, 
Başkan Bolsonaro’nun politikalarıdır.

Bolsonaro; koronavirüs önlemlerini gereksiz gördüğünü, bunun “küçük 
bir gripten” farkı olmadığını ve küçük bir nezleye boyun eğmeyeceğini 
bildiren açıklamalar yapmış, halkı normale dönmeye çağırmıştır. Bölgesel 
karantinaların ekonomiye vereceği zararın virüsün vereceği zarardan 
çok daha tehlikeli olduğunu savunan başkan karantina kararlarını eyalet 
valilerine bırakmıştır. Sosyal mesafe ve karantina tavsiyesinde bulunan sağlık 
bakanlarından biri görevden alınmış, diğeri ise başkanla görüş ayrılığından 
dolayı istifa etmiştir. Ne var ki, 4 Temmuz’da basına düşen haberler arasında 
Jair Bolsanaro’nun da COVID-19’a yakalandığı haberi de yer almış, bu 
trajikomik durum basında büyük dikkat çekmiştir.

IMF tarafından yayınlanan veriler ise salgının ekonomiyi oldukça etkileyeceğini 
göstermektedir. Nisan ayında yayınlanan verilerde dünya ekonomisinin %3 
oranında, Brezilya ekonomisinin ise %5,3 oranında daralacağını açıklayan 
IMF, Haziran ayında ise tahminlerini daha da düşürerek dünya için %4,9, 
Brezilya için %9,1 oranında daralma olarak yayınlamıştır. Bunun sebebi, 
başta Brezilya olmak üzere salgının sabit seyrettiği bazı ülkelerde vaka artışı 
yaşanmasıdır. 2020’nin ilk çeyreğinde tahminlerden daha kötü bir tablo ile 
karşılaşıldı. Brezilya’yı ve salgının yoğun olduğu diğer ülkeleri zor bir dönem 
beklemektedir.

Kaynakça
1)https://www.britannica.com/place/Brazil
2)https://data.worldbank.org/country/BR
3)http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?df53c4da-9d8c-8c21-9c89-df45d3d1f53a
4)https://www.statista.com/topics/1537/brazil/
5) https://www.bbc.com/
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Çin’in Batı sınırında özellikle gaz yatakları ve kömür/altın madenleri ile meşhur 
bir bölge: Doğu Türkistan. Çin’in Sincan Eyaleti olarak da anılıyor. (Sincar-
Uygur Özerk Bölgesi)

Uzun yıllardır Çin Halk Cumhuriyeti’nin ayrımcılık politikalarına maruz kalan 
Doğu Türkistan’daki Uygurlar ve Kırgızlar, son 3 yıldır gerek sosyal hayatın 
içerisinde gerekse adına sözde “mesleki eğitim kampları” denilen toplama 
kamplarında etno-kültürel bir kıyıma maruz bırakılıyorlar. 

Onuncu yüzyılda İslam ile tanışan ve 17. Yüzyılda Çing Hanedanlığı’nın 
tahakkümüne giren Doğu Türkistan, Çing Hanedanlığı’nın 1911 yılında 
dağılmasından sonra Çin Cumhuriyeti’nin sınırlarına dahil olsa da kılıcı ve 
nişangahı keskin olan savaş ağalarının hüküm sürdüğü bir coğrafya oldu. 
1933 yılında Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti adıyla bağımsız bir İslam 
devleti kurulsa da bu hükümranlık 1 yıl sürdü. 1944’e gelindiğinde sosyalist 
gruplar Rusya’nın da desteğini alarak Doğu Türkistan Cumhuriyeti’ni kurdular. 
Fakat 1949’da Çin’deki iç savaşın komünistlerin lehine sonuçlanmasıyla 
birlikte Stalin, Çin ile anlaşıp Uygurlara olan desteğini çekti ve Uygurları 
Çin ile anlaşmaya zorladı. Böylece Uygurlar, 1949 yılında kurulan Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin bir parçası oldular. Bu süreçte Çin yönetimi ile anlaşmak 

üzere Pekin’e uçan Uygur heyetini taşıyan uçağın şüpheli bir şekilde düşmüş 
olması da tarihe not edilmesi gereken olaylardan biridir. 

O dönemde Çin’deki Komünist Parti, merkezi yönetimi güçlendirmek için ciddi 
oranda propaganda ve güç kullanımına derhal başladı ve bu durumdan en uç 
bölgedeki Doğu Türkistan halkı da payına düşeni aldı. 

İlk dönemlerde Sincan eyalet nüfusunun yüzde ellisinden fazlasını oluşturan 
Uygurlar, 1954 yılına gelindiğinde resmi azınlık statüsü kazandılar ve “etnik 
eşitlik temeline dayalı büyük Çin ailesi” rüyasının resmi bir parçası oldular.    
Tabi bu süreçte Çin yönetiminin uyguladığı iskan politikası neticesinde 
Uygurların eyalet nüfusundaki oransal üstünlükleri de yüzde ellinin altına 
düştü. Çin yönetimi, iş garantisi ve konforlu yaşam vaadiyle Han ırkına mensup 
aileleri Sincan’a yerleştirmiş ve bu bölgedeki gerek madeni gerek ticari 
faaliyetlerin sorumluluğunu Çin’in “gerçek evlatları” olduğunu anladığımız 
Han ırkı mensuplarına vermişti.

Bu düzenlemelerden sonra 1955 yılında bölgesel yönetimlere geçiş ile birlikte 
bu bölgeye özerklik verildi ve bundan böyle burası Sincan Uygur Özerk Bölgesi 
olarak anılmaya başlandı.

