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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı
Meksika, Kuzey Amerika’nın güneyinde yer alan bir ülkedir ve ABD, Guatemala 
ve Belize’ye kara sınırı bulunmaktadır. Kuzey Amerika’da yer almasına rağmen 
ülkede İspanyolca konuşulması, nüfusun ağırlıklı olarak Katolik olması ve 
ülkenin diğer kültürel özellikleri sebebiyle Meksika, Latin Amerika’ya dahil 
edilmektedir.

130 milyonluk büyük bir nüfusa sahip olan Meksika, aynı zamanda yaklaşık 
iki milyon kilometrekare yüzölçümüne de sahiptir. Nüfus yoğunluğunun 
km2 başına 67 kişi olduğu Meksika’nın nüfus artış hızı %1, doğurganlık oranı 
ise %2,1’dir. Meksika’da ortalama yaşam süresi kadınlarda 78, erkeklerde 
72, nüfusun genelinde ise 75 yıldır. Ülke nüfusunun %81’i şehirlerde, %19’u 
köylerde yaşamaktadır. Ülkenin en büyük şehirleri Meksiko (8,9 milyon), 
Tijuana (1,8 milyon) ve Ecatepec’tir (1,6 milyon).3

2  https://www.statista.com/statistics/275436/religious-affiliation-in-mexico/
3  https://www.statista.com/statistics/275435/largest-cities-in-mexico/
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Resmî Adı Birleşik Meksika Devletleri

Başkenti Meksiko

Dili
Ülkenin resmî dili ve ülkede en çok konuşulan dil 
İspanyolcadır.

Dini
Resmî dini yoktur. Nüfusun %72,1’i Katolik Hristiyan, 
%6,9’u diğer Hristiyan mezheplerine mensup, %1,4’ü 
diğer dinlere mensup, %19,6’sı ise inançsızdır.2

Nüfus 130.262.220

Nüfusun Etnik 
Dağılımı

Ülke nüfusunun yaklaşık %60’ı Avrupa ve Amerikan 
yerlisi karışımı bir soy olan Mestizo olarak tanımlan-
maktadır. Mestizoların haricinde birçok yerel halk da 
Meksika’da yaşamaktadır.

Meryem SEZGİN1

Yüzölçümü 1.943.950 km2

Para Birimi Meksika Pesosu

Yönetim Şekli Çift kamaralı parlamenter federal cumhuriyet

Hükûmet Devlet Başkanı: Andrés Manuel López Obrador
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Siyasi Yapısı
Meksika’nın resmî adı Birleşik Meksika Devletleri’dir ve başkenti Meksiko’dur. 
Meksika 31 eyalet ve Meksiko şehrinden oluşan 32 idari birime ayrılır. Her 
eyalet kendi anayasasına; yasama, yürütme ve yargı kollarına sahiptir. 
Eyaletler altı yılda bir seçilen ve sadece bir dönem görev yapma hakkı bulunan 
valilerce yönetilir. Meksika devletinin başı ise Meksika devlet başkanıdır ve 
devlet başkanı ülke çapında yapılan seçimlerle altı yıllığına ve sadece bir 
dönem için seçilir. Ülkenin siyasi yapısında devlet başkanı yardımcısı veya 
başbakan bulunmaz. Devlet başkanı makamının 6 yıllık dönemin ilk iki yılında 
boşalması durumunda parlamento geçici bir devlet başkanı seçer ve yeni bir 
devlet başkanının seçilmesi için erken seçime gidilir. Bu durumun dönemin ilk 
iki yılından sonra gerçekleşmesi halinde ise parlamento yine geçici bir devlet 
başkanı seçer ve bu başkan dönemi tamamlar. Devlet başkanı geniş yetkilerle 
donatılmıştır.

Meksika Parlamentosu çift kamaralıdır ve Birlik Kongresi (Congreso de la 
Unión) adını alır. Birlik Kongresinin üst meclisi Cumhuriyet Senatosu adını alır 
ve Senato’da tüm eyaletler nüfusları ya da yüzölçümlerinden bağımsız olarak 
eşit temsil edilir. Senato 6 yıllığına seçilen 128 üyeden oluşur. Bu üyelerin 
96’sı ülkenin 32 idari biriminden 3’er üye olacak şekilde seçilir. Her eyaletin 
üç üyesinden ikisi en yüksek oyu alan partinin iki adayına, diğer üye ise en 
yüksek oyu alan ikinci partinin bir adayına verilir. Kalan 32 senatör ise nispi 
temsil sistemi ile tüm ülke sathında seçilir. Birlik Kongresi’nin alt meclisi 
ise Temsilciler Meclisi adını alır ve 500 üyeden oluşur. 3 yıl görev yapan bu 
üyelerin 300’ü tek üyeli seçim bölgelerinden seçilirken kalan 200’ü tüm ülke 
sathında yapılan seçimlerde nispi temsil sistemi ile seçilir.

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador’un işbaşına geldiği 
2018 seçimleri Meksika için tarihi bir seçim özelliği taşımaktadır. Yerel, eyalet 
düzeyinde ve ülke düzeyinde 3400’den fazla koltuk için yapılan seçimler; 
Meksika tarihinin en büyük seçimi olmakla beraber uzun bir süredir üç 
parti ekseninde (Kurumsal Devrimci Parti, Ulusal Hareket Partisi ve kısmen 
Demokratik Devrim Partisi) ilerleyen Meksika siyasetine yeni bir ivme 
kazandırmış, bu partilerden birine mensup olmayan bir devlet başkanının 
seçilmesiyle sonuçlanmıştır. Daha önce (2006 ve 2012) iki kere başkanlık 
seçimlerine aday olan ve ikisinde de kaybeden López Obrador’un bu seçimde 
%53 gibi yüksek bir oranla başkanlık koltuğunu alması, diğer partileri tek 
tek deneyip hayal kırıklığına uğrayan seçmenin yeni bir adaya şans vermesi 
şeklinde yorumlanmaktadır.4-5

Ekonomik Yapısı

Kaynak: Dünya Bankası 2021

G20 ülkelerinden biri olan Meksika, dünyanın en büyük 15 ekonomisinden 
biri ve Latin Amerika’nın ikinci en büyük ekonomisidir. 1994 yılında ABD ve 
Kanada ile NAFTA’yı (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) yürürlüğe 
sokan Meksika’nın ABD ve Kanada ile ticareti bu anlaşmanın etkisiyle üç kat 
artmıştır. NAFTA, 2017 yılında ABD yönetimi tarafından tekrar müzakereye 
açılmış, anlaşma metni güncellenmiş ve Kasım 2018 itibarıyla yeni anlaşma 
üzerinde mutabakat sağlanmıştır.6 Meksika’nın en büyük ticari ortağı ABD’dir 
ve ülke, ihracatının yaklaşık %80’ini yaptığı ABD’ye bağımlı durumdadır.

Ekonomik faaliyetlerle paralel olarak ülke nüfusu da genel olarak başkentte ve 
ülkenin kuzeyindeki sanayi bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Bunun yanında 
dünyada yurt dışına en çok işçi gönderen ülkelerden biri olan Meksika 
ekonomisi için işçi dövizi girdileri özel tüketime ve devlet bütçesine önemli 
ölçüde katkı sağlamaktadır. Bilindiği üzere Meksika’dan ABD’ye olan yoğun 
göç iki ülke arasında problemlere sebep olmaktadır ve bu sorunun çözümü 
için ABD’nin önerisi ile maquiladora adı verilen imalat bölgeleri kurulmuştur. 
Bu bölgelerde yabancı yatırımlar yer almakta ve gümrüksüz ve kotasız mal 
imalatına imkân sağlanmaktadır. Her iki ülke için de kazançlı olan ve bir 
milyondan fazla insanın istihdamını sağlayan bu proje Meksika ekonomisinin 
kalkınmasında büyük rol oynamaktadır.

4 Gómez Ramírez, E. (2021). Mexico’s Parliament and other political institutions (EPRS 
Briefing; № PE 679.057. European Parliamentary Research Service.

5 https://www.vox.com/world/2018/6/30/17514176/mexico-2018-president-
election-lopez-obrador 

6 https://www.mfa.gov.tr/meksika-ekonomisi.tr.mfa
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GSYİH 1,29 trilyon dolar

Kişi Başı GSYİH 9.926 dolar

GSYİH Büyüme Hızı %4,8

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı %3,7

Milli Gelir (Atlas Metodu) 1,22 trilyon dolar

Milli Gelir Büyüme Hızı %5,7

Kişi Başı Milli Gelir 9.380

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı %4,6

Enflasyon %5,6

Resmî Döviz Kuru 20,27 Meksika Pesosu ~ 1 ABD Doları

İşsizlik Oranı %4,1

Genç İşsizlik Oranı %7,9

İşgücü 57.297.553



Petrol sektörü Meksika ekonomisinde önemli bir yer tutar. Kamu gelirlerinin 
üçte biri ve ihracat gelirlerinin onda biri bu sektörden sağlanmaktadır. 
Devlete ait olan petrol şirketi Pemex dünyanın en büyük 7. petrol şirketidir. 
Petrolün yanında doğal gaz, altın ve gümüş gibi başka yeraltı kaynaklarına 
da sahip olan ülkede başlıca tarım ürünleri mısır, buğday, soya fasulyesi ve 
kahve gibi maddelerdir.7

Dış Ticaret

Kaynak: ITC Trademap

Meksika’nın başlıca ihracat kalemleri demiryolu harici araçlar, makineler, 
mineral yakıtlar ve yağlar ile çeşitli ekipmanlardır. Başlıca ihracat ortakları ise 
ABD (%78), Kanada, Çin, Tayvan ve Almanya’dır.

Kaynak: ITC Trademap

Meksika’nın başlıca ithalat kalemleri makineler, mineral yakıtlar, demiryolu 
harici araçlar ve plastiktir. Başlıca ithalat ortakları ise ABD (%44), Çin (%20), 
Güney Kore, Almanya ve Japonya’dır.

