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ATASAREN Bülten olarak 2021 yılının son sayısı ile sizlerle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyarız. 
Türkiye’de ve dünyada önemli gördüğümüz gelişmeleri sizlere haber, makale/yorum olarak sunacağımız bu 
sayımızda, açık kaynak haberler üzerinden incelediğimiz 6 bölgeyi kapsayan “Dünyadan Gelişmeler” bölümü ve 
ATASAREN sivil-asker personeli tarafından kaleme alınan 6 makaleyle karşınızdayız. 

İlk olarak Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Mehmet Mert ÇAM, 
Birleşik Devletlerin Afganistan çekilmesi sonrası Çin Halk Cumhuriyeti-Taliban ilişkilerini ele aldı. Güvenlik 
Araştırmaları Doktora Programı öğrencisi Arda Mehmet TEZCANLAR ise Birleşik Devletlerin Büyük Stratejisi’nde 
Deniz Stratejisi’nin planlaması safhasını değerlendirdi. Müteakiben Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Ana Bilim 
Dalı Araştırma Görevlisi Alperen Kürşad ZENGİN, Bölgesel güç olma yolundaki Türkiye’nin, Rusya Federasyonu 
ile ilişkilerini tahlil etti. İstihbarat Çalışmaları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Tolga ÖKTEN, “Yeni Terörizm” 
kavramını ele aldığı makalesinde bu kavramın Uluslararası Terörizm alanındaki etkilerine de değindi. Savaş 
Araştırmaları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi P. Alb. Barış ATEŞ ise makalesinde teröristle mücadele 
harekâtında teknolojinin etkisi ve buna bağlı olarak yetişmiş insan gücünün ehemmiyetine dair tespitlerde 
bulundu. Son olarak Münster Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doktora Öğrencisi ve ATASAREN Per. Atğm. Uğur 
Berk KALELİOĞLU, Türklerde Ordu-Millet Geleneğinin sosyolojik ve tarihî köklerini tenvir etti.
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ASYA -PASİFİK
Küresel güç dengelerinde AUKUS sarsıntısı (Eylül 2021)

AUKUS, özellikle siyasi ve ekonomik olarak dünyanın 
en güçlü birliği olan Avrupa Birliği’nin Soğuk Savaş 
sonrası dönem güvenlik politikasında yeni bir sayfanın 
gerekliliği konusunda etkili bir işaret fişeği olma özelliği 
taşıyor. 

ABD Başkanı Joe Biden’ın 16 Eylül’de Beyaz Saray’da 
gerçekleştirdiği, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve 
Avustralya Başbakanı Scott Morrison’ın da çevrimiçi 
katıldığı basın toplantısında duyurulan ve söz konusu 
ülkelerin İngilizce kısaltmalarından oluşan AUKUS (A-UK-
US) güvenlik iş birliği anlaşmasının küresel ölçekteki 
yankıları devam ediyor. Kurulan yeni iş birliği çerçevesinde 
ilk olarak ABD ve İngiltere’nin, Avustralya’ya nükleer 

enerjili denizaltılarda kullanılan teknolojiyi vermesi 
dikkat çekiyor. Bununla birlikte çok hızlı bir şekilde 
Avustralya’nın nükleer enerjili denizaltı kapasitesine 
sahip olması hedefleniyor. Anlaşma çerçevesinde nükleer 
enerjili denizaltıların yanı sıra, bölgede yükselen risklere 
karşı iş birliğinin derinleştirilebileceği mesajı da verilmiş 
oldu.

Esasen AUKUS anlaşması, Hint-Pasifik bölgesi başta 
olmak üzere, Avrupa’ya kadar dünyanın birçok bölgesi 
ve ülkesi için büyük önem taşıyor. Öyle ki anlaşma, 
birçok ülkeyi uluslararası ilişkiler açısından dış işleri 
politikasını, denklemlerini ve hesaplarını yeniden gözden 
geçirmeye zorluyor. (A)

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kapanış 
töreniyle sona erdi. (Ağustos 2021)

Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan ve 23 
Temmuz’da başlayan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 
kapanış töreninde Türk bayrağını olimpiyat şampiyonu 
milli boksör Busenaz Sürmeneli taşıdı.
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IOC Başkanı Thomas Bach, her kıtadan madalya alan sporcularla birlikte kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Bach, 
sporun birleştirici gücüyle mücadele eden sporcuları tebrik ederek, “Pandeminin başlangıcından bu yana ilk defa bütün 
dünya bir araya geldi. Spor yine bunun merkezindeydi. Dünyanın her yerindeki milyarlarca insanın gözü buradaydı. 
Tokyo 2020 barışın oyunları oldu. Japon halkı, başardığınızla sonsuz gurur duyabilirsiniz. Bütün sporcular adına şunu 
söylüyorum, teşekkürler Tokyo, teşekkürler Japonya.” ifadelerini kullandı.

Olimpiyat kapanış töreni, olimpiyat ateşinin söndürülmesiyle sona erdi. Ateş, 3 yıl boyunca 2024 Paris oyunlarına 
kadar yanmayacak. (AA)

Çin’deki enerji krizi küresel ekonomik sorunları daha da derinleştirebilir. (Eylül 2021)

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’de yaşanan 
enerji krizi ülke ekonomisini derinden etkilerken, küresel 
tedarik zincirlerini de aksatmaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan 
tedbirlerin gevşetilmesiyle beklenenden daha fazla artan 
enerji talebine karşın arzın yetersiz kalması nedeniyle 
Avrupa başta olmak üzere küresel piyasalarda doğal gaz 
ve kömür fiyatları rekor kırıyor.

Dünyanın en büyük enerji tüketicisi konumunda 
bulunan Çin’de arz talep dengesizliğinden kaynaklanan 
enerji krizi nedeniyle sert tasarruf tedbirleri alan hükümet, 
Pekin ve Şangay gibi nüfus yoğunluğu yüksek şehirler 

dahil olmak üzere ülkede planlanmış elektrik kesintileri 
uyguluyor.

Ülke çapında uygulanan elektrik kesintileri çok 
sayıda fabrikanın kapanmasına ve 10 milyonlarca insanı 
etkileyen elektrik kesintilerine neden oluyor. Bu durum, 
bazı şehirlerdeki internet erişimi ve trafik ışıklarını da 
etkileyerek hayatın her alanına yansıyan olumsuzluklar 
sonucunda tüm ülkeyi sarsıyor.

Dünyanın en büyük kömür üreticisi ve tüketicisi Çin’in 
elektrik üretiminin yüzde 7,1’i doğal gazdan, yüzde 17,9’u 
hidroelektrik, yüzde 4,8’i nükleer ve kalan yaklaşık yüzde 
10’luk dilim ise rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir enerji 
kaynaklarından sağlanıyor.

Salgın sonrası toparlanma Çin’de alüminyum, demir, 
çelik gibi enerji yoğun ağır sanayi sektörlerine olan talebi 
de artırırken, bu sektörler ağırlıklı olarak kömürden 
üretilen elektriği tüketiyor. Ülkede bulunan çok sayıda 
kömür madeninin kapanması mevcut arz sıkıntısının 
derinleşmesine neden oldu. Bu nedenle, kömür 
tedarikindeki yetersizlik nedeniyle uygulanan elektrik 
kesintileri söz konusu sektörlerdeki üretimi de aksatabilir.

Çin kripto para işlemlerini yasa dışı ilan etti (Eylül 2021)

Çin, kripto para ticaretine yönelik baskıyı artırarak, kripto para ile yapılan tüm işlemleri “yasa dışı” ilan etti. Bitcoin, 
Çin kamu kurumları tarafından yapılan açıklamalar sonrası yaklaşık yüzde 8 değer kaybederek, 41 bin dolara geriledi.

Çin Merkez Bankası ve Kamu Güvenliği Bakanlığı’nın da aralarında bulunduğu 10 kamu kurumu tarafından yapılan 
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Çin’in, BM’den yerli halklara karşı işlenen 
suçları soruşturun isteği, Kanada’yı 
‘kızdırdı.’ (Haziran 2021)

Çin ve müttefiklerinin, Kanada’nın yerli halka karşı 
işlediği suçları soruşturması için Birleşmiş Milletler’i 
(BM) göreve çağırması, Başbakan Justin Trudeau’nun 
tepkisine yol açtı.