1966 yılında Mao, komünizmi tahkim etmek üzere kültür devrimi adı altında 
her türlü karşıt fikir ve faaliyetleri yok etme hamlesi başlattığında Kızıl Ordu’ya 
“eski” olan ne varsa ortadan kaldırma emri verdi. Eski fikirleri, eski kültürleri, 
eski alışkanlıkları ve eski adetleri…

1  Boğaziçi Üniversitesi, Matematik Bölümü.
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DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
ve ÇİN’İN “SİNCAN” RÜYASI
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Doğu Türkistan’daki camilerin harap edildiği, Uygurca yazılmış olan neredeyse 
tüm kitapların ve Arapça eserlerin devrim karşıtı yaftasıyla toplatılıp yakıldığı 
bu dönem, Uygurların hafızasında derin bir yara açmıştı. İşte bu dönemde 
Mao, Çin’in “eğitimli” gençlerinden oluşan bir ordu kurup başta Sincan olmak 
üzere Çin’in dört bir yanına gönderilmesi emri verdi. Bu gençler, ülkenin en 
ücra noktalarındaki insanlara “yeniden eğitim” vererek onları bilinçlendirip 
komünizmin “güzelliklerini” anlatmakla mükelleftiler. 

Mao’nun ölümünden sonra 1980’li yıllarda nispeten daha rahat bir dönem 
yaşandı ve Uygurlara kendi kültürlerini ve dinlerini yaşamaları için belli bir 
alan açıldı. Dini eğitim için Pakistan’a giden öğrenciler oldu. 1990’lı yıllara 
gelindiğinde Doğu Türkistan’daki cami sayılarında kayda değer bir artış 
gözlemlenmiş ve Çin yönetiminin haksız uygulamalarına karşı sokaklarda 
protestolar baş göstermeye başlamıştı. Özellikle de demografik olarak 
bölgeye kasten yerleştirilmiş olan Han ırkı mensuplarının daha az çalışıp daha 
çok kazanıyor olmaları tepkilerin odağında yer alıyordu. 

Çeşitli şiddet eylemlerinin de baş gösterdiği 1990’lı yıllarında ardından 
özellikle 11 Eylül 2001 tarihi, Çin yönetimi açısından Uygurlara yönelik baskı 
politikalarında bir milat oldu. Amerika’daki “ikiz kule” olayının ardından dünya 
genelinde oluşturulan sözde “terörle mücadele” dalgasına Çin de katıldı. 
Uygurların haksızlıklara karşı geliştirdikleri şiddet dışı tavırları dahi terörle 
bağdaştırarak insanlık dışı baskıyı aşama-aşama arttırdılar. 

Temmuz 2009’da Sincan eyaletinin başkenti Urumçi’de yaşanan olaylar 
ise zihinlerdeki tazeliğini halen koruyor. Bir oyuncak fabrikasında yaşanan 
kavgada iki Uygur’un Hanlılar tarafından öldürülmesi, geniş çaplı protestoları 
beraberinde getirmişti. Hanlılar ile Uygurlar arasında çıkan çatışmaların 
neticesinde Çin polisinin de müdahalesiyle 194 kişi hayatını kaybetmişti. 
Sonrasında ise Han ırkına mensup kişilerin sokaklara inmesi üzerine Çin 

yönetimi gazetecilerin bölgeden ayrılmasını salık vermiş ve bölgede internet 
erişimini kısıtlamıştı. O günlerde Uygurların tam olarak nasıl bir zulme maruz 
bırakıldıkları halen soru işareti.

O günden sonra radikal değişimlerle ciddi bir sertlik göstermeye başlayan Çin 
yönetiminin Doğu Türkistan politikası, bir takım şiddet eylemlerini doğurdu 
fakat bu girişimler bireysel boyutta kaldı. 2015 yılına gelindiğinde bu şiddet 
eylemleri bahane gösterilerek bölgede geniş kısıtlamalara gidildi. Köşe 
başlarına kurulan kontrol noktalarında her bir kişi için ayrı ayrı yapılan iris 
ve yüz taramalarından, ses tanımlaması ve DNA örneği alınmasına kadar 
detaylı fişlemenin ardından yapay zekanın kullanımıyla adım başı kurulan 
kamera sistemlerinde herkesin anlık takibi sağlandı. Doğu Türkistan, 
bugün Koronavirüs salgını ile gündemimize giren yapay zeka/dijitalleşme 
çalışmalarının ve Çin’de uygulanan sosyal kredi sisteminin ilk uygulandığı ve 
test edildiği yer olarak biliniyor. 

2016 yılında Çin Komünist Partisi’nin Sincan eyalet sorumlusu olarak atadığı 
Çen Kuanguo, sertlik politikasını bir adım daha öteye taşıdı ve 2017 yılında 
“şüpheli davranışlar” sergilediği iddia edilen Doğu Türkistanlıları, “mesleki 
eğitim kampı” adı altında oluşturulan toplama kamplarına toplamaya başladı. 
Siyasi olarak muhalefet eden herkesi “terörist” yaftasıyla kontrol altına alan 
ve hapishane mahiyeti taşıyan toplama kamplarına atan bu yönetim anlayışı, 
sakalı uzun diye Müslüman erkekleri, başörütsü takıyor diye Müslüman 
kadınları “terörist” olarak görüyor. 
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Yakın akrabalarından biri yurt dışına çıkış yapıp dönmemiş olanlar potansiyel 
“terörist” damgası yiyerek zorla bu kamplara götürülüyorlar. Bazen pasaport 
başvurusu yapmış olmanın bile “terörist” damgası yemek için yettiği, resmi 
belgelere dayalı bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Toplama kamplarına 
alınmış olan her bir Doğu Türkistanlı’nın birinci derece, ikinci derece ve 
üçüncü derece akrabalarına ilişkin fişleme raporları dosyalanıyor ve kişinin 
“gelişimi” ve “başarı kriteri” bunlar üzerine etki edecek şekilde işleniyor. 
İşkence ve ölümlerin yaşandığı bu “mesleki eğitim kampları”, 1966 yılında 
Mao’nun başlattığı “yeniden eğitim” modelinin bir yansıması olarak 50 yıl 
sonra Doğu Türkistanlıların kabusu olmaya devam ediyor. 