Kaynak: ITC Trademap
7 T.C. Ticaret Bakanlığı, Meksika Ülke Profili, 2022.
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  DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $)

2019 2020 2021

İHRACAT 460.603.696 416.982.170 494.595.503

İTHALAT 455.235.784 382.979.896 506.565.459

HACİM 915.839.480 799.962.066 971.160.962

DENGE 5.367.912 34.002.274 -11.969.956

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

74.946.345 87.124.736

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer 
reaktörler vb. ve parçaları

75.448.962 85.268.563

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünleri

16.632.495 27.583.941

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

18.580.871 20.647.440

EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 382.979.896 506.565.459

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

82.866.806 101.16.204

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer 
reaktörler vb. ve parçaları

65.845.497 79.134.702

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünleri

25.107.262 43.041.781

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışın-
da araçlar, aksamı ve aksesuarları

32.067.655 39.136.392

Plastik ve ürünleri 21.865.474 29.733.124

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2020 2021

Toplam 416.982.170 494.595.503

Tren, tramvay yolları ve levazımı dı-
şında araçlar, aksamı ve aksesuarları

100.692.574 115.018.307
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Türkiye-Meksika İlişkileri 
Türkiye ve Meksika arasındaki diplomatik ilişkiler 1927 yılında imzalanan 
Dostluk Anlaşması ile tesis edilmiştir. 2013-2015 yıllarında ülke liderleri 
tarafından gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretler ikili ilişkilere ivme 
kazandırmıştır. Bu ziyaretler vesilesiyle ilişkiler stratejik ortaklık seviyesine 
yükseltilmiş, dışişleri bakanlıkları arasında “iki uluslu üst düzey komisyon” 
kurulması kararlaştırılmış ve bir dizi anlaşma imzalanmıştır. Meksika, 
Türkiye’nin Latin Amerika bölgesindeki en büyük ihracat ortağıdır ama yine de 
ülkelerin ekonomik ilişkileri beklenen düzeyde değildir.8

Ülke Tarihi
Meksika Mayalar ve Aztekler gibi büyük uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir 
ülkedir. 16. yüzyılda İspanyolların Meksika’ya varmasıyla başlayan sömürge 
süreci, 1821’de kısa ömürlü Meksika İmparatorluğu’nun kurulmasıyla sona 
ermiştir. ABD’nin güneybatısından Kosta Rika’nın güney sınırına kadar Merkezi 
Amerika’yı kapsayan bu devlet, günümüz Merkezi Amerika ülkelerinin bir bir 
ayrılması ve Meksika-Amerika Savaşı sonrasında küçülmüştür.

1860’lı yıllarda ülkedeki muhafazakâr toprak sahiplerinin desteğiyle 
Fransızlar ülkeyi ele geçirip başına bir kral atamışlar fakat kral ülkedeki 
cumhuriyetçiler tarafından devrilmiştir. Bundan sonra 35 yıl boyunca Porfirio 
Diaz diktatörlüğünde yönetilen ülkede 1910-1920 yılları arasında gerçekleşen 
Meksika Devrimi sonrasında anayasal hükûmet kurulmuştur. 1929 yılında 
iktidara gelen Kurumsal Devrimci Parti ülkeyi 71 yıl boyunca yönetmiş, yeni 
binyılın başlamasıyla muhalefet partileri de iktidara gelmeye başlamıştır.9

Ülkede İslamiyet
Diğer Latin Amerika ülkeleri gibi Meksika da ağırlıklı olarak Katolik bir topluma 
sahiptir ve İslam’ın izleri çok eskiye dayanmamaktadır. Son birkaç on yılda 
Lübnan ve Suriye gibi ülkelerden gelen bazı Müslümanlar ülkede ufak bir 
İslam toplumu oluşturmuşlardır. Sayıları az olan Müslümanlar gerek cami 
azlığı gerekse de helal gıda eksikliği gibi sorunlarla karşı karşıyadırlar.10

COVID-19
Meksika’daki ilk resmî COVID-19 vakası, bu tarihten haftalar önce bildirilen 
vakalar olmasına rağmen Şubat 2020’de kaydedilmiştir. 2020 Mayıs’ıyla 
beraber 100 bini, Kasım ayıyla beraber bir milyonu geçen vakalarda en keskin 
artış, 2021 yıl sonu kutlamaları sonrası görülmüştür. Salgının ilk haftalarında 
salgınla yeterince ciddiyetle mücadele etmediği için eleştirilen hükûmet, 
2020 Mayıs ayında – halen geçerli olan- “trafik ışığı modeli” uygulanmaya 
başlanmıştır. Bu modele göre ülkenin 31 eyaleti ve Meksiko şehri, salgının 
bölgedeki durumuna göre farklı renklerle haritalandırılmakta ve buna göre 
farklı tedbir planları uygulanmaktadır. 11

14 Ağustos 2022 itibarıyla Meksika’da 6.925.668 COVID-19 vakası ve 328.724 
ölü tespit edilmiştir.12

8   https://www.mfa.gov.tr/turkiye-meksika-siyasi-iliskileri.tr.mfa
9   https://www.bbc.com/news/world-latin-america-19828041 
10 https://www.nationalgeographic.com/photography/article/muslims-mexico-

indigenous-religion-islam 
11 https://www.statista.com/topics/6196/coronavirus-covid-19-in-mexico/ 
12 https://www.statista.com/statistics/1107063/mexico-covid-19-cases-deaths/ 
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İnsanlar mı toplumların kaderidir yoksa toplumlar mı insanların? Bu yazıda 
kadim bir soru olan bu cümleye uygun bir cevap bulamayacaksınız. Ancak 
bu yazıda, sadece, çökmek üzere kurulmuş bir imparatorluğun son lideri 
olan Mihail Sergiyeviç Gorbaçov’un dünyaya sessiz vedasını bulacaksınız. 
Gorbaçov, Sezai Karakoç’un “Günahını sırtına yüklenen kaplumbağa gibi/ 
Ölüm önünde öz benliğim yavaşlar” mısralarına boyun eğerek, yalnızlık 
içinde hayata gözlerini yumdu. Arkasında alkışlar ve kargışlar kızıl kıyamet. 
Turganyev’in “ölüm çok eski bir şey olsa da her insana ilk kez gelir” sözüyle 
ölümsüzleştirdiği doğa olayı, Gorbaçov’a geldiğinde, otuz yıldır insanların 
içinde tuttukları sevinç veya kin bir anda ortaya çıkarmalarına vesile oldu.
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) yıkılmak için kurulan bir 
imparatorluktu. Lenin Marks’ın öngörüsüne ısrarla profesyonellik elbisesi 
dikerken Stalin devlet kapitalizmi inşa etmek için hiçbir fırsatı kaçırmadı. 
Marks komünizmi vazediyordu ancak bu vaaz hiçbir şekilde doğal sürece 
müdahaleyi içermiyordu. Komünizm birilerinin eliyle getirilecek bir şey 
değildi. Tam aksine doğal süreç içinde kapitalizmin bir sonucuydu. Ne 
Lenin’in ne de Troçki’nin tarihin kendini gerçekleştirmesini beklemeye vakti 
yoktu. Komünizm madem erdemdi, madem ahlaktı ve madem insanlığın 
en üst formuydu neden oraya aklıyla varmıyordu insan. Yalnız bir tuhaflık 
vardı. Bireyin en üst zirvesine ulaşmak için, tarihin hiçbir döneminde birey 
olamamış Rus halkı seçilmişti. Halbuki birey mülkiyet ve negatif haklarla 
var olurdu. Çar 2. Aleksander 1861’de köleliği kaldırdığında resmi kölenin 
yerini mülkiyetsiz köleler aldı. Gogol’un “Ölü Canlar” romanında anlattığı 
ölmüş kölelerin özgürlüğüne bağlı yolsuzluk ve çürümüşlük, esasında Rus 
coğrafyasında, tebaa ile devlet arasındaki ilişkiyi de özetliyordu. İnsanın ne 
olduğu önemli değildi. Önemli olan devletin o insanı nasıl tanımladığıydı. Eğer 
Rusya’da devlet ölü insana diri derse kimse o ölü için mum yakamazdı. Tersi 
de doğruydu. Eğer bir insana devlet ölü derse o insanın kendi cenaze törenine 
katılmasından daha normal bir şey olamazdı. Bolşevik Devrimi olduğu 
zamanda da ortalama bir Rus’un daha farklı ve renkli bir hayatı yoktu.

Savaşlar, depremler, kıtlıklar vs. SSCB halklarını hayat her taraftan sınamaya 
devam etti. SSCB’de herkes yoldaş (tavariş) 
olmuştu ama birey olamamıştı. Sosyalizmin 
tarladaki buğdayın başağına kıtlık getirdiği günden 
beri, idealler uğruna emperyalizmin canlı tutulması 
masum görüldü. Halkların kardeşliği 1939’larda 
on milyona yakın mahpus insanı Sibirya’da 
ölümüne çalıştırmaya engel değildi. Hitler’le gizli 
antlaşmalar yaparak ülkeleri işgal etmek apayrı 
bir sosyalist pratik olarak tarihe geçti. “Stalin’den 
sonra Rusya’yı saymışlar 30 milyon eksik çıkmış” 
esprisi aslında ölüm sebeplerinin artık kara 
komedi haline dönüştüğü yapıyı anlatmaktaydı. 
Cinnet geçirmiş devlet öz evlatlarını tırpanlıyordu. 
Herkes yoksullukta ve ölme ihtimalinde eşitti ama 
etnik Rus’a daha az eşitti. Herkes emekçiydi ama 
etnik Rus daha az emekçiydi. Herkes kültürünü 
yaşamakta özgürdü ama etnik Rus ayrı bir 
özgürdü. Rusça olduğu müddetçe herkes istediği 
dili konuşabilirdi. Komünizm dinsizliği öğütlerdi 
ancak Rus Ortodoks Kilisesi’ne bağlı değilsen. Yani 
vahşi bir diktatörlük çemberi sarmıştı SSCB’yi. 
Tek kurtuluş Rus olmaktaydı. Aslında Rus olmak refaha değil kendini ifade 
etmeye veya soluk almaya yarardı. Yoksa Bugakov’un “Köpek Kalbi (Sobaçye 
Serdtse)” romanında anlattığı gibi köpeği insana dönüştürecek kadar 
mesleğinde ileri bir veterinerle köpek arasında bir fark yoktu. Eşitlik zulmün 
anahtarıydı. Yokluk, hor görülme ve ölümde eşitlik.

Nikita Kuruşçev de-Stalinizasyon politikası güderken belki de çocukluğunu ve 
politik hayatını geçirdiği Ukrayna’nın kaderinden etkilenmişti. Susturulmak ve 
yok sayılmak Kuruşçev’in tüm mücadelesinde gördüğü şeydi. Ama ilk önce 
diktatörlüğe o savaş açtı. SSCB bu duruma çok fazla tahammül edemezdi. 
“Kanunlar insanlara göre değil hükmedenlere göre yapılır” derken aynı 
kuralın kurbanı oldu. Görevden alındı. Siyasi bir darbeyle giden Kuruşçev 

emekliye ayrılırken halefi Brejnev SSCB bürokrasisinin aradığı insandı. 1982 
yılında öldüğünde akıllarda Sovyet konutları ve mesai arkadaşlarıyla Rus 
usulü öpüşmesi kaldı. Bir de o ölümcül Afganistan Savaşı. Gorbaçov 1985 
yılında görevi devraldığında Brejnev ile kendisi arasında, üç yılda, üç başkan 
değişmişti. Genç ve hukukçu yeni Başkan Gorbaçov krize girmiş Sovyet 
sistemini düzeltmeye aday biriydi.