Bir Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu kurarak yerli 
halklarla sorunları çözmeye çalıştıklarını söyleyen 
Trudeau, Çin’in Uygurlara yönelik “sistemik suistimal ve 
insan hakları ihlallerini” ise kınadı.

Kanada ile Çin arasında bir süreden beri devam eden 
diplomatik gerginlik, iki ülkenin insan hakları ihlalleri 
konusunda attıkları adımla yeniden alevlenmişe benziyor.

“Kanada’daki yerli halka yönelik insan hakları 
ihlallerinden dolayı endişeliyiz”

Çin’in BM misyonundaki üst düzey yetkilisi Jiang 
Duan, geçtiğimiz gün Rusya, Beyaz Rusya, İran, Kuzey 
Kore, Suriye ve Venezuela’yı içeren bir grup ülke adına 
Cenevre’de yaptığı açıklamada, “Kanada’daki yerli halka 
yönelik ciddi insan hakları ihlallerinden dolayı derin 
endişe duyduklarını” dile getirdi.

Yetkili ayrıca, “Tarihsel olarak Kanada yerli halkların 
topraklarını soydu, onları öldürdü ve kültürlerini yok etti. 
Yerli halka, özellikle de çocuklara karşı işlenen tüm suçlar 
hakkında kapsamlı ve tarafsız bir soruşturma yapılması 
çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çin’in Hakikat ve Uzlaşma 
Komisyonu nerede?”

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, başkent Ottawa’da 
düzenlediği basın toplantısında Çin’in BM’ye yaptığı 
çağrıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trudeau, Çin’in bir sorun olduğunu kabul etmeye 
bile istekli olmadığını ifade ederek, “Çin’in Hakikat ve 
Uzlaşma Komisyonu nerede? Onların gerçeği nerede? 
Kanada’nın her zaman gösterdiği açıklık ve Kanada’nın 
geçmişteki ve aslında birçoğu günümüze kadar devam 
eden korkunç hatalar için üstlendiği sorumluluk nerede? 
Biz sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

Kanada ile Çin arasındaki diplomatik gerginlik, Çinli 
teknoloji devi Huawei’nin sahibinin kızı ve şirketin CFO’su 
Mıng Vancou’nun, Washington’ın İran yaptırımlarını deldiği 
gerekçesiyle 2018 yılı Aralık ayında Kanada’nın Vancouver 
kentinde tutuklanması ile başlamıştı. (Euronews)

ortak açıklamada, kripto paralar konusunda vatandaşları risklerden korumak için “sert” olunacağı vurgulandı.

Açıklamada, kripto paralarla ilgili “spekülasyonların” ortadan kaldırılması için kamu kurumlarının yakın çalışacağına 
yer verilerek, ülkede kripto parayla yasadışı fonlama ve kara para aklama gibi suç faaliyetlerinin durdurulması gerektiği 
vurgulandı.

Çin Merkez Bankası internet sitesinde ise Pekin yönetiminin “vatandaşların varlıklarını korumak, ekonomik, 
finansal ve sosyal düzeni sürdürmek için sanal para spekülasyonunu, ilgili finansal faaliyetleri ve uygunsuz davranışları 
kararlılıkla azaltacağız.” ifadesine yer verildi.

Çin Merkez Bankası, kripto paraların resmi para birimi olmadığı ve geleneksel para birimleri gibi dolaşımda 
olmaması gerektiğine vurgu yaparak, söz konusu para faaliyetlerine karşı sert adımlar atılacağını bildirdi.

Yurt dışındaki kripto para borsalarının Çin’de hizmet verememeleri için bu borsalara ülke içinden erişimin 
engelleneceğini belirten Merkez Bankası, finansal kuruluşlar ile ödeme ve internet şirketlerinin kripto para ticaretini 
kolaylaştırmasının da yasaklanacağını bildirdi. (AA)
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Avustralya Başbakanı Morrison, Quad 
inisiyatifini “büyük bir ortaklık” olarak 
tanımladı. (Eylül 2021)

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD, Hindistan, 
Japonya ile kurdukları Quad inisiyatifinin Washington’daki 
ilk yüz yüze toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 
Dörtlü ittifakı “büyük bir ortaklık” olarak nitelendirdi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı 
Joe Biden, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve 
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide arasındaki, Hint-Pasifik 
bölgesinde “Çin’i dengelemeye” yönelik bir oluşum 
olarak değerlendirilen Quad’ın ilk yüz yüze buluşması 
Washington’da yapıldı.

Beyaz Saray’ın Doğu Odası’nda bir araya gelen 4 
liderin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, yeni ortaya 
çıkan teknolojiler, bölgesel altyapı, temiz enerji ve iklim 
değişikliğinin yanı sıra birçok küresel ve bölgesel konuları 
görüştüğü açıklandı.

Zirvenin ardından yaptığı açıklamada Biden, Modi ve 
Suga’ya, “çok şey başaracağına inandığımız” ortaklıkları 

için teşekkür ediyorum diyen Morrison, Dörtlü ittifakı 
“büyük bir ortaklık” olarak tanımladı.

Altı ay önce başlatılan Quad inisiyatifinin, bu süre 
içinde çok iyi ilerlediğini vurgulayan Morrison, “Dörtlü, 
yaşadığımız bölgenin geleceğini önemseyen ortakları bir 
araya getiren, olumlu katkılar sağlayan çok pratik bir 
girişim. Basit tutmamız, odaklanmamız ve işi bitirmeye 
devam etmemiz gerektiği konusunda anlaştık” ifadelerini 
kullandı. (AA)

Çin ile Tayvan arasında “hava sahası” gerginliği (Eylül 2021)

Tayvan Hava Kuvvetleri, nükleer bombardıman uçaklarını da içeren 19 Çin uçağının “hava savunma tanımlama 
bölgesine” girdiğini ve bunun üzerine savunmaya geçildiğini bildirdi.

Tayvanlı yetkililer, geçen yıl boyunca Çin Hava Kuvvetleri’nin tekrarlanan saldırılarını kınadı; son hava sahası 
ihlalinin “benzeri görülmemiş bir gövde gösterisi” olduğu belirtildi.

Tayvan Savunma Bakanlığına göre Çin’in “ihlalinde”, 10 J-16 ve 4 Su-30 savaş uçağının yanı sıra 4 nükleer H-6 
bombardıman uçağı ve 1 denizaltı karşıtı uçak yer aldı.

Bakanlık, Tayvan kontrolündeki Pratas Adaları ile ana kara arasında uçan Çin uçaklarını uyarmak için Tayvan savaş 
uçaklarının gönderildiğini ve füze sistemlerinin yerleştirildiğini söyledi.

Çin’den konuya ilişkin bir yorum yapılmadı. (TRT Haber)
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TÜRKİSTAN -AVRASYA
Tacikistan-Kırgızistan Sınır Hattında Gerilim (Haziran 2021)

Tacikistan Silahlı Kuvvetleri, Kırgızistan ile tartışmalı 
olan sınır hattına konteyner yerleştirdi. Bu durum bölgede 
gerilime yol açtı.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır 
Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 
Tacikistan’ın, Kırgızistan’ın Oş Bölgesi Çon Alay ilçesi 
Unju-Bulak mevkiisinde, sınırdan 1 kilometre içeriye 
girerek konteyner yerleştirdiğini ve sınır hattında hafif 
zırhlı araçlarda hareketlilik gözlemlendiğini duyurdu.

Kırgızistan; Tacikistan’ı, iki ülke arasında sınır 
belirleme çalışmalarını yürüten hükümetler arası 
heyetlerin sınır konusunda daha önce vardığı anlaşmayı 

bozmakla sorumlu tuttu. Gerilimin tırmanmaması için bir 
dizi önlem aldığını açıkladı.

Tacikistan-Kırgızistan çatışma

İki ülke arasındaki sınır bölgesinde yer alan Golovnoy 
adlı su dağıtım şebekesini kontrol etmek için 28-30 
Nisan tarihlerinde 60’a yakın asker ve sivilin hayatını 
kaybetmesiyle sonuçlanan bir çatışma yaşanmıştı.