Kültürel baskı ve asimilasyon süreçleri bugün de yaşanıyor. Ramazan 
aylarında kamu çalışanlarına yönelik oruç yasağı, katılımı zorunlu olan domuz 
eti ziyafetleri gibi İslami değerlere aykırı olan davranışların zorla yaptırılması 
ve anadilde eğitim hakkının ve Arapça Kuran eğitiminin yasaklanması 
gibi dayatmalar gün geçtikçe genişlemeye devam ediyor. Küçük yaştaki 
çocuklar, türlü sebeplerle ailelerinden koparılarak ideolojik eğitim kamplarına 
götürülüyorlar. 

Bütün bu yaşananlara bakıldığında ve yurt dışında yaşayan Doğu 
Türkistanlıların değerlendirmeleri alındığında sözde terörle mücadele 
amacı güden her türlü baskı politikası ve toplama kampları aslında Çin’in 
kendi teröristlerini ürettiği birer merkez haline gelmiş durumda. Çünkü bu 
kamplara katılan kişiler ve aileleri aslında büyük bir öfke ile doluyorlar ve 
fırsat buldukları anda öfkelerini boşaltacak bir mecra arayışı içine giriyorlar. 

Batı basınında yer alan haberlere göre bu kamplarda hali hazırda 1 milyon 
kişinin tutulduğu iddiası yer alıyor. Batı’nın insanilik namına İslami değerleri 
ya da Müslümanları savunuyormuş gibi göründüğü ender sahalardan birinin 
Doğu Türkistan olduğu dikkatlerden kaçmamalıdır. Son yaşanan uluslararası 
gelişmelere bakıldığında Amerika başta olmak üzere diğer Batılı devletlerin 
Doğu Türkistan meselesini Çin’e karşı değerli bir koz olarak kullandıkları 
görülüyor. Oysa Çin yönetimi, tam da Amerika’nın ve NATO’nun 11 Eylül 
sonrasında büründüğü rolü oynuyor. Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda 
çeşitli bahanelerle ölüm, kan ve gözyaşı üretme politikası…

Bu tür baskı ve zulüm politikalarının başarısız olduğunu biz İslam 
coğrafyalarının tamamında gördük. Modern dünya, Filistin’den Keşmir’e, 
Çeçenya’dan Arakan’a kadar otorite ve güç sahiplerinin sergilediği baskıcı 
anlayışın azınlıkların iradesini kırmayı başaramadığına defalarca şahit oldu.  

Yapılması gereken Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi Batı’nın vicdanına 
terk etmeden ve bu meseleyi Batı’nın politik bir araç haline getirmesine 
de müsaade etmeden bir an önce gündemimize almak ve onları yalnız 
bırakmamaktır. 
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A. Başkanlık Seçimleri Macerası
3 Kasım 2020 günü Amerika Birleşik Devletlerinin 46. başkanını belirleyecek 
seçim için adayların çalışmaları bir yılı aşkın bir zamandır devam ediyor. Her 
ne kadar Koronavirüs pandemisi ilerleyen seçim çalışmalarını bir süreliğine 
askıya almış olsa da seçim tarihinde henüz bir değişiklik olmadı. Cumhuriyetçi 
Parti, aday konusunda Başkan Trump ile tekrar seçime girmekte karar kıldı 
fakat Demokrat Partili başkan adayları uzun süredir kendi aralarında bir yarış 
içerisindeydiler. Siyasi kariyerine Senatör olarak 1973’te başlayan ve eski ABD 
Başkan yardımcısı da olan Joe Biden, Demokratların en güçlü adaylarından. 
Onu takip eden ise gerek İsrail-Filistin çatışmasında alışılmışın dışında 
söylemde bulunan ve gerekse “Emgage” gibi ABD’nin önemli Müslüman 
sivil toplum kuruluşlarından da destek gören sosyal demokrat aday Bernie 
Sanders’di.2 ABD’nin önde gelen medya patronlarından Michael Bloomberg, 
Elizabeth Warren ve Pete Buttigieg ise diğer Demokrat adaylar arasındaydı. 

14 eyalette ve bir bölgede ön seçimlerin yapıldığı “Süper Salı” (Super 
Tuesday) olarak adlandırılan seçimler bu yıl 3 Mart’ta gerçekleştirildi. 

Süper Salı seçimlerinde Joe Biden 14 eyaletin 10’unda (Virginia, Alabama, 
Massachusetts, Maine, Arkansas, Minnesota, Tennessee, Oklahoma, Teksas 
ve Kuzey Corolina) seçimi kazanırken eyaletlerin 4’ünde (Kaliforniya, Utah, 
Vermont ve Colorado) ise Sanders yarışı önde bitirdi. Amerikan Samoası’nda 
ise kazanan Bloomberg oldu.3 Süper Salı’dan sonra Michael Bloomberg, 
Elizabeth Warren gibi Demokrat adaylar Başkanlık seçimlerinden aday Biden 
lehine çekildiklerini açıkladılar. Nisan ayına kadar çalışmalarına devam 
eden Sanders ise Nisanda adaylıktan çekildiğini açıklamış oldu.4 Böylece 
Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Trump’ın karşısında Demokratlar, Joe Biden’in 
arkasında birleşmiş oldular.Ön seçim sonrasında gerçekleştirilecek partilerin 
ulusal kurultayları ile adaylar resmen ilan edilmiş olunacak. Demokrat Parti 
13-16 Temmuz’da Milwaukee’de toplantısını yapacak iken, Cumhuriyetçi Parti 
ise 24-27 Ağustos tarihleri arasında Charlotte’de toplantısını gerçekleştirmiş 
olacak.