Sovyetlerin çökmesine sebep olan pek çok unsur sayarlar. Batı, Afganistan 
Savaşı, ekonomik verimsizlik vs. Her birisi haklı sayılacak sebeplerdi. Bu 
sebepleri, Gorbaçov dahil, SSCB yönetici elitleri de görüyordu. Gorbaçov’un 
reçetesi belliydi. Sistemi şeffaflaştırmak (glastnost) ve devleti yeniden 
yapılandırmak (perestroyka). Bu tedbirlerle göz göre göre çökmekte olan 
sistemin ömrü uzatılabilirdi. Kamu idaresinin hesap verebilir olması, Komünist 
Parti üyelerinden başka insanların orta-üst yönetime gelebilmeleri, kamu 
görevi sebebiyle vatandaşların mahkemeye başvurabilmeleri veya şikayet 
edebilmeleri vb. haklar Gorbaçov’un getirdiği yeniliklerdi. Glastnost ile etnik 
unsurlar kendilerini ifade etmeye başladılar. Sistemin daha iyi işlemesi için 
ortaya atılan şeffaflık ve açıklık kamu hizmetlerinin ve kamu hizmeti alanların 
arasındaki ilişkiyi değil bastırılmış etnik ve dini duyguların organize olmasına 
yaradı. Tarih boyunca birey olamamış SSCB insanları (Sovyet insanı-Soviet 
çelovek) kurumsal devlete karşı fikirlerini kitlesel bildirdiler. Bu bildiriş gösteri 
ve protesto şeklinde gerçekleşti.

Aynı şekilde perestroyka ile merkezi ekonomik 
planlamayı yerele devreden devlet esasında 
yolsuzlukları yerelleştirdi. Karlılık üzerine 
sistem kurmaya çalışırken ölçünün ne olacağını 
kestiremedi. Verim arzusu bir anda kıtlığa sebep 
oldu. Küçük ve orta devlet kurumlarını şirketleştirip 
onlara “kişi” hüviyeti kazandırmaya çalışırken 
sermaye kontrolünün nasıl olacağına cevap 
bulamadı. Bireyin olmadığı yerde kişi ancak sofrayı 
finanse eden borçlu olur. Kamu işletmeleri dolaylı 
yönden küçük ve orta ölçekte yağmalanmaya 
başlandı. Devlete karşı mafya ve oligark yapıların 
tohumları atılırken milli bilinci yüksek halkların 
tuttuğu yol apayrı bir seyir izledi.

Gorbaçov bir SSCB lideriydi. Bu yüzden onun için de 
merhamet aklın en derinliğinde gizliydi. Ne Baltık 
ülkelerinde başlayan protestoları kanla bastırmada 
tereddüt etti ne de Çernobil kazasını gizlemede ve 
bu sebeple binlerce insanın hayatını mahvetmede. 

Zaten devlet başkanlarını merhamet ve iyi insan üzerinden yargılamak da 
doğru değil. Dünyadan Nicolo Machiavelli geçeli beş asır oldu. Gorbaçov da 
aynı güneşin altında yaşayan gölgelerden biriydi. Aralık 1991 yılında SSCB 
tamamen tarih olduğunda kaderin kendisine biçtiği rol de bitmişti.
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         Yönetilemez bir ülke nasıl 
yönetilir görmek istiyorsan 
Stalin’e bak. Yönetilebilir bir ülke 
nasıl yönetilir görmek istiyorsan 
Kuruşçev’e bak. Yönetilebilir bir 
ülke nasıl yönetilemez görmek 
istiyorsan Brejnev’e bak ve 
yönetilemez bir ülke nasıl 
yönetilemez görmek istiyorsan 
Gorbaçov’a bak.
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SSCB’nin sonunu Garbaçov getirdi demek çok iddialı olur ancak hızlandırdığı 
doğrudur. Özellikle Doğu Almanya’nın dağılması ve SSCB müttefiklerinin kendi 
halklar nezdinde birer nefret objesine dönüşmesi dünyanın yeni bir evreye 
girdiğinin göstergesiydi. SSCB’nin kendi halkları çok yol katetmişti. Belki hala 
birey değillerdi ancak gerek din, gerek kültür ve gerekse zevkler açısından 
kamusal alanlardan çalınması lazım gelen mülkiyetlerin olduğunu fark ettiler. 
Bunun en önemli sebebi değişen toplumsal yapıydı. Özellikle 1960’lardan 
sonra hızlı bir şehirleşme ve eğitimli nüfus SSCB’nin proleter maviliğine 
beyaz yaka takıyordu. 1975’e gelindiğinde özellikle etnik Rusların yaşadığı 
bölgelerde (reyon) nüfusun %75’i kentli olmuştu. Halbuki SSCB bir tarım 
imparatorluğu olarak kuruldu ve kolhoz-solhoz anayasada bile sıralanmış 
köy üretim merkezleriydi.

SSCB’yi Ruslar kurdu, Ruslar yaşattı ve Ruslar yıktı. Batı hayat tarzından 
ve zenginliğinden pay almak için, Rus insanının refahını artırmak için 
ağırlıklarından kurtulan Rusya bugün tekrar eski Sovyet ülkelerinde hak iddia 
ederek SSCB’yi diriltmeye çalışıyor. Hem emperyal, hem kapitalist, hem dini 
(Ortodoks dini Rus devletinin temeli) ve hem de diktatörlük rejimiyle yönetilen 
Rusya bu haliyle etrafındaki tüm ülkelerin korkulu rüyası. Gorbaçov SSCB için 
mutlak olan sonu kendi sonuyla birlikte hızlandırmıştı. 1861 yılında, Rusya’da 
kaldırılan kölelik Gorbaçov sonrası ilk kez tarihe gömülme fırsatı buldu. 
Ancak tarihin bir cilvesi midir bilinmez, Gorbaçov’un öldüğü günlerde Rusya, 
Gorbaçov eliyle öldürülen SSCB’yi Ukrayna’da diriltmeye çalışıyor. Ortalama 
bir Rus’un birey olması veya hayat standartlarının yükselmesiyle çocuklarına 
mutlu bir gelecek bırakması başka baharlara kaldı.

“Yönetilemez bir ülke nasıl yönetilir görmek istiyorsan Stalin’e bak. 
Yönetilebilir bir ülke nasıl yönetilir görmek istiyorsan Kuruşçev’e bak. 
Yönetilebilir bir ülke nasıl yönetilemez görmek istiyorsan Brejnev’e bak 
ve yönetilemez bir ülke nasıl yönetilemez görmek istiyorsan Gorbaçov’a 
bak.” Böyle der Ruslar. Yönetemedi ve kaybetti. Kişiliği ve tarihsel süreçteki 
yaptıkları internette kısa bir aramayla kolayca bulunabilir. Burada Gorbaçov’a 
farklı bir pencereden bakılmaya çalışıldı. Çünkü insanlar tarihi inşa ederken 
toplumlar da insanları inşa eder. Gorbaçov’un hayatı esasında Rus tarihinin 
bir özetiydi. Ne SSCB bir günde yıkılma noktasına geldi ne de Gorbaçov bir 
günde ülke yıkacak siyasi aktör haline geldi. Tarih aktı. Zaman geçti. SSCB de 
Gorbaçov da artık tarih bizim için. Putin’in temsil ettiği Rus eliti inanmasa da 
artık SSCB’nin Gorbaçov gibi geri gelme ihtimali yok. Çünkü tarih bir bireye 
değişim ruhunu yükler ve o ruh kendini mutlaka gerçekleştirir. Gorbaçov’un 
ölen bedenine rağmen dönüştürdüğü toplumun kat edecek daha çok yolu var.
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Mora ve Tripoliçe’de katledilen 40.000 insanın aziz hatırasına ithaf edilmiştir.

Küreselci akıl pandemi süreci de dahil olmak üzere tüm dünyada 
sistematik bir öfke ve çatışma var etmiş ve bu çatışma iklimi yükselterek 
sürdürmektedir. Kimileri bir dünya savaşının başlayacağını söylerken kimileri 
için ise zaten bir dünya savaşının içindeyiz. Yeni kriz bölgeleri yanında klasik 
ve kadim düşmanlıklarda ateşlenerek eski dünyanın tüm çatışmaları tekrar 
başlatılmaktadır. Yapısal olarak sorunlu, ilişkisel olarak sorunlu ve vakti 
gelir bir gün döneriz denilen tüm alanlarda hareketlilik vardır. 

Yenidünya düzeni olarak tanımlanan tüm normatif değer alanının çöktüğü 
bir yapboz ile karşı karşıyayız. Aşina olduğumuz bölgesel krizler yanında 
artık kesinlikle savaş çıkmaz dediğimiz bölgeler bile adım adım savaşa doğru 
gidiyor. Savaş ve çatışmalar konusunda aşina kılındığımız ve alıştırıldığımız 
1 Uluslararası Siyasal, Sosyal Araştırmalar Platformu ( USSAP) Başkanı

Ortadoğu ve Asya’yı aratmayacak nitelikte kuralsızlıklarla karşı karşıyayız. 
Ortadoğu’da yeni savaş alanları oluşturmak için hazırlıklar yapıla dursun, 
özellikle ilk sert çatışma süreci bu dönemde Kafkasya’da olmuştur. Batının 
taraf olduğu bir kadim çatışma bölgesi olan Kafkasya’da Ermenistan 
tarafından yapılan saldırı çok sert bir cevapla cevaplanmış ve Karabağ 
Savaşı Türkiye destekli Azerbaycan ordusu tarafından açıkça kazanılmıştır. 
Bir bölgesel kriz ve işgal kısmen de olsa ortadan kaldırılmış, daha doğrusu 
Azerbaycan ordusunun dizayn ve anlayış olarak Rus modeli bir ordu 
sisteminden Türk modeli bir ordu formasyonuna geçişi böylece sağlanmış 
ve dünyaya gösterilmiş oldu. Ardından gelişen hassas süreç Afganistan’da 
idi. ABD 11 yıllık sürecini tamamlayarak Afganistan’dan kahraman olarak 
çekilecekti ki, işler ayağına dolandı ve itibar kaybederek çekilmek zorunda 
kaldı. Burada neredeyse Türkiye’de ABD ile birlikte hareket edecek ve bu 
yenilgiye ortak olacaktı ki, son andaki gayretler neticesinde Afganistan’daki 
meşru varlığımız baltalanmamış oldu. 

Bu süreçte herkesin aklına gelen cevabı tam olarak verilemeyen soru 
bugünlerde cevabını buluyor.