Tacik ve Kırgız halkının yoğun yaşadığı bölge, 
tartışmalı sınırları yüzünden arazi, tarımsal sulama, 
hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırda 
izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginliklere sahne oluyor. 
(TRT Haber)

Türkistan’dan ilk uluslararası uçuş 
Türkiye’ye yapıldı. (Mart 2021)

Özbekistan’dan Afganistan Sınırı Yakınında Askerî 
Tatbikat (Haziran 2021)Söz konusu güzergahta sefer 
sayısının ilk etapta haftada 2, daha sonraki dönemlerde 
de haftada 7 olması planlanıyor. 

Havalimanı, Türk firması imzası taşıyor

Türk firması imwzası taşıyan Türkistan Uluslararası 
Havalimanı, şehir merkezine 16 kilometre mesafede 
bulunuyor.
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Toplam 905 hektar alanı kapsayan havalimanı, 
bağımsız Kazakistan tarihinde sıfırdan yapılan ilk 
havalimanı olma özelliğini taşıyor.

Airbus “A 340”, Boeing “700” gibi uçak tiplerine uygun 
pist uzunluğu ve genişliğine sahip havalimanı, aynı anda 9 
uçağı kabul edebiliyor.(AA)

Askeri helikopter de bulunacak

Tatbikat senaryosuna göre, konumu tespit edilen 
düşman, karadan ve havadan düzenlenecek saldırılarla 
etkisiz hale getirilecek. Tatbikatta, çok sayıda askeri 
aracın yanı sıra askeri helikopter ve uçaklar yer alacak. 
(TRT Haber)

Türk Konseyi İstanbul Zirvesi’ne Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov da 
Katılacak (Temmuz 2021)

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli 
Berdimuhammedov, Kasım 2021’de İstanbul’da yapılması 
planlanan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 
(Türk Konseyi) 8. Zirvesi’ne katılacağını teyit etti. 

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli 
Berdimuhammedov, Türkmenistan’ı ziyaret eden Türk 
Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’i kabul etti.

Kabulde konuşan Berdimuhammedov, ülkesini Türk 
dünyası ailesinin ayrılmaz üyesi olarak gördüğünü, 
yıllarca Türk devletleri ile kardeşlik ilişkileri içerisinde 
olduklarını söyledi. Berdimuhammedov, Türkmenistan’ın 
Türk Konseyi’nin ortak çıkar alanlarındaki projelerinde yer 
almaya hazır olduğunu ifade ederek Türk dünyasında artan 
ivmenin gelecek yıllarda da devam etmesini umduğunu 
belirtti.

Türk Konseyi üyesi ülkelerin cumhurbaşkanlarıyla 
son temaslarından bahseden Berdimuhammedov, 
Kasım 2021’de İstanbul’da yapılması planlanan zirve 
toplantısına katılacağını bildirdi. Türk Konseyi Genel 
Sekreteri Amreyev, Türk dünyasının önemli parçası olan 
Türkmenistan’ın tüm kardeş Türk devletlerinin doğal 
stratejik ortağı konumunda olduğunu kaydetti.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı 
Mukhtar Tileuberdi hafta içi Türkiye’de temaslarda 
bulundu. Bakan Tileuberdi, Türk Dili Konuşan Ülkeler 
İşbirliği Konseyi’nin (Türk Keneşi) İstanbul’daki genel 
merkezi, ziyareti sırasında Ankara temaslarını Demirören 
Haber Ajansı (DHA) Dış Haber Müdürü Emre Diner’e 
değerlendirdi. Türkiye’nin iyi bir partner olduğuna dikkat 
çeken Tileuberdi, “Şunu söylemek isterim ki, bu yıl 
Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümüdür. Türkiye 
Kazakistan’ı uluslararası alanda tanıyan ilk ülkedir. 
Gelecek yıl Türkiye-Kazakistan diplomatik ilişkilerinin 
30’uncu yıl dönümünü hep birlikte kutlayacağız”dedi.

Amreyev, Türk Konseyi 8. Zirvesi’nin devam eden 
hazırlıkları hakkında bilgi vererek Berdimuhammedov’un 
bu toplantıya katılacak olmasının Türk dünyasındaki 
birliği sergileyeceğini ifade etti. Berdimuhammedov’a 
Türk Konseyi’nin ekonomi, ticaret, ulaştırma, enerji, 
turizm, gençlik ve spor alanlarındaki projelerini anlatan 
Amreyev, Türk Yatırım Fonunun kurulması ve örgütün 
gelecek stratejilerine yönelik bilgi verdi. Türkmenistan’ın 
Türk Konseyi bünyesinde özel statüyle yer almasının 
sağlanması konusunu da ele alan Berdimuhammedov ve 
Amreyev, küresel ve uluslararası gündeme ilişkin çeşitli 
konularda görüş alışverişinde bulundu. (AA)
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Kazakistan, Rusya ile Birlikte Kullandığı Uluslararası Telefon Kodunu Değiştiriyor 
(Eylül 2021)

Kazakistan, Sovyetler Birliği çöktükten sonra Rusya 
ile birlikte kullanmaya başladığı +7 olan uluslararası 
telefon kodunu +997 olarak değiştirme kararı aldı.

Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay 
Sanayi Bakanı Bagdat Musin, sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada, Uluslararası Telekomünikasyon 
Birliğinde, +997’yi, ülkesinin yeni uluslararası telefon 
kodu olarak rezerve ettiklerini duyurdu. Sovyetler Birliği 
çöktükten sonra +7 uluslararası telefon kodunun hem 
Kazakistan hem Rusya’ya kaydedildiğini aktaran Bakan 
Musin, “Kazakistan’ın kendi uluslararası telefon koduna 
sahip olması için yıl boyunca yürüttüğümüz müzakereler 
olumlu sonuçlandı. Artık ülkemizden yurt dışını 
aradığınızda Kazakistan kelimesi ekrana yansıyacak.” 
dedi. Kazakistan’ın 2023’ten itibaren yeni uluslararası 
telefon koduna geçmesi planlanıyor. (AA)

Azerbaycan’ın Karabağ’da Zaferle Sonuçlanan 
Operasyonunun Üzerinden 1 Yıl Geçti (Eylül 2021)

Bir yıl önce bugün Azerbaycan, Ermeni güçlerinin 
Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 
karşı saldırı operasyonunu başlattı.

Azerbaycan’ın, Karabağ ve civarındaki illeri Ermenistan 
işgalinden kurtarmak için operasyon başlatmasının 
üzerinden bir yıl geçti. Bir yıl önce bugün Azerbaycan, 
Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine 
ateş açması üzerine Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 
“Demir Yumruk” diye nitelendirdiği karşı saldırı 
operasyonunu başlattı. Bir süre sonra “vatan savaşına” 

dönüşen bu operasyonda, Azerbaycan ordusu topraklarını 
kurtararak halkın 30 yıllık hasretine son verdi.

Azerbaycan’ın topraklarını geri almak için hamlesi, 
yıllarca devam eden müzakere sürecinden sonuç 
alınamamasından, Ermenistan güçlerinin bitmek 
bilmeyen tacizlerinden, artan saldırılarından ve Erivan 
yönetiminin kışkırtıcı açıklamalarından sonra gerçekleşti. 
Müzakere sürecini yürüten Rusya, ABD ve Fransa’nın eş 
başkanlığındaki AGİT Minsk Grubu’nun 28 yıllık faaliyeti 
hiçbir sonuç doğurmadı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
tüm platformlarda sorunun barış yoluyla çözümünden 
yana olduğu belirtse de sonuç elde edilemediği takdirde 
toprakları savaş yoluyla geri alma haklarının olduğunu 
her zaman ifade etti. Müzakerelerden sonuç çıkmayınca 
Azerbaycan artık uluslararası hukuktan doğan hakkını 
kullanma yoluna gitti.