1 mustafa.ozdmr21@hotmail.com
2 https://www.politico.com/news/2020/02/20/sanders-wins-backing-of-top-
muslim-political-group-116284
3 https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51733002
4 https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52275681?intlink_from_url=https://
www.bbc.com/news/topics/c5m8rrkp46dt/us-election-2020&link_location=live-
reporting-story
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B. MüfettişlerinTrump Tarafından Görevden Alınmaları
Başkan Trump’ın cephesinde ise durumlar oldukça karışık. Trump, 
Temsilciler Meclisi’nin başlatmış olduğu Azil sürecinden aklanmasının 
ardından görevden aldığı başmüfettişler ile gündemde. Başkan’ın Temmuz 
ayında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapmış olduğu telefon 
görüşmesi hakkında bir muhbir raporu Kongre’ye iletilmiş ve böylelikle Trump 
için soruşturma süreci başlatılmıştı. Rapora konu olan telefon görüşmesinde 
Trump’ın Demokrat rakibi Joe Biden ve oğluna yönelik Ukrayna’da soruşturma 
yapılması konusunda Ukrayna Devlet Başkanına baskı yaptığı iddia edilmişti. 
İşte bu muhbir raporunu Kongre’ye ileterek ABD Başkanının soruşturulmasına 
yol açan İstihbarat Toplumu Başmüfettişi Michael Atkinson, Trump’ın azil 
sürecinden aklanmasından sonra görevden aldığı müfettişlerdendi.5

Koronavirüs ile mücadele sürecinde ABD Savunma Bakanlığı Başmüfettiş 
Vekili Glenn Fine (Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanlığına 
getirilmişti) ve Christi Grimm (ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı 
yetkililerinden bir isim) ise COVID-19 hastalarının tedavisinde yaşanan ilaç 
sıkıntısına ilişkin yayınlanan bir raporun ardından Başkan Trump tarafından 
işine son verilen diğer kişiler.6

Trump’ın görevden aldığı bir diğer isim ise Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişi 
Steve Linick oldu. Linick’in yerine getirilen isim Stephen Akad ise Başkan 
Yardımcısı Pence’ye yakın isimlerden. Bu görevden alma üzerine Trump’dan 
detaylı bir açıklama bekleyen Demokratlar, Kongre’de bir soruşturma 
başlattılar. Eliot Engel (Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı) ile 
Bob Menendez, (Senato Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi) kritik makamların 
Başkan tarafından bu şekilde temizlenmesine karşı olduklarını söylediler. 
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise iddialara dair açıklamasında, Linick’in 
çalışmalarının bakanlığı “küçük düşürdüğünü” söyleyerek görevden 
alınmasını kendisinin talep ettiğini belirtti.7 Linick’in görevden alınmasının 
arkasındaki sebeplere dair ise iki iddia söz konusudur. Birincisi, Cemal Kaşıkçı 
suikasti ve Yemen’deki sivillere yönelik katliamlar gibi sebepler neticesinde 
Kongre’nin ABD’nin Suudi Arabistan’a yönelik silah satışlarının durdurulması 
yönünde bir tasarısı söz konusuydu. Fakat Bakan Pompeo’nun tasarlanan 
değişiklik gerçekleşmeden önce Suudi’lere 8 milyar dolarlık bir silah satışını 
gerçekleştirmek için süreci hızlandırmak istediğini ve bunun için de Trump’ın 
acil durum ilan etmesinin yasal olmadığına dair bir incelemenin Linick 
tarafından başlatılmış olduğu iddiasıydı. Bir diğer iddia ise Mike Pompeo’nun 
bakanlıktaki kişileri şahsının ya da eşinin özel işleri için kullanması ve Linick’in 
de Pompeo’nun görevini suistimal ettiğine yönelik bir inceleme başlatmış 
olmasıydı.8 Trump’ın azil sürecinden aklanmanın sağlamış olduğu rahatlık 
duygusu ile gerçekleştirdiği bu görevden almalar Demokratların tepkisini 
yükseltti.

C. George Floyd’un Ölümü ve Irkçılık Karşıtı Protestolar
25 Mayıs tarihinde ABD’nin Minnesota eyaletinde Minneapolis kentinde 
bir siyahî olan George Floyd’un sigara alırken sahte para kullandığı 
iddiasıyla gözaltına alınmasından sonra beyaz bir polis memuru Derek 
Chauvin tarafından 8 dakika 46 saniye boyunca boğazına bastırılarak 
öldürüldüğü video görüntüleri ABD’yi sarstı. Videoda Floyd’un dakikalar 
boyu “I can’t breathe” (Nefes Alamıyorum!) dediği görülüyordu. Bu 
görüntülerin hemen ertesinde olaydan sorumlu dört polis memuru 
görevden alınırken ABD’de Siyahîlere yönelik ırkçı yaklaşımlara karşı 
protestolar başlamış oldu.

Hemen ertesi gün olayın gerçekleştiği Minneapolis’te yüzlerce insan 
sokaklarda yürüdü. Sadece birkaç gün içerisinde protestolar birçok 
eyalete yayıldı. Göstericiler yere uzanarak “Nefes Alamıyorum” 
şeklinde sloganlar attılar ve binalar, araçlar, karakollar kundaklandı. 
Başkan Trump 29 Mayıs’ta attığı tweette olayın sorumlularının yerel 
yetkililer olduğunu söylerken “yağma başlarsa, ateş de başlar” 
uyarısında bulundu ancak bu ifadesi Twitter tarafından şiddeti teşvik 
sebebiyle erişime sınırlandırıldı. 

Aradan geçen bir haftada gösteriler tüm ülke genelinde yayıldı, sokağa 
çıkma yasakları ilan edildi. Eylemlerde 4 binden fazla kişi gözaltına alındı. 
1 Haziran’da Trump, göstericiler tarafından hasara uğratılan St. John 
Episkopal Kilisesi önünde elinde bir İncil ile poz verirken, protestoların 
kontrol altına alınması için orduyu göreve çağırabileceğini söyledi. 
Üç gün sonra Floyd için Minneapolis’te bir anma töreni düzenlendi 
ve törene katılanlar 8 dakika 46 saniye boyunca sessiz kalarak saygı 
duruşunda bulundular. Floyd için 9 Haziran’da düzenlenen cenaze 
törenine ise binlerce kişi katıldı. Polis memuru Chauvin ise üçüncü 
derece cinayet ve taksirle adam öldürme ile suçlanırken ikinci duruşma 
tarihi 29 Haziran olarak belirlendi.9