ABD durup dururken Afganistan’dan niye çekildi? Çin ve Rusya 
sınırındaki bu mutlak varlığını niçin küçültme ya da İstihbari düzeye 
çekme kararı verdi? 
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Bu son 1 yılda hızlıca ortaya çıkan gelişmelerde kendiliğinden cevabını 
buluyor. ABD savaş ve çatışma hattını Doğu Avrupa duvarına çekmek ve 
Avrupa’nın gevşek dokusunu yeniden ikame ederek militarist rolünü çok 
boyutlu hale getirecek adımları planladığı için büyük kaynak kullandığı 
daha spesifik bir bölgeden dönemsel olarak çekilmiş oldu. İmaj ve varlığını 
istediği zaman tartışma konusu yapacağı Taliban’ın kolay bir iktidar olduğu 
ve vakti geldiğinde yıkacağını düşünüyor. Eğer samimi olsa idi ki mümkün 
değil, Taliban’ın imajına ağır hamleler yapmaz ve yapılandırıcı destekler 
verir, uluslararası bankalardaki parasını rahat bırakır ve Türkiye’yi bölgeden 
çıkarmanın derdine düşmezdi. – Burada hesap bozucu durum Türkiye’nin 
varlığı ve kalkınma, gelişim desteği potansiyelidir. Fakat kötü bir alışkanlık 
olarak insani yardım düzeyinden kalkınma yardımı aşamasına geçemiyoruz. 
İnsani yardım kuruluşları vasıtasıyla bölgeye hala çok miktarda ve sadece 
insani yardım götürülüyor. İnsani yardım yönetim aklı ve insan kaynağının 
niteliği ve derinlikten uzak hali buna imkân vermiyor malesef, az bir kısmı 
istisna!-

Afganistan’dan çekilen ABD’nin ilk yaptığı iş 
Ukrayna’da bir süreç başlatmak, Doğu Avrupa’da 
özellikle Polonya’daki silahlanmaya ek olarak, kritik 
bir hat olan Yunanistan’da asimetrik bir silahlanma 
süreci başlatmak oldu. Anlaşılan o ki; ABD çatışma 
hattını Doğu Avrupa’ya taşımış durumda ve sıcak 
cephe olarakta Ukrayna’yı seçmiştir. Bir test ve 
açık cephe savaşı olarak tasarladığı Ukrayna’da 
yüksek ateş gücü ile ciddi ölçekli bir savaş devam 
ediyor. Bu ara Balkanlarda yapılan yoklamalarda 
bu süreçten bağımsız okunmamalıdır. Slav 
hattındaki reaksiyonlar Rus kaynaklı okunurken 
diğer taraflarda ortaya çıkan hareketlilik mahallinde 
ve yerel dinamikler üzerinden okunmamalıdır. 
Burada adeta kamp kuran ABD ordusu ve 
İstihbari unsurları, kamu diplomasisi aygıtları ve 
özellikli Soros kaynakları ve kurumları yoluyla 
Balkanlar’da etkili bir süreç yönetmektedir ve 
bölge dikkatle izlenmelidir. 

Batı Blokunun Kültürel ve Askeri Mevziisi
Olarak Yunanistan
Burada dikkat çekmek istediğim nokta 
Yunanistan’dır. Afganistan’dan niçin çekiliyor ABD, 
sorusunun cevabını ararken bir taraftan hümanist 
açıklamalar yapan ABD Derin devleti zaman kazanarak hızla Yunanistan’da 
konumlanmıştır. Askeri anlaşmalar daha imzalanmadan ABD’den Yunanistan’a 
doğru intikal programı ve yüklemeler başlamıştır. F-35 devri, askeri araçların 
modernizasyonu üzerinden yapılan anlaşmaların mürekkebi kurumadan 
uçaklar mühimmatları ile teslim edilmiş, teknik insan kaynağı, kapasite desteği 
yanında muhtemelen pilot desteği bile sunulmuş olmalıdır.

10 Ekim 2021 tarihinde kaleme aldığımız yazımızda ABD ve Fransa tarafından 
verilen desteğin hayra alamet olmadığını, artan kapasiteye bağlı Yunanistan 
saldırganlığının artacağını bunun en güçlü emaresinin ise Batı Trakya 
Müslüman Türk azınlığına yönelik artan hak ihlalleri olduğunu ifade etmiştim. Bu 
tutumlar öteden beri Yunanistan hükümetinin uluslararası anlaşmalara rağmen 
ortaya koyduğu tutarsız kabahatlerdir. AİHM kararları oldukça nettir. Karşılıklı 
anlaşmalar mütekabil bir devlet dirayeti ile davranmayı zorunlu kılmaktadır. 

Buna rağmen Yunanistan hükümeti ülkesi içindeki bir azınlık toplumunun 
hukukunu koruyamamaktadır. Yunanistan her fırsatta Batı Trakya Müslüman 
Türk azınlığının haklarını ihlal etme yolunu seçmektedir.

Bölgedeki temel eğilimi bölgenin Müslüman Türk nüfusundan arındırılmasıdır. 
Bu göç yoluyla olabileceği gibi, pasaport oyunları ya da kültürel asimilasyon 
yolu ile olabilecektir. Yunanistan’ın tüm bölge politikası ve milletimizi rahatsız 
etme çabası bu amaca yöneliktir. 

Geleneksel tutumu yanında Yunanistan hükümeti Türkiye ile arasındaki 
diplomatik ve bölgesel krizlerde de aciz bir yaklaşım içinde hareket ederek Batı 
Trakya Müslüman Türk toplumunu diplomatik bir koz olarak kullanmaktadır. 
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile başladığı bu tutumunu, Ege ve Akdeniz’de yaşanan 
her politik krizde Batı Trakya Müslüman Türk toplumuna yönelik ihlallerle 
hissettirmektedir. Kendi ülkesinde ve vatandaşı durumunda olan bir toplum 
üzerinden uluslararası baskı yaratma davranışı, Antik Yunan filozoflarını bile 

mezarlarında huzursuz edecek kadar derinlikten 
uzak bir davranış biçimidir. Son dönemde artan 
Türkiye ve Yunanistan çekişmesinde Yunanistan 
bir koz olarak tekrar aynı oyuna başvurmuştur. 
Tartışmasız bu büyük devletlere yakışmayacak 
aciz bir yaklaşım biçimidir. Ülkeler arasında yapısal 
tartışmalar, rekabet ve diplomatik gerginlikler 
olabilir. Bu türden durumların nasıl takip edileceği 
bellidir. Hangi durumların diplomatik parametre 
olarak kullanılacağı bellidir. 

Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu Lozan anlaşması 
ile korunma altındadır, ülkemizin doğrudan 
himayesinde bir toplumdur. Bunun yanında AİHM 
kararları ve özellikle AB müktesebatı temelinde AB 
vatandaşlarıdır. Yunanistan yanında AB vatandaşı 
olan Batı Trakya Müslümanlarının yaşadıkları 
süreçler AB hukuk ve vatandaşlık normları açısından 
da çok önemli anlamlar taşımaktadır. ABD ile yeni 
ve bölgesel bir ittifak içine giren ve askeri kapasite 
artırımı üzerinden yeni bölgesel bir role soyunan 
Yunanistan’ın Türkiye rekabetini Batı Trakya 
üzerinden yapmayı düşünmesi tarihsel gerçekliği 
ve bölgesel şartları göz önüne alarak saçmalıktan 
başka bir şey değildir. 

Süreç içerisinde Yunanistan hükümeti Türkiye’yi sadece Batı Trakya Türk 
Toplumu üzerinden değil tüm taciz enstrümanlarını kullanarakta taciz cüreti 
göstermektedir. Özellikle adaların silahlandırılması ahdi süreçlere aykırılık 
teşkil etmektedir. Lozan ve Paris anlaşmalarının hükümleri nettir. Adalarda 
asayiş sağlamaya yönelik hafif silahlı jandarma birimlerinden başka personel 
ve özellikle ağır silah ve mühimmat bulundurulamaz. Adaların Yunanistan’a 
bırakılma sürecinde adaların silahsız tutulması mutlak şartı bugün Yunanistan 
tarafından işlevsizleştirilmektedir. Özellikle son dönemde ABD mahreçli ağır 
silah ve mühimmatlardan müteşekkil askeri kapasite adalara taşınmıştır. 
En son Midilli ve Sisam adalarına yapılan tahkimat tespit edilerek BM; NATO 
yanında kamuoyuna da ülkemiz tarafından açıkça sunulmuştur. Bu uluslararası 
hukukun hiçe sayılması yanında düşmanca ve tehditkar bir süreç olarak ele 
alınmaktadır.
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    Son günlerde Yunanistan’dan 
diplomatik ve askeri adımları 
destekler nitelikte dikkat çekici 
düzeyde kamu diplomasisi hamleleri 
de gelmektedir. Ülke genelinde 
artan propaganda çalışmalarında 
Megali İdea vurgusu ve aşamaları 
anlatılmakta ve Yunanistan halkı 
olası bir sürece hazır kılınmaktadır.

Silah ambargosunun ABD tarafından 
kaldırılarak silahlandırma sürecinin 
Yunanistan ardından Rumları da 
içine katarak sürdürülüyor olması 
ve kilise tabanlı propaganda 
çalışması ve Ortodoks kilisenin bu 
işlerin içinde olması, çatışma ve 
işbirliği konusunda mezhepler üstü 
bir dayanışmanın olduğunun açık bir 
ifadesi olarak algılanmalıdır.
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Uluslararası denizlerde sivil Türk teknelerine yönelik tacizlerde artış yanında, 
Türk jetlerine yönelik taciz ve kural dışı radar kiliti atmalarla saldırganlık 
aşamasından düşmanca davranış aşamasına çoktan geçilmiştir.

Bu süreç artan silah gücü ve kapasitesi ile doğru oranlı bir süreçtir. Bu sürecin 
belirgin miladı Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ABD Kongresi’nde yaptığı 
konuşmadır. Bu konuşma esnasında ideolojik ve saldırgan konuşma metni 
dakikalarca ayakta alkışlanmıştır. ABD Kongre üyelerinin defalarca keserek 
bu konuşmayı ayakta alkışlaması bir taraf tutumudur. Askeri kapasite artışı 
yanında, güçlü bir işbirliğinin en güçlü delili olarak ele alınmalıdır. Bu politik 
sınırları aşan, diplomatik hassasiyetleri zorlayan açık muarızlığı ifade eden bir 
süreçtir. Diğer küresel gelişmelerle birlikte düşünüldüğünde, gelişmelerin baş 
döndüren hızı ve uluslararası hukuku işlevsiz bırakan adımlar; atılan adımların 
mahiyetine ve olası sonuçlarına yönelik açık ipuçları vermektedir.

Yunanistan’ın Kamu Diplomasisi ve Psikolojik Harp Faaliyetleri
Son günlerde Yunanistan’dan diplomatik ve askeri adımları destekler 
nitelikte dikkat çekici düzeyde kamu diplomasisi hamleleri de gelmektedir. 
Ülke genelinde artan propaganda çalışmalarında Megali İdea vurgusu ve 
aşamaları anlatılmakta ve Yunanistan halkı olası bir sürece hazır kılınmaktadır. 
Atina takımı olan AEK’nın stadına Ayasofya isminin verilmesi ve kutlamalarda 
Pontus vurgularının yapılması, Karabağ savaşındaki bazı savaş sahnelerinin 
Türk karşıtı bir propaganda içeriği olarak sunulması ve Türk karşıtı saldırgan 
içeriklerin dolaşıma sokulması dikkat çekicidir ve izlenmelidir. 