Azerbaycan toprakları yaklaşık 30 yıldır işgal altındaydı. 
Ermenistan, Sovyetlerin dağılma sürecinde Azerbaycan’a 
karşı toprak iddialarında bulunmuş, 1990’lı yılların 
başlarında ise saldırıya geçerek, Karabağ ve etrafındaki 
7 ili işgal etmişti. İşgal sonucu yaklaşık 1 milyon 
Azerbaycanlı topaklarını terk etmek zorunda kalmıştı. 
Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan “derhal ve kayıtsız 
şartsız çıkması” talep edilen Birleşmiş Milletler (BM) 
Güvenlik Konseyi kararları uygulanmıyordu.
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Erivan yönetiminin provokatif açıklamaları savaşı 
tetikledi

2018’de iktidara gelen Nikol Paşinyan da önceki 
yönetimin işgal konusundaki tutumunu sürdürünce AGİT 
Minsk Grubu çerçevesinde yapılan müzakereler durma 
noktasına geldi. Paşinyan’ın, Karabağ’ın Ermenistan’a 
ait olduğu” yönündeki açıklaması, dönemin Ermenistan 
Savunma Bakanı Davit Tonoyan’ın “yeni topraklar için 
yeni savaş” şeklindeki beyanı, Azerbaycan’da tepkiyle 
karşılandı. Söz konusu açıklamalar, Azerbaycan’ın 
operasyona başlamasının nedenleri arasında gösteriliyor.

Ermenistan, provokatif açıklamaların yanı sıra 
temas hattında Azerbaycan’a karşı saldırılarını sürdürdü. 
Ermenistan ordusu, 12 Temmuz 2020’de, Tovuz ili 
yakınlarındaki bazı stratejik mevzileri ele geçirmek 
için saldırı düzenledi. Azerbaycan ordusu, Ermenistan 
ordusunun bu saldırısını geri püskürttü. Sınır hattında 
günlerce süren yoğun çatışmada, Tümgeneral Polat 
Heşimov şehit düştü. Tümgeneral Heşimov’un şehadet 
haberini alan Azerbaycan halkı, meydanları doldurarak, 
Ermenistan’ın saldırılarını protesto etti. Halkın bu 
tepkisi Azerbaycan için işgal altındaki topraklarının 
kurtarılmasının işaret fişeği oldu.

Bu gelişmeler üzerine, Azerbaycan ordusu da 
tatbikatlarını yoğunlaştırdı, 2020’nin ağustos ve eylülünde 
Türk Silahlı Kuvvetleri ile ortak tatbikatlar hayata geçirildi.

Müjdeli haberleri Cumhurbaşkanı Aliyev bizzat 
duyurdu

Ermenistan ordusu, 27 Eylül 2020’de, saat 06.00 sıralarında 
cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda 
bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve 
sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve 
havanlarla ateş açtı. Ermenistan’ın yoğun bombardımanı 
sonucu sivil ve askeri can kayıpları meydana geldi, bazı 
bölgelerde altyapı ciddi hasar gördü. Bu gelişme üzerine, 
Cumhurbaşkanı Aliyev’in emri ile Azerbaycan ordusu tüm 
cephe boyunca karşı saldırı başlattı. Operasyonun ilk 
gününde Azerbaycan 6 köy ile bazı stratejik yükseklikleri 
işgalden kurtardı.

Azerbaycan halkını sevince boğan bu haberin benzerleri 
44 gün boyunca tekrarlandı. Sonraki günlerde kurtarılan 
bölgelerle ilgili müjdeli haberleri, Cumhurbaşkanı Aliyev 
her gün bizzat ya sosyal paylaşım sitelerinden ya da 

halka hitap ederek duyurdu. Azerbaycanlıların “Vatan 
Muharebesi” dediği 2. Karabağ Savaşı, 44 gün sürdü ve 
10 Kasım 2020’de Ermenistan, yenilgisini kabul eden 
bildiriye imza atınca sona erdi. Azerbaycan ordusu, 44 
günde 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köyü işgalden kurtardı, 
imzalanan bildiri gereği Ermenistan ordusu Kelbecer, 
Laçın ve Ağdam illerini terk etmek zorunda kaldı.

Her 27 Eylül’de şehitler anılacak

2. Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan ordusu, 2 bin 907 
şehit verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 
operasyonun başladığı 27 Eylül’ü “Şehitleri Anma Günü” 
ilan etti. (AA)

Türk Konseyi Dışişleri Bakanlarının 
Afganistan’daki Duruma İlişkin Olağanüstü 
Toplantısı İstanbul’da düzenlendi. (Eylül 
2021)

Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 
Afganistan’daki duruma ilişkin Olağanüstü Toplantısı, 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde 27 Eylül 2021 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleştirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sayın Ceyhun 
Bayramov’un başkanlığında gerçekleşen toplantıya 
Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri 
Bakanı Sayın Mukhtar Tleuberdi, Kırgızistan Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı Sayın Ruslan Kazakbaev, Özbekistan 
Dışişleri Bakanı Sayın Abdulaziz Kamilov, Türk Konseyi 
Genel Sekreteri Sayın Baghdad Amreyev ile Macaristan’ın 
Ankara Büyükelçisi Sayın Viktor Mátis katıldı.
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Türk Konseyi Dışişleri Bakanlarının 
Afganistan’daki Duruma İlişkin Olağanüstü 
Toplantısı İstanbul’da düzenlendi. (Eylül 
2021)

Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde 27 Eylül 2021 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleştirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sayın Ceyhun 
Bayramov’un başkanlığında gerçekleşen toplantıya 
Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri 
Bakanı Sayın Mukhtar Tleuberdi, Kırgızistan Cumhuriyeti 
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Ankara Büyükelçisi Sayın Viktor Mátis katıldı.

getirdi.

Bakanlar toplantısının ikinci bölümünde, Genel 
Sekreter Baghdad Amreyev, 12 Kasım 2021 tarihinde 
İstanbul’da düzenlenmesi planlanan Türk Konseyi 8. 
Zirvesi’nin gündemine ilişkin bir rapor sundu. 

Genel Sekreter İstanbul Zirvesi’nin, Üye Devletler 
arasında çeşitli alanlardaki çok taraflı ilişkilerin daha 
ileri seviyeye taşınmasını sağlayacak yoğun bir gündeme 
sahip olacağının altını çizdi. Genel Sekreter ayrıca 
Türk Yatırım Fonu’nun kuruluş süreci ve Türk Konseyi 
ülkelerinin “sınır ötesi engelleri” ortadan kaldırmasına 
vesile olacak, hizmet akışını kolaylaştıracak ve bölgeye 
daha fazla yatırım yapılmasını teşvik edecek serbest 
ticaret anlaşmasının hazırlıkları hakkında Bakanlara bilgi 
verdi.

Bakanlar, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 
Afganistan’daki duruma ilişkin Bildiri metnini kabul 
ettiler. Ayrıca uluslararası ve bölgesel gündemdeki 
aciliyet arz eden konular hakkında görüş alışverişinde 
bulundular. (Türk Konseyi)

Son ABD Askeri de Afganistan’dan Çekildi. (Ağustos 2021)

Yaklaşık 20 yıldır Afganistan’da bulunan ABD 
askerlerinin tamamı ülkeyi terk etti. ABD askerlerinin 
çekilmesi Taliban tarafından sevinçle karşılandı. Başta 
Kabil olmak üzere çeşitli noktalarda havaya ateş açarak 
kutlamalar yapıldı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı 
Orgeneral Kenneth McKenzie,  ABD’nin Afganistan’daki 
20 yıllık işgalinin tamamlandığını duyurmak üzere, ABD 
Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ile 
kameraların karşısına geçti. Afganistan’daki tüm askeri 
faaliyetlerinin tamamlandığını açıklayan McKenzie, 

Afganistan işgaline ilişkin “Bu ucuz bir görev değildi. 
13’ü geçen hafta DEAŞ bombalı saldırısında olmak üzere 
toplam 2 bin 461 Amerikan askeri öldü ve 20 binden 
fazlası da yaralandı” dedi.

18 günlük çekilme sürecinde 123 bin kişiyi tahliye 
ettiklerini söyleyen McKenzie, “Tahliye için havaalanına 
Amerikan vatandaşlarının alımı son uçağın çıkışından 
12 saat önce durduruldu dolayısıyla son anda gelmeye 
çalışan Amerikalıları getiremedik” ifadelerini kullandı. 
(TRT Haber)

Toplantı, 44 Gün süren Vatan Muharebesi sırasında 
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin egemenliğini ve toprak 
bütünlüğünü canları pahasına savunan şehitlerin aziz 
hatırasını anmak üzere bir dakikalık saygı duruşu ile 
başladı.