5 https://tr.sputniknews.com/abd/202004041041753742-trump-azil-
sorusturmasina-yol-acan-muhbir-raporunu-kongreye-bildiren-basmufettisin-
isine-son-verdi/
6 https://www.dw.com/tr/trump-dışişleri-bakanllığı-başmüfetiişini-görevden-
aldı/a-53462870
7 https://tr.sputniknews.com/abd/202005171042058776-abd-disisleri-bakanligi-
basmufettisinin-gorevden-alinmasina-kongreden-sorusturma/
8 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/pompeodan-gorevden-alinan-mufettis-icin-
daha-once-kovmam-gerekirdi-aciklamasi/1848293
9 Protesto sürecine dair bir zaman çizelgesi için bkz.:Cheung, H. (8 Haz. 2020). 
George Floyd death: Why US protests are so powerful this time. https://www.bbc.
com/news/world-us-canada-52969905

11



2020

12

C. 1. Protestoların Arka Planı
George Floyd’un ölümünün arkasından patlak veren gösterilerin arka planda 
pek çok sebep bulunduğu söylenebilir. Artık sıradan bir durum haline gelmiş 
olan polis şiddetinin ve siyahîlere karşı tarihsel süreçte yerleşmiş bulunan 
kurumsal ırkçılığın, yaşanan acımasız olayın büyük bir toplumsal patlama 
için bir kıvılcım etkisi yarattığı söylenebilir. Olayların temelinde yatan nedenler 
bunlar olsa dahi çok katmanlı faktörlerin etki sahibi olduğunu söylemek 
mümkündür. 

Siyahî nüfusun beyaz nüfusa oranla suç işleme oranları karşılaştırıldığında 
siyahîlerin oranının daha fazla olduğu gözlemlenebiliyor. Fakat burada 
kurumsallaşmış ırkçılığın tarihsel süreçte sosyal yapıyı da şekillendirmiş 
olması önemli bir faktördür. Aynı karşılaştırma gelir düzeyleri çerçevesinde 
yapıldığı vakit görülecek olan, beyazların gelir düzeylerinin siyahîlerden   
10 kat fazla olduğudur. Bu ters orantıyı destekleyen bir diğer veri ise polis 
şiddetidir. 2019 yılında beyazların polis tarafından silahla vurulması oranı 
%36.8 iken bu oran siyahilerde%13.4 olan kendi nüfuslarının iki katına çıkarak 
%23.4 oluyor.10 Tüm bu göstergeler siyahî nüfusun beyazlara oranla daha 
fazla suçlu olmasının sosyo-ekonomik temellerine işaret etmektedir.11

Ekonomik şartlara baktığımızda pandemi süreci nedeniyle yükselen işsizlik 
oranları ve kötü ekonomik koşullar halkın öfkesini dışa vurmak için geçerli 
bir neden sunmuş durumdadır. Aynı zamanda karantina sürecinin yaratmış 
olduğu sosyo-psikolojik durumların da insanların salgına rağmen sokağa 
çıkmalarında bir rol oynamıştır.12

Tüm bu olayların başkanlık seçimlerinin öncesinde gerçekleşiyor olması 
siyasilerin toplumsal olaylara daha büyük bir hassasiyetle eğilmelerine 
yol açtı. Bu durum ise toplumsal hareketliliğin meşruluğunun siyasiler 
tarafından tanınmasını kolaylaştırmış oldu. Trump, göstericileri yağmacı 
olarak tanımlarken, Demokrat aday Joe Biden ise protestolara daha taraftar 
bir yaklaşım sergiledi.13

Sonuç
Kasım seçimlerine ilerleyen zaman diliminin hem pandemi süreci ile hem 
de ırkçılık karşıtı gösterilerle kesişmiş olması, ABD’deki sosyo-ekonomik 
yapıyı daha da kırılgan bir hale getirmiş durumdadır. Başkanlık seçimleri 
ise yukarıda da ifade edildiği gibi her türlü problemin siyaset arenasında 
konuşuluyor olmasını sağladı. Tarihsel sürece bakıldığında Amerika’da 
siyahîlerin haklarının genişletilmesinin ancak toplumsal hareketlerle 
mümkün olduğu görülebilir. Fakat bu protestoların ülkedeki kurumsallaşmış 
ırkçı yapıyı temelden değiştireceğinin gözlemlenebilmesi için daha uzun bir 
zaman dilimine ihtiyaç vardır. 

Sömürgeci yapının bir mirası olan ırkçılığın tüm dünyada hüküm sürdüğü 
herkesçe bilinmektedir. Irkçılık karşıtı gösterilerin yalnızca Amerika ile 
sınırlı kalmayıp bir hafta içerisinde tüm dünyaya yayılması insanlığın küresel 
vicdanının bir yansıması olarak yorumlanabilir. Salgın riski tüm dünyada 
devam ederken Avrupa’dan Asya’ya hatta Avustralya’ya uzanan geniş bir 
coğrafyada insanların sokaklara dökülmesi bu durumun bir göstergesidir. 
Üstelik sömürgeciliği ya da ırkçılığı hatırlatan heykellerin tüm dünya çapında 
tahrip edilmesi, aynı mahiyetteki cadde/sokak isimlerinin değiştirilmek 
istenmesi,14 insanlığın ırkçı tarih mirası ile yüzleşmek istediğinin bir kanıtıdır. 
Tüm bu yaşanan süreç gerek Amerika’da gerekse tüm dünyada tarihsel/
sosyolojik uzun süreli bir değişimin başlangıcın işaret ediyor olabilir.