Yunanistan’da artan askeri kapasitenin ABD tarafından Rusya merkeze 
alınarak artırıldığı ifade edilse de bu askeri kapasite artışının A ve B planının 
olduğu bellidir. Türkiye bu süreçte B değilse de A’dır. Ana oyun ülkemiz üstüne 
kurulmaktadır ki bu açıktır. Ülkemiz dört bir taraftan bir kıskacın içine doğru 
alınmaktadır.

Yunan Ortodoks Kilisesi Silahlanıyor
Dün medyaya düşen bir haber olayı çok daha hassas bir boyuta taşımıştır. 
TRT Haber tarafından yayınlanan haber ve içeriklere göre Güney Kıbrıs Rum 
Kesimine yönelik silah ambargosunun ABD tarafından kaldırıldığı bilgisi 
yanında, Güney Kıbrıs Rum kesiminde papazların askeri talim aldığı görüntüler 
kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Ağır silahlarla askeri eğitim alan Ortodoks din adamlarının bu eğitimleri dini 
kıyafetleri ile almaları ve sıklıkla din figürler üzerinden görüntü vermeleri 
çok dikkat çekicidir. Açık kaynaklar ya da istihbari olarak temin edilmiş 
olan kayıtların profesyonel olarak çekildiği görülmektedir. Kayıtlar dikkatle 
incelendiğinde bir propaganda çalışması yapıldığı bellidir. Din adamlarının 
Yunan Ortodoks kilisesine bağlı mekânlarda, dini kıyafet ve vurgularla 
yaptıkları bu kayıt dini referanslı militer bir propaganda içeriğine sahiptir. 
Kiliseyi böyle bir sürecin tarafı yapmak hatta üstelik bizzat şiddetin ve 
silahlanmanın kaynağı haline getirmek maliyetleri olacak büyük bir kabahattir. 
Buna karşı yapılacak uluslararası tutum ve itiraz bile umurlarında değildir. 
Dünya Ortodoks Kiliseleri Konseyi Başkanı Papaz Vasilious koordinesinde 
yapılan bu askeri eğitim ve propaganda çalışması el altından ya da açık 
kaynaklardan Hristiyan dünyaya bir mesaj olarak hazırlanmış gibi görünüyor. 
Silah ambargosunun ABD tarafından kaldırılarak silahlandırma sürecinin 
Yunanistan ardından Rumları da içine katarak sürdürülüyor olması ve kilise 
tabanlı propaganda çalışması ve Ortodoks kilisenin bu işin içinde olması, 
çatışma ve işbirliği konusunda mezhepler üstü bir dayanışmanın olduğunun 
açık bir ifadesi olarak algılanmalıdır. Kilise tüm mezhepsel formları ile bir 
savaş ve çatışmanın tarafı hatta dinler savaşının mentörü durumundadır.
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Birkaç gündür sosyal medya üzerinden Trabzon ve Rize’nin yüksek 
kesimlerindeki Müslüman köylerindeki ahali ile yerel dillerde konuşarak 
üretilen içeriklerde sistematik bir psikolojik harp sürecinin ülkemizi de içine 
alarak başlatıldığını göstermektedir. Yunanistan tüm enstrümanları ile bir 
süreç yürütmektedir.

Yunanistan’da artan askeri kapasite ile orantılı bir süreç tehdidi ülkemize 
doğru yöneltmiştir. Ukrayna Savaşı, küresel hazırlıklar bir savaşlar çağına 
girdiğimizi ortaya koymaktadır. Etrafımızdaki tüm ülkelerde güncel olarak 
İran’da başlayan çatışma ve gerginlik yanında Irak’ın içine çekildiği süreçte 
dahil geniş bir hazırlığın yapıldığı görülmektedir. Ermenistan’ın ara ara 
yoklamaları, Yunanistan’ın tüm alanlarda ortaya koyduğu tacizkâr tutum ve 
ABD’nin bölgeye yönelik tavrı ve ülkemizin askeri kapasitesini zayıf tutmaya 
yönelik tutumu -Taahhüt edilen ve bedeli ödenen askeri malzemelerin 
verilmemesi- bir bütün olarak okunmalıdır.

Sonuç Yerine……
Devlet ve kurumlar yanında birey ve toplumsal aklın bu sürece odaklanması 
ve süreçleri yakinen izlemeye alması gereklidir. Artan kamu diplomasisi 
baskısı karşısında milletimiz uyanık olmalıdır. Birey düzeyinde hazırlıklı, 
uyanık ve gerektiğinde vaziyet alacak bir duruş için hazır olunmalıdır. 
Bu kadar yoğun bir şiddet cenderesi ve taciz döngüsü yaşanırken devlet 
kapasitesini ve askeri gücümüzü zaafa uğratacak adımlar atılmamalı; milli 
güvenlik meseleleri politik gündem olmanın dışına çıkartılmalıdır. Medya’nın 
askeri, İstihbari ve güvenlik konularında titiz durması ve asla bu konuları 
politik gündeme kurban etmemesi gerekir. Siyasi partilerin ya da ittifakların 
hazırladıkları metinlerde devleti zaaf içinde gösterecek açıklamalardan 
kaçınmaları gereklidir. Tüm siyasi partiler istihbarat hassasiyeti göz önüne 
alınarak gelişme ve hassasiyetlerden haberdar edilerek, bilgilendirilmelidir. 
Belediye Başkanları ve politik aktörlerin toplumun milli duruşunu örseleyecek 
açıklamalardan kaçınması sağlanmalı, ısrarcı olanlar konusunda hukuki ve 
toplumsal yaptırımlar tartışılmalıdır. Yunan tanrılarını, kahramanlarını öven, 
alkışlayan politik aktörlere tahammülümüz yoktur. Rusya’nın içine girdiği 
hassas süreçte seferberlik ilanı başta dikkat çekici gelişmelerin oyun olmadığı 
algılanmalı, birey ve sivil toplum bağlamında doğru odaklanma sağlanmalıdır.

Savunmacı yaklaşım yerini tüm unsurları ile birlikte atak adıma bırakmalıdır. 
Düşman sadece kendisinden ibaret değildir. Küresel Emperyalizm bir savaşlar 
çağı başlatmıştır. Buna karşı bireyden devlete tüm unsurlarla uyanık ve atak 
olunmalıdır. Genel, özel hassasiyetler yanında diasporadaki unsurlarımız ve 
özellikle STK’larımız gayret içinde olmalıdır. 

Yörük-Türkmen Birliğinden Örnek Çalışma 
“Tripoliçe Katliamı Bir Soykırımdır”
Bizimde Merkez Karar Alma Kurulunda bulunduğumuz Yörük, Türkmen 
Birliği’nin yakın zamanda başlattığı süreç örnek bir süreçtir. Mora ve 
Tripoliçe’de 1821 yılında yaşanan ve 40.000 Müslüman Türk ve Arnavut 
yanında Yahudi’nin de Rumlar tarafından katledildiği meş’um olay bir 
konferansla gündem yapılmıştır. Bu konferansla konunun milletimiz 
tarafından bilinmesi ve bu alçak katliamın milletimiz gündemine girmesi 
sağlanmıştır. Ayrıca bu ve benzeri olaylar üzerinden Yunanistan tarafından 
yapılan soykırımların ülkemiz ve dünyanın gündemine taşınması konusunda 
bir adım atılmıştır. TBMM’ye konuyu taşımaya hazırlanan Yörük Türkmen 
Birliği, Tripoliçe Katliamının AİHM’ne taşınarak bir soykırım olarak kabul 
edilmesi konusunda bir çalışma başlatmıştır. Dışişleri Bakanlığı, Adalet 

Bakanlığı ve Kamu Diplomasisi kurumları ile bil istişare götürülen süreç bir 
model çalışma olarak örnek alınabilecek niteliktedir. 

Bu ve benzeri çalışmalarla Yunan Mezaliminin gündem yapılması kamu 
diplomasisi bağlamında çok önemlidir. Bu çalışmaların kamu kurumlarından 
ziyade STK, akademi ve medya/yeni medya eliyle ve çok dilli yapılması daha 
etkili olacaktır. Bu süreçte özellikle Doğu Karadeniz bölgesindeki kurum, 
kuruluş, güvenlik ve askeri birimlerimiz yanında vatandaşlarımızın çok 
dikkatli ve titiz hareket etmesi gerekir. Kültürel ve hümanist soslarla gelen 
Yunanistan lehine çalışan etki ajanlarına karşı temkinli ve titiz olunmalıdır. 

Gezi olaylarından başlayarak farklı ülkelerin lehine olacak şekilde artan etki 
ajanlığı faaliyetleri biçim değiştirerek varlığını sürdürmektedir. Milli, dini 
varlığımız yanında aile müessesemizi hedef olan organize bir operasyon 
kendini hissettirmektedir. Bu süreçler diğer küresel gelişmelerden bağımsız 
okunmamalıdır. 
Dünya belli ki güncel sürprizlere çok açıktır. Ukrayna’da savaş çıktığı günün 
üçüncü gününde asla savaş çıkmaz diyen insanların bugün sessiz ve mahcup 
hali göz önünde tutulmalıdır. Gerçeklikle ihtimal arasındaki mesafe bir gece 
ansızın kapanmaktadır.

Askeri kapasitemiz tartışmasız yüksek, askerimiz kudretli ve gayretlidir. 
Unutulmaması gereken şudur.

 Savaşlar sadece askerler arasında olmaz, devletler ve milletler arasında olur.

Yazımı bitirmeden şunu da ifade etmek isterim. Zaman geçtikçe insan zihni 
yaşanmışlıkları unutma eğilimindedir. Tarihimizin unutulmaması bugün 
meseleleri algılamamız konusunda bize rehberlik yapar. Yunanistan ile 
tarihi sürecimizin bilinmesi, yaşanmışlıklardan haberdar olunması, bugün ve 
geleceği imar etmenin ön şartıdır. O halde bu konuda iki temel eserin temin 
edilmesi ve okunması icap eder. Bu eserlerden ilki Üstat Kadir Mısıroğlu 
tarafından kaleme alınmış ve Sebil Yayınevinden çıkmış “Türk’ün Siyah Kitabı 
Yunan Mezalimi” isimli eser, diğeri de Başbakanlık tarafından neşredilmiş 
“Balkanlar’da Yunan Mezalimi” isimli eserdir. Okuyunuz, okutunuz.
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MODERN ÇAĞDA MONARŞİ
Transdinyester Dinyester sistemi İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan 
hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth’in 8 Eylül 2022 Perşembe günü akşam 
sularında gerçekleşen ölümünün ardından tahta kraliçenin varisi III. Charles 
oturdu. İngiltere’de kimileri Elizabeth’in ölümünün ardından “Kraliçe öldü, 
yeni kralımız çok yaşa.” derken kimileri de monarşinin kaldırılmasından yana. 
İngiltere’de uzun yıllardır devam eden monarşi son dönemlerde halk arasında 
tartışma konusu olsa da varlığını istikrarla devam ettirebilmiştir. Dünyada yok 
olmaya yüz tutmuş bir yönetim biçimi olan monarşinin İngiltere’de günümüze 
kadar süregelmesinin birçok mühim nedeni vardır.   