Bakanlar, Afganistan’daki son durum ve bunun 
bölgesel ve küresel sonuçları hakkında görüş 
alışverişinde bulundular. Bakanlar ayrıca, kapsayıcı ve 
temsili bir yönetimin kurulmasını amaçlayan süreçler de 
dahil olmak üzere, uluslararası toplumun Afganistan’da 
istikrar ve insani çabalarının çeşitli boyutlarına ilişkin 
değerlendirmelerde bulunarak, Afganistan’ın tekrar 
terörizm için güvenli bir yer haline gelmesini önleme 
konusunda koordinasyon ve bu ülkeden artan düzensiz göç 
akışı riskine karşı, tüm taraflar için insan haklarına saygılı 
önlemler geliştirilmesine yönelik görüşlerini paylaştılar. 
Rusya’nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısı ve yeni 
silahların Batı’yı öfkelendirdiğini anlatan Putin, Batı’nın 
Rusya’ya karşı çevreleme politikası güttüğünü bildirdi. 
Putin, bu yüzden potansiyel düşmanların kendi çıkarları 
için iktidar hırsı olanları Rusya’ya karşı kullandığını dile 
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Azerbaycan ve Ermenistan Uluslararası Adalet 
Divanı Önünde Karşı Karşıya (Eylül 2021)

16 Eylül’de Ermenistan Azerbaycan’ın Dağlık 
Karabağ’daki çatışmalar esnasında meydana gelen 
olaylarla ilişkin Birleşmiş Milletler’in yargı organı olan 
Uluslararası Adalet Divanı’nda dava açmasına karşılık 
olarak Azerbaycan, 23 Eylül’de Ermenistan aleyhine 
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair 
Uluslararası Sözleşmesi’nin hükümlerini ihlal ettiği 
gerekçesiyle yargısal süreci başlattı. 

Azerbaycan, dava dilekçesinde Dağlık Karabağ’da iki 
savaş ve 30 yıllık işgal esnasında Ermenistan’ın etnik 
temizlik ve ayrımcı faaliyetlerde bulunduğunu, Azerbaycan’a 
ait kültür sitelerini yağmalayarak ve yok ederek kültürel 
temizlik yaptığını, işgal ettiği bölgelere uluslararası 
hukuka aykırı olarak yerleşimcileri konumlandırdığını, 
işgalden kurtarılmış bölgelere Ermenistan tarafından 
yerleştirilen mayınlara ilişkin kapsamlı ve doğru haritaları 
vermeyerek ve Azerbaycan topraklarına yeni mayınlar 
yerleştirerek Azerbaycanlıları bölgeden uzak tutmaya 
çalıştığını ifade etti. Ayrıca dilekçede Ermenistan’ın 
Azerbaycanlılara yönelik etnik şiddeti desteklemek 
için siber dezenformasyon kampanyaları yürüttüğü ve 
Azerbaycan karşıtı silahlı nefret gruplarını desteklediği 
hususları yer aldı.

Davanın ilk duruşması 18-19 Ekim 2021 tarihlerinde 
görülecek ve canlı olarak Uluslararası Adalet Divanı’nın 
internet sayfasından takip edilebilecek. (Uluslararası 
Adalet Divanı İnternet Sitesi)

AB, Rusya’ya Yönelik Ekonomik Yaptırımları 
Uzattı (Temmuz 2021) 

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’yı istikrarsızlaştırdığı 
gerekçesiyle Rusya’ya 2014’ten beri uyguladığı ekonomik 
yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı. 

AB Konseyi’nin Rusya’ya yaptırımları 31 Ocak 2022’ye kadar 
uzatmayı kararlaştırdığı bildirildi. Konsey’den yapılan 
açıklamada, uzatma kararının 24-25 Haziran’daki AB 
Liderler Zirvesi’nde Minsk anlaşmalarının uygulanmasına 
yönelik son değerlendirme neticesinde alındığı belirtildi.

Rusya, 18 Mart 2014’te Kırım Özerk Cumhuriyeti’ni 
ve Sivastopol şehrini yasa dışı şekilde ilhak etmişti. 
Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna’nın 
doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı 
ülkeler, Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya 
başlamıştı. AB, Rusya’ya ekonomik yaptırım kararını ilk 
olarak 2014 yılında almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar 
uyarınca AB üyesi ülkeler, Rusya’ya silah satışı yapmıyor. 
Yaptırımlarla, Rusya’nın petrol ve gaz sektörlerinde 
kullanılan bazı hassas teknolojileri, AB ülkelerinden 
alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa’da 
finans sektöründen dışlanıyor.

Yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların 
süresi 31 Temmuz 2021’de son buluyordu. AB’nin ekonomik 
yaptırımlar dışında Rusya’ya yönelik diplomatik tedbirler 
ile kişileri hedef alan seyahat yasağı ve varlıkların 
dondurulması gibi bireysel yaptırımları da bulunuyor. (AA)
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Rusya’da Duma Seçimlerinden Putin’in Partisi Birleşik Rusya Birinci Çıktı (Eylül 2021)

yüzde 18,96, Liberal Demokrat Parti yüzde 7,50, Adil 
Rusya yüzde 7,44, Yeni İnsanlar yüzde 5,33 oy oranıyla 
barajı aşarak parlamentoya girdi.

Ülkedeki muhalif kesimler, Yeni İnsanlar partisinin 
Kremlin politikaları yanlısı olduğunu öne sürüyor. Her 5 
yılda bir yapılan Duma seçimlerinde 450 milletvekilliği 
için 225 aday parti listesinden, 225 aday ise partilerin 
belirlediği liste dışındaki bağımsız adaylardan seçiliyor. 
Bağımsız adayların büyük bir kısmını partiler belirlerken 
bir kısmı da bulunduğu bölgeden yasalarda belirlenen 
miktarda seçmen imzası ile adaylığını gösteriyor. Parti 
listesi dışından, 2 bin 15 adayın katıldığı milletvekili 
seçiminde ise Birleşik Rusya 198 milletvekili, Komünist 
Parti 9 milletvekili, Adil Rusya 8 milletvekili, Liberal 
Demokrat Parti 2 milletvekili, Vatan Partisi 1 milletvekili, 
Gelişim Partisi 1 milletvekili, Sivil Platform 1 milletvekili 
elde etti. 5 aday da bağımsız olarak Duma’ya giriyor. 
Birleşik Rusya partisi Genel Sekreteri Andrey Turçak, 
seçim sonucunda Duma’ya anayasa değişikliği yapacak 
çoğunlukla, yani toplamda 300’den fazla milletvekili ile 
gireceklerini duyurdu. (AA)

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı, Afganistan Soruşturmasına Devam Etmek İçin 
Başvuruda Bulunduğunu Açıkladı (Eylül 2021)

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim 
Khan QC, 27 Eylül’de UCM Savcılığı’nın Afganistan’da 
veya Afgan uyruklular tarafından işlenen savaş suçlarını 
soruşturmaya devam etmesine izin verilmesi için 2. Ön 
Dava Dairesi’ne başvurdu.

Mart 2020 tarihinde başlatılan soruşturma, 
Afganistan Hükümeti’nin soruşturmanın Roma Statüsü 
18/2 maddesine dayanarak yaptığı talep üzerine askıya 
alınmıştı. İlgili maddeye göre Statü’ye taraf devletler 
tamamlayıcı yargı yetkisine sahip olan mahkemenin 
yargı yetkisine giren suçları kendi makamlarınca 
soruşturduğunu veya soruşturmakta olduğunu öne 
sürerek UCM Savcılığı’nın soruşturmasını ertelemesini 
talep edebilmekteydi.

UCM Savcısı Karim Khan, Afganistan’da son 
zamanlarda yaşanan gelişmeler ve ulusal makamlarda 
meydana gelen değişikliklerin erteleme talebi için 
şartlarda esaslı değişiklik olduğunun altını çizerek 
Afganistan’da şu an sahici ve etkili yerel soruşturmaların 

yapılması olasılığının bulunmadığından bahisle bu 
başvuruyu yaptığını ifade etti. 