10 İstatistikler için bkz.:Cuddy, A.(5 Haz. 2020). George Floyd: Fivepieces of context to 
understand the protests. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52904593
11 Amerika’daki kurumsal ırkçılığın Siyahiler üzerinde yarattığı sosyal ve ekonomik 
sonuçları noktasında önemli bir çalışma için bkz.. Alice Goffman, On The Run: 
Fugitive Life in An American City, Picador, New York, 2015
12 Daragahi, B. (10 Haz. 2020). Why the George Floyd protests went global. https://
www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/george-floyd-protests-world-
racism/
13 Biden on George Floyd: Death is great ‘inflectionpoint in US history’.https://www.
bbc.com/news/av/uk-52975910/biden-on-george-floyd-death-is-great-inflection-
point-in-us-history
14 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52978242
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Cumhurbaşkanlığına Emmanuel Macron’un seçilmesinden itibaren çalkantılı 
süreçler geçiren Fransa’da uygulanan politikalar halkın tepkisini çekmiş 
ve alınan her yeni karar ile sokaklara dökülen halk, Macron hükümetine 
karşı protestolar düzenlemiştir. Fransız kamuoyunun Macron Hükümetine 
karşı memnuniyetsizliği, 2020 belediye seçimlerine yansımış ve böylelikle 
Fransa’da seçmenlerin yüzde altmışının katılım sağlamadığı bir seçim 
yaşanmıştır. Koltuğa oturduktan sonra birçok krizle karşı karşıya kalan 
Macron, ülkede siyasi olarak güçlenebilmek için önem verdiği yerel seçimde 
çıkan sonuç ile büyük bir hezimete uğramıştır. Emmanuel Macron’un kurucusu 
olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) Partisi; Paris, Marsilya ve Lyon 
gibi büyük kentlerde seçimi kaybetmiş ve sadece üç kentte belediye başkanı 
çıkarabilmiştir. Başkent Paris’in mevcut belediye başkanı  Anne Hidalgoise bu 
seçimlerde sosyalist partiden aday olarak koltuğunu korumuştur. Bununla 
beraber Lyon, Strazburg, Marsilya ve Bordeaux gibi büyük şehirlerde Yeşiller 
Partisi galip gelmiştir. Bu seçimleri ülkeleri için politik bir dönüm noktası 
olarak gören Yeşiller Macron hükümetinin ekolojik ve sosyal meselelerdeki 
güçsüzlüğüne ve kararsızlığına karşı duracaklarının mesajını seçim sonuçları 
ile açıkça vermişlerdir. Bu seçim ile Macron karşıtı “arayış” sandıkta da 
karşılık bulmuştur. İç ve dış politikada ciddi sıkıntılar yaşayan ve 28 Haziranda 
yapılan yerel seçimlerde de çok ağır darbe alan Emmanuel Macron, 2022’de 
yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeni bir yol izlemeye karar vermiş 
ve kabine değişikliğini gündeme getirmiştir. Bu gelişmelerin üzerine 2017’den 

bu yana görevde olan Başbakan Edouard Philippe istifasını sunmuştur. 
Philippe’nin istifası ile beraber tüm kabine ortak bir karar ile istifa etmiştir. 
Günümüze değin birçok değişikliğin yaşandığı kabinede Philippe’in yerine 
pandemi sürecinde ülkede salgının kontrol altına alınmasını koordine eden 
isimlerden biri olan Jean Castex atanmıştır.

Türkiye Karşıtı Aday : Sonia Krimi
Sonia Krimi, geçen yıl gerçekleşen NATO toplantısında, TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop’un “sözde Ermeni soykırımına yönelik eleştirilerinin” kendisini 
şaşırttığını ifade ederek, “Tarih kazananlar tarafından yazılmaz mı? Birçok 
ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız 
gerekiyor.”2  ifadesini kullanmış ve bunun üzerine Dış İşleri Başkanı Çavuşoğlu; 

“Hangi kıt bilgiyle tarih konusunda bu kadar net karar veriyorsunuz. Bu bilgi 
eksikliği olduğu halde karar vermenin tek sebebi vardır, o da popülizmdir. 
Maalesef sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Soykırım ve tarih 
konusunda Türkiye’ye ders verebilecek en son ülke Fransa’dır. Çünkü 
Ruanda’da, Cezayir’de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık 
tarihine baksın, Türkiye’ye ders vermeye kalkmasın. Sizler böyle tepeden 
bakmaya devam edin ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam 
edeceğiz.”3 demiş ve Sonia Krimi bu açıklama karşısında salonu terk etmiştir. 
Bu Türkiye karşıtı açıklamaları ile uzunca bir süre gündemde olan LREM 
milletvekili Sonia Krimi 2017 milletvekili seçimlerinde aldığı oyların yarısından 
çoğunu kaybederek, Cherbourg-en-Cotentin’de sadece yüzde 8 oy alabilmiş 
ve seçimi kaybetmiştir.

1 Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Melikeydrm42@gmail.com
2 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fransadaki-secimlerde-turkiye-karsiti-aday-
hezimete-ugradi/1893125
3 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/macron-yerel-secim-hezimetiyle-
cumhurbaskanligi-secimleri-oncesi-buyuk-yara-aldi/1893295
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Türkiye karşıtı vekilin hezimete uğradığı bu seçimlerde Paris’in banliyölerinden 
Valenton’da yüzde 52,37 ile belediye başkanı seçilen Metin Yavuz, 100 yıldır 
devam eden Komünist Parti geleneğine son verdiği gibi kaydettiği başarı ile 
Türk halkını onurlandırmıştır. Paris’in 15. Bölgesinde seçime giren diğer bir 
Türk aday olan Agnes Melek Evren ise bölgedeki oyların yüzde 53,5’ni alarak 
belediye başkanı olmuştur.  Böylelikle bu seçim Fransa’da Türk siyasetçilerin 
ilk kez seçildiği seçim olarak kayda geçmiştir.