Kraliyet ailesi, İngiltere’de siyasî işleyişin ve değerlerin sembolik anlamda 
toplumda yer alması ve istikrarlı bir şekilde devam etmesi açısından 
dengeli ve uyumlu bir işlev görüyor ve aynı zamanda İngiltere’de siyasetin 
1 İÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

işleyişinde oluşabilecek karmaşaları da önlüyor. Bununla birlikte İngiltere’de 
kraliyet, parlamentoya ve siyasetçilere karşıt olarak “devamlılığın” sembolü 
olarak işlev görüyor. Siyasetçiler, halk tarafından seçildikten sonra görev 
sürelerinin dolmasıyla birlikte siyasi arenadan çekilirken kraliyet ailesinin 
temsiliyet görevinde sürekli bir devamlılık mevcut. Bu devamlılık İngiltere’nin 
siyasi istikrarının sağlanmasında önemli bir yere sahip. İngiltere’de monarşi 
birleştirici bir unsur olarak böylesine etkin bir rol oynasa da halkın önemli bir 
kısmının monarşiye olan muhalefeti, bilimsel yayınlarda monarşiye yapılan 
ciddi eleştiriler ve parlamento; monarşinin etkisinin azalmasına ve gittikçe 
zayıflamasına neden olmaktadır. İngiltere’de monarşiye en çok zarar veren, 
etkisini azaltan kurum olan parlamento kuruluşundan bu yana yaklaşık 300 
yıldır monarşiyi zayıflatarak ülkede kendi etki ve yetkilerini artırmaktadır. 

Mamafih İngiliz Parlamentosu kurulduktan sonra kraliyet ailesi her ne kadar 
yönetimde ağırlığını hissettirmeye yönelik adımlar atsa da yetkileri belli 
miktarda kısıtlanmıştır. Ancak bununla birlikte kralın veya kraliçenin temel 
işlevi Parlamento tarafından önüne getirilen yasaları onaylamaktan ibaret 
olarak görünse de kraliçenin, ‘İngiliz (Anglikan) Kilisesi’nin başı’ olduğu da 
unutulmamalıdır. Keza, denizaşırı diyarlarda İngiliz emperyalizminin sembol 
gücü olan İngiltere Donanması’nın doğrudan doğruya krala ya da kraliçeye 
bağlı olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.

Tuba ŞİNŞEK 1

KRALİÇE II. ELİZABETH’İN ÖLÜMÜ
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krallık bir yanıyla da İngiltere’nin esrarengiz geçmişinin ve o geçmişin 
mirasçısı olan aristokrasinin günümüze taşınmasıdır. Birleşik Krallık halkının 
bir kısmı kendilerinin seçmedikleri hiç kimsenin onların kralı veya kraliçesi 
olamayacağını savunurken bir kısmı da monarşiyi yürekten desteklemektedir. 
Monarşi ve parlamentonun paralel bir şekilde hüküm sürdüğü İngiltere’de 
birçok anayasal demokrasideki gibi maddelerden oluşan yazılı bir temel 
kanun yoktur. Yazılı bir metnin söz konusu olmadığı anayasanın esasını; 
dönemin siyasi, iktisadi, sosyal şartlarındaki değişimden kaynaklanan 
ihtiyaçlar belirlemektedir. Bu sistemde anayasada olması gereken hususların 
kabulü ya da değiştirilmesi için de özel şartlar bulunmamaktadır. Meseleler 
geleneklere ve toplumun genel kabullerine bağlanmaktadır. Yani halk isterse 
parlamentoyu feshedebilir ve yetkilerini krala devredebilir. Hukuken bu 
durumun önüne geçebilecek hiçbir değiştirilemez hüküm yoktur. Birleşik 
Krallık, tabi olduğu siyasi yapısıyla daha çok merkeziyetçi ulus devletlerden 
sayılır. Ancak bununla birlikte Birleşik Krallık ne tam bir federal devlettir ne 
de tam bir merkezi ulus devlettir, kendi şahsına münhasır özellikleri olan bir 
devlettir. Zira hem yerel milletler olan İskoçların, Gallilerin ve İrlandalıların 
yerel meclisleri vardır.  Hem de ülkenin genelini, Londra’dan yöneten bir 
merkezi parlamento vardır. Ancak federal bir devlet olan ABD’de olduğu gibi, 
her alt ülkenin ayrı bir anayasası yoktur.2

II. Elizabeth’in ölümüyle İngiltere’de 70 yıllık bir dönem sona ermiş ve kral 
III. Charles ile yeni krallık dönemi başlamıştır. Bununla birlikte halktan bir 
kısım yeni kral III. Charles’ın göreve gelmesini istemeyip çeşitli protestolar 
düzenlemiştir. III. Charles’a gelen tepkilerin büyük bir kısmı ise yeni kralın 
karakteristik özellikleriyle alakalı. Monarşinin günümüze kadar ulaşmasının 
en büyük nedenlerinden biri hiç şüphesiz kralın veya kraliçenin karakteristik 
özellikleridir. Henüz yeni göreve gelen III. Charles’ın yönetim becerileri halk 
tarafından sorgulanmakta ve eleştirilmektedir. Hatta monarşinin sonunu 
getirecek ismin III. Charles olabileceğini iddia eden yayınlar da mevcuttur. 

KRALİÇE II. ELİZABETH KİMDİR?
Dünyanın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Elizabeth Alexandra Mary ya 
da nam-ı diğer II. Elizabeth, 21 Nisan 1926’da Londra’nın Mayfair semtindeki 
Bruton Sokak’ta 17 kapı numaralı dairede doğmuştur.3 Yedi yaşına kadar 
okuma, yazma, Fransızca ve piyano dersleri alan II. Elizabeth,
1930 yılında doğan ve o dönemlerdeki tek kardeşi olan
Margaret ile birlikte okula gitmeyip evde eğitim
görmüştür. Dedesi Kral V. George 1936’da vefat
edince tahta Elizabeth’in amcası VIII. Edward
geçmiş ancak amcasının boşanmış bir
kadınla hayatını birleştirmek istemesi
üzerine tahttan feragati, Elizabeth’in
kaderini de belirlemiştir. Babası Albert
Frederick Arthur George 11 Aralık 1936
tarihinde kral olmuştur. 10 yaşındaki Elizabeth
de tahtın varisi haline gelmiştir. Varis olduktan sonra
anayasa tarihi ve hukuk üzerine çalışmıştır. Annesi ve
büyükannesinden kraliyet yaşamını öğrenmiş, İkinci Dünya
Savaşı’nda kadın yardımcı olarak orduda görev almıştır. 20
Kasım 1947 tarihinde 21 yaşındayken Prens Philip ile evlenmiş
ve evliliğinin birinci yılında Charles’ı, 1950’de Anne’i kucağına
almıştır. 1952 yılında iki çocuk annesi Elizabeth’in babası
Kral VI. George ağır hastalıklarla mücadele ettiğinden
dolayı Afrika ülkelerine yönelik ziyaret gerçekleştiren

II. Elizabeth Kenya’nın Sagana kentindeyken babasının ölüm haberini almış
ve prenses olarak gittiği Kenya’dan, Birleşik Krallık Kraliçesi olarak 
dönmüştür. Kraliçe II. Elizabeth resmi olarak 1953’te taç giyse de ihtişamlı 
tören yaklaşık bir yıl sonra gerçekleştirilebilmiştir. Kraliçe İkinci Elizabeth için 
düzenlenen bu tören, televizyonda yayımlanan ilk taç giyme töreni olarak 
tarihe geçmiştir. İhtişamlı törenlerle göreve gelen II. Elizabeth’in 70 yıllık 
hükümranlık döneminde neler yaptığı, kime faydası kime zararı olduğu son 
günlerin en çok konuşulan konuları arasında. Bu tartışmalarda II. Elizabeth’in 
aleyhine olan kese daha ağır basmaktadır çünkü İngilizlerin ve II. Elizabeth’in 
kendi çıkarları doğrultusunda çeşitli dünya halklarına reva gördüğü hayat ve 
işlediği insanlık suçları göz ardı edilemez.  Sultan II. Abdülhamid’in dediği gibi 
hangi taşı kaldırsak altından İngilizler çıkıyor. Hiç tartışmasız dünyada İngiliz 
Emperyalizmi denen ve ucu birçok coğrafyaya dokunan bir illet kol gezmekte. 
Bu illet birçok dünya ülkesine nüfuz etmiş ve bu ülkeleri her yönden 
sömürmeye yönelik adımlarla yüzyıllardır kendi çıkarlarına hizmet etmiş 
ve etmektedir. II. Elizabeth de İngiliz Emperyalizminin basamak atlaması ve 
dünyanın farklı coğrafyalarına yayılması için doğrudan ya da dolaylı olarak 
birçok gayrikanuni iş yapmış ve yaptıklarını meşru bir zemine oturtabilmek 
için ‘Medeniyet Götürme’ gibi çeşitli küresel yalanlar uydurmuştur. İngiliz 
Emperyalizminin Müslüman coğrafyalar üzerindeki etkisini inceleyecek 
olursak ilk olarak Kraliçe II. Elizabeth daha dünyaya gelmeden yayınlanan fakat 
kraliçenin on yıllar boyunca desteklediği Balfour Deklarasyonu’na bakmamız 
vacip gelecektir. ‘Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, Siyonist 
hareketin önde gelen figürlerinden Rothschild ailesinin baronu Lord Jacob 
Rothschild’e 2 Kasım 1917’de gönderdiği mektupta, “Majestelerinin hükümeti, 
Yahudilere Filistin’de bir yurt tesisi fikrini hararetle desteklemektedir. Bu 
maksatla her ne gerekiyorsa yapılacaktır.” cümleleriyle İsrail’in kurulmasına 
İngiltere’nin vereceği desteği açıkça ifade etmişti.’4  Ve bu mektup İsrail’in 
bir devlet olarak vücut bulmasında rol oynayan en önemli etken oldu. 
Bundan dolayı Filistin toprakları üzerinde işgal yoluyla kurulmuş olan İsrail 
ile toprakların asıl sahibi olan Filistinliler arasında yıllardır devam eden ve bir 
sonuca bağlanana kadar devam edecek olan sıcak ve soğuk çatışma ortamı 
oluştu. 1939 yılında tüm ikiyüzlülüğüyle Balfour Deklarasyonu’nun önemli 
bir hata olduğunu, Filistinlilerin de haklarının korunması yönünde bildiride 
bulunmuş olmaları gerektiğini tüm dünya  kamuoyuyla paylaşan İngiliz 

hükümeti, her zaman olduğu gibi saman altından su yürüterek İsrail’e
olan desteğini doğrudan veya dolaylı olarak devam ettirmektedir. 
Sadece Filistin değil birçok Müslüman ülke üzerinde de sömürge
hedefleri olan ve bu hedefleri adım adım gerçekleştiren İngiltere,

demokrasi götüreceğine dair klasik entrikalarıyla Mısır, Hindistan,
Afrika gibi Müslümanların yaşadığı toprakları işgal ederek

milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuştur.  II. Elizabeth
de bu sömürgelerin yayılmasını sağlayan etkili bir liderdir.