Ayrıca Savcı Khan, 1 Mayıs 2003 tarihinden itibaren 
işlenen savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları konu 
alan soruşturmada UCM Savcılığı’nın sınırlı kaynaklarını 
daha etkili kullanmak için Taliban ve DEAŞ-Horasan 
örgütlerinin işlediği iddia edilen Kabil Havalimanı’na 
düzenlenen saldırı dahil olmak üzere sivil ayırt 
edilmeksizin yapılan saldırılar, yargısız infazlar, çocuklara 
karşı işlenen suçlar, kadın ve kız çocuklarına uygulanan 
zulüm suçlarına odaklanacağını belirtti. (UCM)

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması 
milletvekilleri için yapılan 2016’daki seçimde yüzde 
54,2 oy alan Birleşik Rusya partisi, bu seçimde oyların 
yüzde 49,85’ini alarak birinci çıktı.  Rusya Merkez Seçim 
Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova’nın yaptığı açıklamaya 
göre, ülke genelinde parlamentonun alt kanadı Duma için 
yapılan milletvekili seçimlerine katılım yüzde 51,68 oldu.

Oyların yüzde 99,69’unun sayıldığı seçim sonuçlarına 
göre, seçimlere giren 14 siyasi partiden 5’i barajı geçti.  
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik 
Rusya yüzde 49,85 ile birinci olurken Komünist Parti 
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AVRUPA
Fransa’da Ulusal Meclis terörle mücadele yasa tasarısını Senato’nun yaptığı değişiklikleri 
kaldırarak yeniden onayladı. (Temmuz 2021)

Fransa’da parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis, 30 
Haziran’da Senato’da değişikliklerle onaylanan yeni terörle 
mücadele ve istihbarat yasa tasarısını değişiklikleri geri 
alarak kabul etti. Senato ile Ulusal Meclis arasındaki fikir 
ayrılıklarının giderilmesi amacıyla geçen hafta kurulan 
ortak komitenin başarısız olmasının ardından, tasarı 
Ulusal Meclis’te oylandı. Az sayıda milletvekilinin katıldığı 
oylamada, 2015’teki saldırılardan sonra ilan edilen 
olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasının ardından Ekim 
2017’de yürürlüğe giren İç Güvenlik ve Terörle Mücadeleyi 
Güçlendirme Yasası’nda (SILT) yer alan geçici tedbirleri 
kalıcı hale getirecek tasarı kabul edildi.

Milletvekilleri yasa tasarısını Senato’da yapılan 
değişiklikleri es geçerek onayladı. Yasa tasarısı 21 

Temmuz’da yeniden Senato’da ele alınacak, ancak son söz 
Ulusal Meclis’te olacak.

Tasarının içeriği

Yasa tasarısı, SILT’in temelini oluşturan ancak 
OHAL’den kaynaklı olduğu için geçici olan ev aramaları, 
güvenlik alanı oluşturulması, ibadet yerlerinin 
kapatılması, herhangi bir suçlama yöneltilmemiş ancak 
şüpheli kişilere yönelik kısıtlama önlemlerinin kalıcı hale 
getirilmesini içeriyor.

Terörle ilişkili eylemlerden mükerrer suç halinde 
en az 3, normalde en az 5 yıl hapis cezasına mahkum 
olanlardan serbest bırakılanların idari kontrol ve takip 
süresi 2 yıla çıkarılıyor.

Tasarının istihbarat kısmında, telekom operatörleri 
tarafından sağlanan internet arama verilerinin analiz 
edilmesine imkân tanıyan algoritma kullanımına izin 
veriliyor.

Bazı arşivlere akademik araştırma amacıyla erişimin 
serbest hale getirilmesini öngören tasarı, bununla birlikte 
bazı en hassas dokümanların 50 yılda gizlilik derecesinin 
kaldırılmasından istisna tutulmasını da içeriyor.

Tasarı ayrıca terör eylemiyle bağlantılı olduğu 
şüphesiyle ibadet yerlerini ve ona bağlı mekanları da 
kapatmaya olanak sağlıyor. (AA)

Yunanistan’da Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı görevinden istifa etti. (Ağustos 2021) 

Yunanistan’da, Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı 
Tümgeneral Yorgos Kumentakis’in görevinden istifa ettiği 
bildirildi. Yunan basınındaki haberlerde, Kumentakis’in, 
Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Konstandinos Floros 
başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Konsey 
Toplantısının ardından istifasını sunduğu belirtildi. 
Haberlerde, Chinok tipi yangın söndürme helikopterlerin 
bakımından sorumlu olduğu belirtilen Kumentakis’in 
istifasının, askeri hava araçlarının yangın söndürme 
çalışmalarına yeterince katkı sağlamadığına ilişkin 
eleştirilerle bağlantılı olduğu ileri sürüldü.
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Avustralya ‘denizaltı kararı’nda Fransa’ya 
karşı açık ve dürüst olduğunu savundu. 
(Eylül 2021)

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, Fransa 
ile yaptıkları denizaltı sözleşmesinin iptali konusunda, 
hükümetin bu ülkeye karşı ‘‘açık ve dürüst” davrandığını 
iddia etti.

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, ülkesinin 
Fransız Naval Grubu ile 2016 yılında yapılan 90 milyar 
dolarlık geleneksel denizaltı filosu inşa etme projesini 
sona erdirmelerine, Fransa’nın verdiği tepkiyle ilgili 
Avustralya Sky News’e açıklama yaptı.

Fransızların neden üzgün olduğunu anladığını ancak 
Avustralya’nın aldığı iptal kararının, Fransa için sürpriz 
olmaması gerektiğini vurgulayan Dutton, anlaşmayla ilgili 
“Baştan beri açık ve dürüst olduk”, dedi.

Dutton, “Bir inceleme yaptık zira birkaç yıldır 
sözleşme konusunda endişeliydik. İnceleme, bize çok 
açık bir şekilde nükleer enerjili denizaltının Avustralya’yı 
güvende tutmak için en iyi seçenek olduğunu gösterdi, 
aldığımız karar da bu”, diye konuştu.

Fransa, Avustralya’yı “ihanetle” suçlamıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avustralya’nın 
anlaşmayla ilgili iptal planlarını Paris’e, Avustralya 
Başbakanı Scott Morrison’un, 16 Eylül’de ABD Başkanı 
Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile sanal 
ortamda açıklama yapmasından bir saat önce anlattığını 
söylemişti.

Anlaşmanın iptalini “ihanet” olarak değerlendiren ve 
“sırtımızdan vurulduk” diyen Le Drian, France 2’ye yaptığı 
açıklamada “Gerçek bir ittifakta birbirinizle konuşursunuz, 
bir şeyleri saklamazsınız, karşı tarafa saygı duyarsınız ve 

bu yüzden bu, gerçek bir krizdir.” ifadelerini kullanmıştı.

Avustralya’nın, ABD ve İngiliz teknolojisiyle en az sekiz 
nükleer enerjili denizaltı inşa etme planını açıklayarak 
Fransız Naval Grubu ile 2016’da yaptığı 90 milyar Avustralya 
doları (yaklaşık 66 milyar ABD doları) tutarındaki 
geleneksel denizaltı filosu inşasından vazgeçmesine sert 
tepki veren Fransa, Canberra Büyükelçisini istişarede 
bulunmak üzere geri çağırmıştı. (AA)

Yunanistan, Fransa’dan 3 fırkateyn alacağını 
duyurdu. (Eylül 2021)
Yunanistan, Fransa’dan 3 fırkateyn alacağını duyurdu. 
Anlaşma, Elysee Sarayı’nda bir araya gelen Yunanistan 
Başbakanı Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron görüşmesinden sonra kamuoyuna 
açıklandı.

Belharra sınıfı fırkateynlerin Fransa’da üretileceği 
belirtildi.

Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuşan Fransa 
Cumhurbaşkanı Macron, “anlaşmanın iki ülke arasındaki 
güvenin bir göstergesi” olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki “stratejik ortaklığın” güçlendirilmesi 
kapsamında verilen üç fırkateyn siparişi için bir askeri 
sözleşme imzaladı.

Söz konusu duyuru, Avustralya’nın Fransa ile daha 
önce imzalanan 55 milyar euroluk devasa denizaltı 
sözleşmesini iptal ederek Amerika Birleşik Devletleri ve 
İngiltere’yi tercih etmesinin hemen ardından geldi.