Fransa ve Türkiye Arasındaki Gerilim
Türkiye’ye karşı izlediği agresif politikaları ile dikkat çeken Fransa 
Cumhurbaşkanı Macron’un belli dönemlerde tekrarladığı Türkiye eleştirileri, 
köklü bir tarihi olan Türkiye-Fransa ilişkilerine zarar vermiştir. Doğu Akdeniz 
ve Libya konusundaki anlaşmazlıklar Fransa ile Türkiye arasındaki gerilim 
giderek artırmış,  Almanya, AB dönem başkanlığı döneminde krizin daha da 
derinleşmesini ve kontrolden çıkmasını önüne geçmek için  Türkiye ile iplerin 
kopmasını önlemek amacıyla Libya’da çatışmaların durmasını ve siyasi çözüm 
sürecinin yeniden başlatılması adımlarını atmıştır. Libya konusunda Türkiye’yi 
eleştireler yönelten ve Türkiye’nin BM kararları çerçevesinde Libya’nın meşru 
hükümetine verdiği desteği “tehlikeli bir oyun” olarak tanımlayan Fransa, 
Türkiye’nin aksine darbeci lider Halife Hafter’i desteklediğini gizlemeye 
çalışsa da bölgede barışı tehdit edecek tehlikeli bir oyun oynamaya devam 
etmiştir. Emmanuel Macron cumhurbaşkanı seçildikten sonra Libya’yı 
Fransız diplomasisinin öncelikli dosyalarından biri haline getirmiş ve 
Libya’daki tarafların buluştuğu toplantılara ev sahipliği yapmıştır.  Fransa 
tarafsız görünmeye çalışıp Halter’i desteklediğini inkâr etse de bölgede 
üstünlük kurma planları Türkiye’nin Libya’ya kalıcı olarak ayak basması ile 
ciddi derecede bozulmuştur. Türkiye’nin Trablus hükümetine askeri destek 
vermesiyle Libya iç savaşında değişen dengeler, küresel ve bölgesel güçlerin 
mücadelesini yeni bir aşamaya taşımış ve bu durum karşısında en sert tavır 
Fransa tarafından verilmiştir. 

Fransa ile Türkiye arasında Akdeniz’de yaşanan gerginlik, NATO’ya taşınmış ve 
ittifakının diğer üyeleri bu konu da bölünmüşlerdir. Libya konusunda da ortak 
bir tavır sergilemeyen ve beraber hareket edemeyen NATO’nun bu durumu 
NATO müttefiki olan Fransa ve Türkiye’nin bölgede birbirine karşı pozisyonda 
yer almasından kaynaklanmıştır. İç politika da istikrarı sağlamak konusunda 
başarısız olan Macron, Libya’da Türkiye’nin artan uluslararası baskılara 
rağmen geri adım atmaması ile büyük bir hezimete uğramıştır.

Sonuç
Macron, Cumhurbaşkanlığını devraldığından bu yana derinleşen ekonomik 
ve sosyal sorunlar nedeniyle yapılan protestolarla mücadele ederken 
yerel seçimlerin ardından başbakan ve beraberinde 15 bakanın görevden 
ayrılmasıyla beraber ülkede siyasi istikrarsızlık da ortaya çıkmıştır. 2017 
yılından bu yana uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalara karşı yapılan 
protestolar nedeniyle ciddi itibar sarsılması yaşayan Macron ve partisinin 
2020 yerel seçimlerinde aldığı sonuç ülkede siyasi gücün elde edilemediğini 
göstermiştir. Macron cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenlerinden 
aldığı desteği koruyamamıştır. Hükümetten arka arkaya gelen istifalar ve 
parlamentoda kaybedilen çoğunluk sonrasında gelen yerel seçimlerde 
Macron’un partisinin başarı gösterememesi iki yıl sonra düzenlenecek olan 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Macron için başarısızlıkla sonuçlanacağı 
tahminlerini ortaya çıkarmıştır. Bu iddiaları kuvvetlendiren ise 2017’den 
bu yana başbakan olarak kabinede görev yapan Philippe’in Fransa’da 
Macron’dan daha popüler ve güvenilir bir siyasetçi olarak anılması ile 
güçlenmiştir. Yerel seçimlere kuzeydeki liman kenti Le Havre’dan katılan 
Philippe oyların çoğunluğunu alarak belediye başkanlığını kazanması ve 
ardından Başbakanlık görevinden istifa etmesiyle beraber süreçte Fransız 
halkı tarafından Macron karşısında alternatif bir aday olarak görülmüştür. 
Korona virüs salgını nedeniyle ekonomik bir krizle karşı karşıya olan 
Fransa’nın iç işlerinde istikrarı sağlaması ve Macron’un kaybettiği desteği 
yeniden kazanmak için 2022 seçimlerine odaklanacağı düşünülürken Libya 
ve Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye karşıtı açıklamaların aşırı sağ nezdinde 
prim yapması Macron’un bu tutumunu devam ettirmiştir. Böylelikle Fransa 
Türkiye’ye karşı düşmanca bir tavır takınmayı sürdürmüştür. Bu gelişmeler ile 
Macron’un ekonomik ve toplumsal sorunlarla çalkalanan Fransa’yı 2022’ye 
kadar nasıl yöneteceği merak konusu olmuştur.



Gerilim tırmanıyor: Çin’den ABD’ye misilleme!
Çin, ABD’nin aralarında Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam dahil 11 kişiye 
yönelik yaptırım kararını kınadı. ABD’nin bu hamlesine karşılık Çin, 11 ABD’li 
yetkiliye yaptırım uygulamaya karar verdi.

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın 
toplantısında, ABD’nin Hong Konglu yetkililere yaptırım kararıyla açıkça Hong 
Kong’a karıştığını ve Çin’in iç işlerine ciddi şekilde müdahale ettiğini söyledi.
“ABD ilgili kararıyla uluslararası hukuku ve uluslararası temel normlarını 
ciddi şekilde ihlal ediyor. Çin tarafı, bu duruma kesinlikle karşı çıkıyor ve (bu 
kararı) güçlü şekilde kınıyor.” ifadesini kullanan Sözcü Cao, Çin’in de Hong 
Kong ile alakalı meselelerde kötü şekilde davranan ABD’li yetkililere yaptırım 
uygulamaya karar verdiğini kaydetti.

15

Türkiye ile Irak arasında ipler gerildi! Hulusi Akar’ın ziyareti iptal
Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde PKK terör örgütüne karşı 
düzenlediği operasyon konusunda iki ülkenin gerginleşmesine neden olacak 
bir açıklama yaptı.