 Krallığa yakın devletler de bunu kabul edip dillendirmektedir.
Misal geçtiğimiz aylarda Avustralya yerlisi olan Yeşiller Partisi

 üyesi Lidia Thorpe, kürsüde “Sömürgeci majesteleri Kraliçe
 II. Elizabeth” ifadesini kullanmıştı, her ne kadar tepki-

lerden dolayı bu ifadeyi tekrar kullanmadan ko-
nuşmasını tamamlasa da ana düşünce aşikardır.

2 Ali Yener, Türkiye ile İngiltere ve Galler
Arasında Güvenlik Aktörleri Karşılaştırması,

2015, s. 161-162.
3 Kraliçe II. Elizabeth, TRT Haber, 8 Eylül 2022.

4 Safiye Karabacak vd., Filistin’in kaderini
değiştiren Balfour Deklarasyonu

104 yaşında, AA Dünya, 02.11.2021.
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Sömürge denince akla ilk gelen devlet olan İngiltere sömürüde ne kadar ileri 
gidilebilirse o kadar ileri gitmiştir. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda sömürgecilik 
mevcut olsa da İngiltere sömürgeciliği başka bir boyuta taşımıştır. II. 
Elizabeth’in de sömürgecilik mirasını devraldığı ataları, kendi çıkarları 
doğrultusunda hiçbir devletin gözyaşına bakmamış, bilhassa Orta Doğu ve 
Asya ülkeleri olmak üzere birçok dünya ülkesini fütursuzca sömürmüş ve 
asimile etmeye çalışmıştır.  İngiliz İktisatçı Jevons, 1865 yılında, sömürgecilerin 
dünyaya genel bakışını ve sömürgecilik politikasını, “Kuzey Amerika ve Rusya 
ovaları bizim ekin tarlalarımızdır; Chicago ve Odesa bizim ambarlarımızdır; 
Kanada ve Baltık bizim kereste ormanlarımızdır; Avusturalya’da (Malay, 
Polinezya, Malinezya, Mikronezya, Yeni Zelanda) bizim koyun çiftliklerimiz 
vardır; Arjantin’de ve Kuzey Amerika’nın batısındaki kırlarında bizim öküz 
sürülerimiz yayılır; Peru altınını gönderir, Güney Amerika ve Avustralya 
altını Londra’ya akar; Hindular ve Çinliler çayı bizim için yetiştirirler ve bizim 
kahve, şeker ve baharat çiftliklerimiz tüm Hint adaları üzerindedir. İspanya 
ve Fransa bizim bağlarımız, Akdeniz meyve bahçemizdir ve uzun süre Güney 
Birleşik Devletlerini kapsayan bizim pamuk alanlarımız artık dünyadaki sıcak 
bölgelerin her yanına yayılmaktadır.” sözleriyle alenen ifade etmektedir. 
Bu sömürge geleneğini katlayarak devam ettiren II. Elizabeth’in ölümünün 
ardından sömürge halklarından çeşitli sesler yükselmeye başlamıştır. Örneğin 
1952-1960 yılları arasında Kenya halkı ve İngiliz kuvvetleri arasına yaşanan 
Mau Mau İsyanı olarak tarihe geçen ölüm kalım savaşında İngilizlere mağlup 
olan Kenyalılardan Kraliçe II. Elizabeth için ‘Yas Tutamıyoruz’ açıklaması 
geldi. ‘Kenya’nın bağımsızlığı, diğer sömürgelerden farklı olarak yoğun 
şiddet ve ölümlerin gerçekleşmiş olması nedeniyle diğerlerinden farklılık 
arz etmektedir.’5 İngilizlerin işlediği insanlık suçları azımsanacak düzeyde 
değildir. Bilhassa Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünden sonra gündeme gelen 
ve telafi ya da özür bekleyen nice milletler vardır. Örneğin Batı Hint Adaları 
Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü eski 
direktörü Opal Palmer Adisa da 2,2 milyondan fazla kölenin Karayipler’deki 
İngiliz kolonilerine götürüldüğünü hatırlatarak İngiltere’nin Afrikalılardan 
henüz özür dilemediğini belirtmiştir.6

Bir başka husus ise II. Elizabeth’in İngiltere’de mevcut olan ırkçı ve İslamofobik 
tavrın karşısında olmaması ve bu tavrı destekleyen, koruyan bir otorite olarak 
hüküm sürmesiydi. Yüzyıllarca köle ticareti yapan ve sadece deri rengi 

farklı olduğu için insanlara ikinci sınıf muamele eden, Hindistan, Afrika gibi 
sömürgelerinde izlediği politikalar nedeniyle milyonlarca insanın hayatını 
yitirmesine neden olan İngiltere’nin takındığı bu ötekileştirici tutumunda ısrarcı 
olan II. Elizabeth bu konuda da çeşitli eleştiriler almaktaydı. Nitekim II. Elizabeth’in 
torunu Prens Harry ve Amerikalı eşi Meghan Markle ırkçılık söylemlerinden 
dolayı tüm kraliyet görevlerini bırakarak Amerika’ya yerleşmiş ve daha 
sonra bir televizyon röportajında Kraliyet Ailesi’ni ırkçılık ile suçlamışlardı.

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Kraliçe II. Elizabeth 
hükümranlık döneminde İngiltere’ye 15 başbakan atamış, 12 büyük savaş 
görmüş, 14 Amerikan başkanı görmüş, 7 papa görmüş ve 100’den fazla 
ülkeyi ziyaret etmiştir. Tebaasına bağlılığıyla bilinen II. Elizabeth, 8 Eylül 
2022 tarihinde Balmoral Kalesi’nde hayatını kaybetti. Yaklaşık 500 devlet 
başkanının ve üst düzey yöneticilerin de katıldığı ihtişamlı bir cenaze töreniyle 
19 Eylül 2022’de eşi Philip’in yanına, Kral 6. George Anıt Şapeli’ne defnedildi. 
Kraliçenin cenazesinde dahi ırkçılık, çifte standart vardı. Afrika ülkelerinin 
liderleri toplu bir şekilde otobüsle taşınırken ABD başkanı Joe Biden Cenaze 
Törenine kalabalık konvoyuyla katıldı. Kraliçenin ölümünün peşinden 
İngiltere’de 12 günlük ulusal yas ilan edildi. İngiltere’nin 70 yıllık kraliçesinin 
ardından yas ilan etmesi olağan fakat Ürdün, Lübnan, BAE, Kuveyt, Bahreyn ve 
Umman gibi Arap ülkelerinin yas ilan etmesi absürt bir durumdur. 

5 İbrahim Ethem Çam, Mau Mau İsyanı ve Kenya’nın Bağımsızlık Süreci, AFAM, 1 Eylül 
2018.

6 Nuri Aydın, İngiltere’de 2. Elizabeth’in Ölümü Sömürge Dönemine Dair Tartışmaları 
Gündeme Taşıdı, AA Dünya, 13.09.2022. 
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AĞUSTOS-EYLÜL

ABD Uzay Kuvvetleri, Savunma İnovasyon Birimi, Hava Kuvvetleri yetkilileri 
tarafından yazılan 2022 için Uzay Sanayi Üssü Durumu raporuna göre Çin, 
2045 yılına kadar dünyanın “ekonomik, diplomatik ve askeri olarak” baskın 
uzay gücü olmak için çalışıyor. ABD’nin, daha fazla ticari teknoloji kullanmak 
ve uzun vadeli, iki taraflı politika hedefleri belirlemek de dahil olmak üzere, 
Pekin üzerindeki avantajını korumak için hızla harekete geçmesi gerektiğini 
savunuyorlar. Çin’in uzay hakimiyeti hususunda ABD ile rekabet etmesi doğal 
bir süreç olarak izleyecektir.

1 Sakarya Üniversitesi Uluslararası ilişkiler

Çin, ABD uzay operasyonlarını bozmak için uzun bir yol listesine sahip, 
bunlardan bazıları 2007’de doğrudan bir anti-uydu testinin bir parçası olarak 
yörüngedeki kendi uydularından birini havaya uçurduğunda gösterdi. Nisan 
ayında yayınlanan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin Uzay 
Tehdit Değerlendirmesi’ne göre, Pekin yörüngedeki diğer uyduları devre 
dışı bırakmak için yeteneğini kanıtladı ve muhtemelen sağlam karıştırma, 
sahtekarlık ve siber yeteneklere sahip.

Çin’in iddialı sivil uzay programlarının birçoğunun askeri uzay misyonlarıyla 
da yakın bağları var. Çin devlet sisteminin bir bütün olarak hareket etmesi, 
askeri ve teknik konuların birlikte değerlendirilmesi sonucunu doğurmuştur. 
Çin, Dünya yörüngesinde bir uzay istasyonu inşa ediyor ve Uluslararası Uzay 
İstasyonu 2031’de emekli olduğunda yörünge karakoluna sahip tek ülke 
olabilir. Bu da Çin’in uzay hakimiyetine giden yolun başlangıcı olabilecektir. 
Amerika’nın demokratik olarak seçilmiş hükümeti, farklı önceliklere sahip 
liderlerin ve farklı siyasi partilerin seçimleri kazanmasıyla, ulusun uzaydaki 
hedeflerinin her iki veya dört yılda bir değişebileceği anlamına geliyor. Her iki 
devletin idare şekli, uzay çalışmaları ile ilgili politikalarını etkilemektedir.

17

Fatih BEYAZ 1



2022

18

Uzayın kurallarını kim koyar? 1967 tarihli BM Dış Uzay Antlaşması, uzayda 
hiçbir yerin herhangi bir ulus tarafından talep edilemeyeceğini söylüyor. 
1979 tarihli BM Ay Anlaşması, uzayın ticari olarak sömürülmemesi gerektiğini 
söylüyor, ancak ABD, Çin ve Rusya bunu imzalamayı reddetmişti. Şimdi ABD, 
ulusların Ay’ın minerallerini işbirlikçi bir şekilde nasıl kullanabileceklerini 
açıklayan Artemis Anlaşmalarını destekliyor. Rusya ve Çin, ABD’nin uzay için 
kurallar koymaya hakkı olmadığını söyleyerek anlaşmaları kabul etmiyor.