İmza töreninin ardından konuşan Macron, Lorient’da inşa 
edilecek üç Belharra fırkateyninin Yunanistan tarafından 
satın alınmasının “Fransa’nın kalitesinin ve güveninin bir 
kanıtı” olduğunu söyledi.

Yunanistan daha önce, 18 Rafale Fransız savaş uçağına 
ilaveten 6 uçak siparişi daha vermişti. (Euronews)
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Avrupa Birliği Kendi Güvenliğini Sağlama Peşinde. (Eylül 2021)

Afganistan’da Kabil hükümetinin ani çöküşü Avrupa Birliği’nin kendi savunma politikalarının yönetiminin de 
sorgulanmasına yol açtı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada 
Avrupa Birliği’nin güvenlik tehditlerine ve küresel krizlere karşı koymak için askeri yeteneklerini güçlendirmeye 
çalışması gerektiğini söyledi. der Leyen yaptığı açıklamada “Dünyanın en gelişmiş kuvvetlerine sahip olabilirsiniz ama 
onları kullanmak için hazırlanmamışsanız ne işe yararlar?” diyerek siyasi iradenin önemini vurguladı. (BBC)

İsveç Askeri Bağlarını Derinleştiriyor. (Eylül 2021)

İsveç Baltık Bölgesi’nde Rusya’yla yaşadığı sıkıntılar sonrası Norveç ve Danimarka ile askeri bağlarını güçlendirme 
kararı aldı. NATO Üyesi olmamasına rağmen ittifak ile iyi ilişkilere sahip olan İsveç, artan Rus tehdidi karşısında onlarca 
yılın ardından savunma kapasitesini güçlendirmeye başladı. Konuyla ilgili olarak İsveç’te TV4 kanalında “Rusya’nın 
siyasi amaç ve hedeflerine ulaşmak için askeri gücünü kullanmaya hazır olduğunu biliyoruz.” yorumu yapıldı. (Reuters)
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Almanya’da sandıktan koalisyon çıktı. 
(Eylül 2021) 

Resmi ön sonuçlara göre Sosyal Demokratlar büyük 
güç kazanırken Başbakan Angela Merkel’in partisi 
tarihinin en düşük oyunu aldı. Sosyal Demokrat Parti 
(SPD) %25,7 ile ilk sırada, muhafazakâr Hristiyan Birlik 
Partileri (CDU-CSU) %24,1 ile ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü olan Yeşiller Partisi’nin oranı %14,8 ve 
dördüncü sıradaki Hür Demokrat Parti’nin (FDP) %11,5. 
Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) %10,3 
ile beşinci, Sol Parti (Die Linke) de %4,9 oy oranına 
sahip oldu. Partilerin tek başına hükumet kurabilecek 
çoğunluğu sağlayamadığı seçimler sonrası gözler 
koalisyon pazarlıklarında. (DW) 

İngiltere Silahlı Kuvvetleri’nin Başına Tony 
Radakin Getirildi. (Ekim 2021)

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Silahlı Kuvvetlerin 
başına Amiral Tony Radakin’i atadı. Halihazırda İngiltere 
Silahlı Kuvvetleri’nin başındaki General Nick Carter 
özellikle Afganistan’dan çekilme esnasında eleştirilerin 

edefi haline gelmişti. Bu eleştirilerin de etkisiyle 20 yıl 
aranın ardından İngiltere Silahlı Kuvvetleri’nin başına bir 
amiral getirildi. Başbakan Johnson’ın Radakin ataması 
İngiltere’nin Brexit sonrası Hint-Pasifik bölgesindeki 
politikalarına odaklanma amacı taşıdığı şekinde 
değerlendirildi. (Guardian)

İngiltere’deki tedarik krizi domino etkisi 
yaratarak derinleşiyor. (Ekim 2021) 

İngiltere’de son dönemde artan tedarik krizi; 
perakende, imalat ve enerji sektörlerine yayılarak ülke 
ekonomisini sarsmaya devam ediyor. İngiltere’de ağır 
araç sürücü sayısının talep karşısında yetersiz kalması, 
market raflarının boşalmasına vebenzin istasyonlarında 
akaryakıt sıkıntısı yaşanmasına neden oluyor.

Yaklaşık 2,8 trilyon dolarlık hacme sahip İngiliz 
ekonomisinde vatandaşlar, artık Noel öncesi bazı 
ürünleri bulamayacağını düşünerek şimdiden evlerinde 
stoklamaya başladı.

İngiltere’nin AB’den çıkışıyla birlikte hızlanan 
kalifiye iş gücü açığı salgının ardından küresel arz talep 
dengesindeki bozulmayla birleşince ortaya “tam bir 
kusursuz fırtınanın” çıktığını söylemek mümkün.

Geçen ay market raflarında önce bazı ürünlerin 
eksikliği ile kendisini gösteren tedarik krizi; kısa 
zamanda perakende, imalat ve enerji sektörlerinde çok 
ciddi aksamalara neden oldu.

İngiliz hükümetinin destek istediği silahlı kuvvetler 
personelinin 4 Ekim’den bu yana rafinerilerden benzin 
istasyonlarına ikmal yapmasına karşın ülkede akaryakıt 
sıkıntısı hala devam ediyor. 

İngiliz Petrol Perakendecileri Derneği’nin (PRA) 
12 Eylül’de yaptığı açıklamaya göre, başkent Londra 
ve ülkenin güneydoğu bölgesinde yer alan benzin 
istasyonlarının yüzde 10’unda hala akaryakıt bulunmuyor.

“Bu sorunlardan daha fazlasını göreceğiz”

Resolver UK Uluslararası Para ve Tüketici Hakları 
Uzmanı Martyn James, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
yaşananların büyük bir depremin öncü şoku olabilecek 
nitelikte olduğunu söyledi.

James, “Şu an sokaktaki bir erkek veya kadın için 
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çok endişe verici bir zamandayız. İnsanların faturaları 
artıyor. Sokakta satılan çok sayıda ürüne dair kıtlık 
endişesi var. İnsanların panik halinde benzin alması 
gibi olağanüstü tepkiler gördük. İnsanlar, ulaşım için 
yeterli benzin olmasına rağmen akaryakıt pompalarının 
başında beklediler. Şimdi biz bunları yaşıyoruz. Fakat bu 
sorunlardan daha fazlasını göreceğiz.” ifadelerini kullandı. 

İngiltere’yi krize sürükleyen olumsuz şartların yaklaşık 
son bir yılda oluştuğuna işaret eden James, “Fakat 
daha büyük sorunlar da var. Sektörlerin çoğu elektrik 
enerjisine bağımlı durumda. Üretim yapan şirketler için 
enerji giderlerinin üst limitini belirleyen bir sınır yok. 
Bu nedenle ileride üretimde kalmanın çok pahalı olması 
nedeniyle bazı işletmelerin kapanmak zorunda kaldığını 
görebiliriz.” şeklinde konuştu. 

Tüm bu olumsuz ekonomik gelişmelerin, AB’den ayrılan 
İngiltere’nin dünyanın geri kalanıyla ticaret anlaşmaları 
yapmayı hedeflediği bir döneme denk gelmesinin ülkenin 
müzakere kabiliyeti üzerinde de baskı oluşturduğunu 
vurgulayan James, “Dolayısıyla şu anda görünüm oldukça 
vahim.” dedi.

Nakliye sürücülerinin sayısı yetersiz

Uzmanlar, İngiltere’de nakliye şoförlerinin toplam 
sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin 
altında olduğunu belirtiyor. 

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre 13 
bin, nakliye sektörü çatı kuruluşu Logistics UK verilerine 
göre de 19 bin AB’li ağır araç sürücüsü salgın döneminde 
ülkeden ayrıldı. Yaklaşık 45 bin aday sürücü ise salgın 
önlemleri nedeniyle gerekli eğitim ve test süreçlerini 
tamamlayamadı.

Tüm bu şartlar İngiltere’yi krize sürükleyen sürece 
zemin hazırladı.

6 tüketiciden biri temel gıda ürünlerine ulaşamadı

Ülkede artık boş süpermarket raflarına rastlamak 
günlük hayatın bir parçası haline gelmiş durumda.