Irak tarafından yapılan açıklamada “2 yetkilimizin öldürüldüğü Türk saldırısını 
kınıyoruz, Türkiye Savunma Bakanı’nın ziyareti iptal edildi” denildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ‘Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Erbil vilayetinde 
bulunan Sidakan bölgesine yönelik Türkiye’nin düzenlediği İHA saldırısında 
iki Iraklı yetkilinin öldürülmesini’ kınayarak, “Türkiye’nin mütekerrir askeri 
ihlalleri Irak egemenliğini, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler 
sözleşmesini ihlal etmektedir” açıklamasında bulundu.

İstifa bile işe yaramadı! Lübnan’da öfke dinmiyor
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli patlama 
sonrası bugün Başbakan Hassan Diab başta olmak üzere tüm bakanlar 
istifa ettiğini açıkladı. Hükümetin istifasının ardından binlerce kişi yeniden 
sokaklara döküldü.

Eylemciler, hükümetin istifasının ardından başta Cumhurbaşkanı Mişle 
Avn olmak üzere diğer siyasilere de istifa çağrısında bulundu. Göstericiler, 
protestoların 3. gününde de parlamento binasını yürümek isteyince yeniden 
polis ile karşı karşıya geldi. Polis, eylemcilere gaz bombası ile müdahale 
ederken, eylemciler ise polise taş atarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda çok 
sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Putin, koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını paylaştı
Çin’in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 
800 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgınına 
(Kovid-19) karşı geliştirilen aşı çalışmalarında ilk güzel haber Rusya’dan 
geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınına karşı geliştirdikleri aşının tescil edildiğini açıkladı. Koronavirüs 
aşısının ilk fotoğrafl arı da paylaşıldı.

Aşının Adı “Sputnik V” Oldu
Öte yandan, aşının adının “Sputnik V” olacağı ifade edilirken, açıklamada, 
“1957’de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde 
fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfl a 
sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi” denildi.



Lübnan resmi ajansı: İsrail sınırı ihlal etti, fosfor bombası kullandı
Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, işgalci İsrail rejimine ait 3 tank, 
ülkenin güneyinde sınır hattını ihlal etti. Tanklardan biri kısa süre içinde geri 
çekilirken, diğerleri bir süre daha Lübnan tarafında kaldı. Haberde “İsrail 
güçlerinin iki tankın geri çekilmesi sırasında bölgedeki çalıları ateşe vermek 
için fosfor bombası attığı” kaydedildi. Haberde yangının neden olduğu hasara 
ilişkin bilgi verilmedi.
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Belarus’ta halk sokaklara döküldü: İnternet erişimi kapatıldı
Belarus’ta Aleksandr Lukaşenko’nun resmi olmayan sonuçlara göre 
cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından başlayan gösteriler 
devam ediyor. Ülkede internet erişimi kapatıldı. Belarus seçimlerinin 
ardından Lukaşenko’nun zaferini açıklamasıyla başlayan protestolar ülke 
geneline yayıldı. Minsk başta olmak üzere birçok şehirde meydanlara akın 
eden muhalifl er, ‘Artık git’ sloganıyle eylemlerini sürdürüyor. Gösterilerin 
devam ettiği bölgelerde ana caddeler trafi ğe kapatılırken, ülke genelinde 
internete erişim tamamen engellendi. 

Biden başkan yardımcısı adayını belirledi: Kamala HARRİS
Demokrat Parti Başkan adayı Joe Biden, 2020 başkanlık seçimlerinde 
yardımcısı olarak Kaliforniya Senatörü Kamala Harris’i seçti. Harris, Biden’ın 
adaylığına giden süreçte onu en sert şekilde eleştiren isim olarak öne 
çıkmıştı. Ancak ön seçimi kaybedip adaylıktan çekildikten sonra Biden’ın en 
ateşli destekçisi ve ırkçı polis şiddetine karşı hukuk reformunu en yüksek 
sesle dillendiren isimlerden biri olmuştu. 55 yaşındaki Harris, Amerika’nın iki 
büyük partisi tarafından ulusal bir göreve aday gösterilen ilk siyah kadın oldu. 
Harris aynı zamanda başkan yardımıcısı adayı olmayı başaran dördüncü 
kadın oldu.

KKTC’de eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’den dikkat çeken istifa
KKTC milletvekili ve Cumhuriyet Meclisi üyesi eski Başbakan Hüseyin 
Özgürgün, milletvekilliğinden istifa etti. Milletvekilliğinden istifa ettiğini 
açıklayan Özgürgün, şu ifadeleri kullandı: “1998’den beri üyesi olduğum 
Cumhuriyet Meclisi’nden ‘Halkın oylarıyla gelinir ve gidilir’ prensibi yerine 
halkın oylarıyla değil siyasi çeteleşme ve entrikalardan dolayı istifa ederek 
gidiyorum. 22 yıldır sayısız görevlerde hizmetlerime nokta koyarken 
halkımıza refah ve mutluluk diliyorum.”

Siyonist İsrail Rejimi’den Gazze’ye hain saldırı!
Siyonist İsrail Rejimi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hamas’a ait bir 
tünel, askeri bir kompleks ile gözetleme noktalarının vurulduğu belirtildi. Söz 
konusu saldırının, helyum gazıyla şişirilmiş yanan balonlar gönderilmesine 
karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi. Görgü tanıkları ise 3’ü Gazze’nin 
güneyinde, 2’si Refah kentinin doğusunda olmak üzere 5 noktaya saldırı 
düzenlendiğini kaydetti. Saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair bilgi 
paylaşılmadı.

Türkiye ve Azerbaycan’dan tatbikat! Düşman saldırısı geri püskürtüldü
Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin gerçekleştirdiği geniş kapsamlı 
ortak askeri tatbikata dair açıklamada bulunuldu. Azerbaycan Savunma 
Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında kara unsurlarının 
zor arazi şartlarında farkı görevler icra ettiği bildirildi. Açıklamada, birimlerin, 
modern silahlar kullanarak temsili düşman saldırısını geri püskürttüğü 
kaydedildi.