Çin, ilk uydusunu 1970 yılında, Kültür Devrimi’nin neden olduğu büyük 
aksaklıklar yaşarken yörüngeye yerleştirdi. Bu aşamada uzaya giden diğer 
güçler ABD, Sovyetler Birliği, Fransa ve Japonya idi. Son 10 yılda Çin, 200’den 
fazla roket fırlattı. Kaya örneklerini toplamak ve iade etmek için Chang’e 5 adlı 
insansız bir görevi çoktan Ay’a gönderdi. 

Çin devlet medyası Xinhua, Çin’in uzay projelerinde en az 300.000 kişinin 
çalıştığını söyledi. Şu anda Nasa için çalışanların neredeyse 18 katı. Çin 
telekomünikasyon, hava trafik yönetimi, hava tahmini, navigasyon ve 
daha fazlası için uydu teknolojisini geliştirmeye hevesli. Ancak uydularının 
birçoğunun da askeri amaçları var. Rakip güçleri gözetlemesine ve uzun 
menzilli füzelere rehberlik etmesine yardımcı olabilirler. Portsmouth 
Üniversitesi’nde uzay proje yöneticisi olan Lucinda King, Çin’in yalnızca 
yüksek profilli uzay görevlerine odaklanmadığını söylüyor: “Uzayın her 
alanında üretkenler. Planladıkları programları finanse etmek için siyasi 
motivasyona ve kaynaklara sahipler.” Çin’in Ay misyonları kısmen, yüzeyinden 
nadir toprak metalleri çıkarma fırsatları tarafından motive ediliyor. Çin, bir 
asteroit izleme ve savunma sistemi kurmayı ve 2025 gibi erken bir tarihte 
yörüngesini değiştirmek için tehdit eden bir asteroidi yakından takip etmek 
ve saldırmak için teknik bir deney yapmayı içeren asteroit çarpma/sapma 
planlarını açıkladı. Plan, Dünya’ya yakın asteroitlere karşı savunma için bir 
yol haritası olarak ortaya çıkarılmış olsa da, potansiyel olarak trilyonlarca 
dolar değerinde değerli metaller çıkarılabildikleri için asteroitleri bulup 
izleyebilmenin ticari faydaları Çin’in ilgisini çeken bir unsur olmuştur.

Çin ve Rusya, Ukrayna’daki savaş başlamadan kısa bir süre önce Putin’in 
Pekin’de Devlet Başkanı Xi Jinping’i ziyaret ettiği “sınırsız” bir ortaklığın bir 
parçası olarak Şubat ayı başlarında daha fazla uzay işbirliği sözü iki 

lider tarafından verildi. İki devlet, Ay’da diğer tüm ülkelere açık olduğunu 
söyledikleri alternatif bir projeyi ortaklaşa tanıtıyorlar: Uluslararası Ay 
Araştırma İstasyonu. Mississippi Üniversitesi Hava ve Uzay Hukuku 
Merkezi’nin eş direktörü ve Journal of Space Law’ın baş editörü Michelle 
Hanlon, “Çin, geleceğin NASA’sı olarak görülmeyi gerçekten çok istiyor” dedi. 
“O lider olmak istiyor. Çin, Çin’in zamanının geldiğini düşünüyor.”

ABD Uzay Kuvvetleri’nin uzay operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı 
General David D. Thompson: “Çin ile kesinlikle stratejik bir rekabet içindeyiz 
ve uzay da bunun bir parçası” şeklinde uyardı. “Aslında, ortalama olarak, 
uzay yeteneklerini bizim olduğumuzdan iki kat daha hızlı inşa ediyor, sahaya 
çıkarıyor ve güncelliyorlar, çok yakında, geliştirme ve teslimat yeteneklerimizi 
hızlandırmaya başlamazsak, bizi aşacakları anlamına geliyor.” ifadelerini 
kullandı. 

Çin bu rekabette 2045 yılına kadar liderliği ele almayı hedeflemektedir. 
Çin’in küresel siyasete, ekonomiye vb. hakimiyet kurma hedeflerinin büyük 
çoğunluğu 2040’lı yılları işaret etmektedir. 1990’lı yıllarda belirledikleri ve 
gerçekleştirmeyi hedefledikleri 2020 hedeflerinin büyük çoğunluğunda 
başarılı olan Çin, 2040’lı yıllar için belirlediği hedeflerine ulaşmak için 
şimdiden gözle görülür bir ilerleme katetmiş gözüküyor.
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Korkutan Gelişme! Kuzey Kore’nin Hamlesi Japonları Sığınağa İndirdi
Kuzey Kore’nin umursamaz füze denemeleri tansiyonu yükseltmeye devam 
ediyor. Kuzey Kore’nin Devlet Başkanı Kim Jong-Un yönetiminin 5 yılın 
ardından ilk kez Japonya’nın üstünden salı sabahı yerel saat ile saat 07:29 
sularında orta menzilli balistik füze fırlatması korku ve paniğe neden oldu.
Japon hükümeti salı sabahı Hokkaido adası ve Aomori bölgesinde yaşayanlar 
için ‘J-Alert’ sistemini aktive etti. Bölgede geçici olarak tren servisleri 
durduruldu. Hükumet halka, “Kuzey Kore bir füze ateşlemiş gibi duruyor. 
Lütfen binalara veya yer altına tahliye olun” çağrısında bulundu.

Gösterilere Destek Vermişti: İran, Irak’ın Kuzeyindeki Mevzileri Vurdu
İran, 24 Eylül, 28 Eylül ve 1 Ekim’de de Irak’ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK 
örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar 
başlatmıştı.
İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu’na ait 
birliklerin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKYB) kontrolündeki Seydikan 
bölgesi, Halgurd ve Berbezin tepelerindeki mevzilere topçu ateşi ve 
Muhacir-6 SİHA’larıyla saldırıda bulunduğu kaydedildi.

İran Olayları ve Perde Arkası: Kim ve Neden Karıştırmaktadır
1979 yılında İran’da devrim yapılmasıyla birlikte 43 yıldır yönetim dış 
müdahalelere ve ambargolara rağmen sistemi oturtma çabasının devam 
ettiğini ifade eden Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Doç. Dr. 
Necmettin Çalışkan, İran olaylarına tarafsız objektif bir yaklaşımla ele 
almak gerektiğini vurguladı. Mahsa Amini’n ölümüyle birlikte meydana 
gelen olayların tüm İran’ı karıştırdığını belirten GİK Üyesi Çalışkan, “İnsanın 
başını örtmediği için şiddet uygulanması ahlak polisi adı altında müdahale 
edilmesi ve tutuklanması doğru değildir ama hataları olsa da İran’ı insafsızca 
eleştirmek, Batı’nın tezgâhıdır.” dedi.

Letonya Sandık Başına Gitti
Kuzey Avrupa ülkesi Letonya’da halk, bugün parlamento seçimleri için 
sandık başına gidiyor. Yaklaşık 2 milyon nüfuslu ülkede 1.5 milyona yakın 
kayıtlı seçmen bulunurken, seçmenlerin çoğunun kararsız olduğu belirtiliyor.
Oy verme işleminin Türkiye saatiyle 07.00’de başladığı ülkede sandıklar 
20.00’de kapanacak. Parlamentodaki 100 sandalye için 19 partiden yaklaşık 
bin 800 adayın yarıştığı seçimlerde adayların en yaşlısı 92, en genci ise 21 
yaşında. Söz konusu 19 partiden sadece 8’inin 100 sandalyeli parlamentoya 
girebilmek için yüzde 5 barajını geçmesi bekleniyor.



ABD’den Kıbrıs’ta Kirli Oyun Planı: Rum Kesiminin Askerlerini Eğitecek
Gittiği her yere yıkım ve gözyaşı götüren fi tneci ABD, Doğu Akdeniz’de yeni 
oyun peşinde.
ABD Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs ordusunu, eski Varşova Paktı ülkelerine 
uyguladığı özel eğitim ve işbirliği programına aldı. Güney Kıbrıs Savunma 
Bakanı Haralambos Petridis, “Amerikan ordusu ile stratejik işbirliğini 
derinleştiren önemli bir adım atıldı. İşbirliğimiz sürekli gelişecek” dedi.
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Zelenskiy’den Putin’e Şok: Rusya’nın İlhak Kararını Geçersiz İlan Etti
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin’in 
2014 yılından bu yana Kırım başta olmak üzere Donetsk, Luhansk, Kherson 
ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararının geçersiz olduğuna dair kararnameye 
imza attı. Ukrayna Devlet Başkanlığının internet sitesinden yapılan yazılı 
açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın, 17 
Mart 2014 tarih ve 147 sayılı, 21 Şubat 2022 tarih ve 71 sayılı, 21 Şubat 2022 
tarih ve 72 sayılı kararnameleri, 29 Eylül 2022 tarih ve 685 sayılı, 29 Eylül 
2022 tarih ve 686 sayılı kararnameleri ile bu kararnamelerin uygulanmasına 
dayanılarak veya bunlarla bağlantılı olarak alınan, çıkarılan ve akdedilen 
diğer karar, işlem ve anlaşmaların hükümsüz ve geçersiz olduğu, yani hiçbir 
hukuki sonucunun bulunmadığı kabul edilsin”

Böyle Alçaklık Görülmedi! Filistin’de Cami Basıp Konser Verdiler
İşgalci Yahudiler, Filistin’de provokasyonlarına devam ederken, dini kutsalları 
da hiçe saymaktan geri durmuyor. Öyle ki, Filistin’in El Halil şehrindeki 
İbrahim Camii’ni basan bir grup Yahudi, cami içerisinde konser düzenleyip 
dans etti. Hz. İbrahim ve Hz. Yusuf’un kabirlerinin bulunduğu camiyi ise Katil 
İsrail yönetimi, Yahudi bayramı nedeniyle kapatmıştı.

Bosna Seçimleri Yeni Krizlere Kapı Araladı
Dünyanın en karmaşık siyasi yapısı olarak tanımlanan üçlü devlet başkanlığı 
sistemiyle yönetilen Bosna Hersek’teki genel seçim sonuçları, Sırpların 
kazanımlarını artıracak siyasi bir tablo ortaya çıkardı. Bosna Hersek’i 
parçalamaya yönelik bölücü eylemleriyle öne çıkan Bosnalı Sırp lider Milorad 
Dodik’in partisi kendi bölgesinde seçimleri kazanırken, Aliya İzzetbegoviç’in 
kurucu lideri olduğu Demokratik Eylem Partisi (SDA) ise seçimleri kaybetti. 
Seçim sonuçlarından duyduğu memnuniyeti ifade eden bölücü Dodik, “Bu 
zaferden sonra elbette Sırp Cumhuriyeti’ni Bosna’dan ayırmamız bizim 
için daha kolay olacak. Sırp Cumhuriyeti’ni bağımsızlığına kavuşturacağız” 
sözleriyle Bosna Hersek siyasetini etkisi altına alacak yeni krizlerin sinyalini 
verdi.  