ONS verilerine göre, geçen 2 hafta boyunca ülkedeki 
her 6 tüketiciden biri temel gıda ürünlerine ulaşamadı. 
Yine ülkedeki tüketicilerin yüzde 25’i ise gıda dışındaki 
ürünleri temin edemedi. 

Nakliye sektöründeki krizin çözülememesi durumunda 
tüketicilerin kış aylarında mağazalarda yer alan ürün 
seçeneklerinin ciddi oranda azalmasından endişe ettiği 
belirtiliyor. Lojistik şirketlerinin tahmini ise aralık ayına 
doğru Noel hazırlıklarıyla birlikte tedarik krizinin daha da 

kötüleşmesi yönünde. 

İngiltere’de ithalatı yapılan ürünlerin şimdiden 
limanlarda birikmeye başladığı, lojistik dağıtımın etkin 
şekilde yapılamadığı ifade ediliyor.

Dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk, 
nakliye krizi nedeniyle ülkenin önemli limanlarından 
Felixstowe’un konteynerler ile dolu olduğunu, bu yüzden 
büyük yük gemilerinin alternatif limanlara gönderildiğini 
belirtmişti. 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise ülkede yaşanan 
tedarik zinciri krizine rağmen bu yıl Noel döneminin geçen 
yıla kıyasla daha iyi geçeceğini söylemişti. 

İngiliz hükümeti, geçen ay, yurt dışından 5 bin 
ağır vasıta sürücüsü ile 5 bin 500 tavukçuluk sektörü 
çalışanına 3 ay süreli geçici vize verileceğini açıklamıştı.

Akaryakıt fiyatları yükseliyor

İngiliz halkı akaryakıta ulaşmakta zorlanırken, pompa 
çıkış fiyatlarında da artış yaşanıyor. 
Çek Cumhuriyeti İsrail’den Hava Savunma Sistemi 
Alıyor. (Ekim 2021)

Çek Cumhuriyeti yürütmekte olduğu askeri 
modernizasyon hareketi kapsamında İsrail devlet 
firmalarından Rafael ile karadan havaya hava savunma 
sistemi alımında anlaştı. 627 milyon dolara malolan 
anlaşma ile Çekler envanterlerindeki Sovyet yapımı 2K12 
Kub hava savunma sistemlerini modern Spyder hava 
savunma sistemleriyle değiştirecek.

Fransa da devrede

Çek Cumhuriyeti ayrıca Fransa ile kundağı motorlu 
obüs alımında anlaşmaya vardı. 390 milyon dolarlık bu 
anlaşma ile Çekler 52 Caesar obüsü alacak. Anlaşma 
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un Avrupa’nın 
kendi güvenliğini sağlaması çağrısının hemen akabinde 
gelmesi dikkat çekti. (Al Jazeera )
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AMERİKA
ABD: “Milyarlarca dolar harcamamıza rağmen Afganlar, Kabil ve ülke için savaşmamaya 
karar verdi.” (Ağustos 2021)

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı 
Jake Sullivan, Afganistan hükümetinin beklenenden daha 
kısa sürede düştüğünü söyledi. Sullivan, “Taliban’ın 
kazandığı hızlı zafer” nedeniyle Afganları suçladı ve ABD 
Başkanı Joe Biden’in yakın zamanda açıklama yapacağını 
bildirdi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan pazartesi 
günü NBC’ye verdiği demeçte, “Vilayetler herkesin 
öngördüğünden çok daha büyük bir hızda düştü” 
ifadelerini kullandı.

ABD’nin Afgan Güvenlik Güçleri’ne Taliban’a karşı 
demokrasiyi savunmak üzere savaşmak için gerekli 
“isteği” veremeyeceğini belirten Sullivan, “Günün 
sonunda, 20 yılda Afgan Ordusu’na gerekli ekipmanları, 
eğitimi ve kapasiteyi kazandırmak için milyarlarca dolar 
harcamamıza rağmen onlara gerekli iradeyi veremedik 
ve onlar sonuçta Kabil ve ülke için savaşmamaya karar 
verdi” şeklinde konuştu.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden’in pazartesi günü 

Camp David’de kaldığı ve Afganistan’a ilişkin gelişmeleri 
takip ettiği bildirildi.

Beyaz Saray yetkililerine göre, Biden ulusal güvenlik 
ekibiyle görüşmelere devam etti.

Sullivan, ABD Başkanı’nın yakın zamanda Afganistan’a 
ilişkin açıklama yapacağını söyledi.

Biden yönetiminin ABD birliklerini Afganistan’dan 
çekme stratejisini destekleyen Senato Dış İlişkiler 
Komitesi üyesi Senatör Chris Murphy de bir röportajda 
hükümetin düşme hızının sürpriz olduğunu söyledi ancak 
durumu istihbarat başarısızlığı olarak nitelendirmedi.

Murphy, ABD’nin çekilmesi durumunda Afganistan’ın 
Taliban’ın eline düşeceğinin uzun zamandır bilindiğini 
söyledi. (Euronews)

Sonunda büyük bir inşa projesinin ardından eski 
Senato ve Temsilciler Meclisi salonları yeniden inşa edildi 
ve Kongre, aynı yerde hizmete devam etti. (AA)
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Washington-Moskova krizi: ABD, 24 Rus diplomatı sınır dışı ediyor. (Ağustos 2021)

Rusya’nın ABD Büyükelçisi, Washington’un 24 
Rus diplomatın 3 Eylül’e kadar ülkeyi terk etmelerini 
emrettiğini açıkladı.

Büyükelçi Anatoly Antonov, The National Interest 
dergisine verdiği röportajda, büyükelçiliğin 3 Eylül’e 
kadar ABD’yi terk etmesi beklenen 24 Rus diplomatın bir 
listesini aldığını söyledi.

Antonov, “Neredeyse hepsi, Washington vize verme 
prosedürlerini aniden sıkılaştırdığı için, yenisini alamadan 
gidecek” dedi.

Washington doğruladı

Washington’da, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned 
Price, diplomatların ABD’den ayrılmalarının beklendiğini 
doğruladı, ancak Antonov’un durumu “yanlış” olarak 
nitelendirmesini reddetti: “Ruslar için üç yıllık vize 
geçerliliği sınırı var, bu yeni bir şey değil. Vizeler sona 
erdiğinde, tahmin edebileceğiniz gibi, bu kişilerin ülkeyi 
terk etmeleri veya uzatma başvurusunda bulunmaları 
beklenir. Burada olan da bu”

Price, uzatma başvurularının dikkate alınıp 
alınmayacağını veya reddedilip edilmeyeceğini ise 
söylemedi.

ABD’nin hamlesi Rusya’daki ABD bakanlık ofislerinde 
yerel olarak istihdam edilen 182 çalışanı, Kremlin’in 
ABD’nin Rus diplomatlarını sınır dışı etmesine karşılık 
olarak bu yılın başlarında uygulamaya koyduğu yerel işe 
alım yasağı ile sınırlamasından birkaç gün sonra geldi. 
Her iki ülkede de bu şekilde çok sayıda diplomatik misyon 
ve tesis tamamen kapatılma riski ile karşı karşıya.

Sınır dışı etmeler, Rusya’nın 2016 ve 2020 ABD 
başkanlık seçimlerine müdahalesi, İngiltere’de eski 
bir Rus casusunun zehirlenmesi, muhalif isim Aleksei 
Navalny’nin tutuklanması ve destekçilerine yönelik 
baskılar, ABD federal kurumlarının ve sektörlerinin 
hacklenmesi bağlamında gerçekleşti. Ancak, Rusya tüm 
bu suçlamaları reddediyor. 

Vize hizmetleri ölüm-kalım durumları ile 
sınırlandı

Yasağın açıklanmasının ardından, Rusya’daki ABD 
Büyükelçiliği rutin konsolosluk hizmetlerini askıya aldı ve 
Mayıs ayından bu yana göçmen vizelerini yalnızca ölüm-
kalım durumlarında işleme alıyor.

Konsolosluk hizmetlerinin askıya alınması, Rus iş 
adamlarını, değişim öğrencilerini ve çiftleri zor durumda 
bıraktı. (Euronews)

Seyahat yasaklarını gevşeten ABD, Sputnik V aşısı olanlara kapılarını kapatacak. (Eylül 2021)
Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz hafta 

uluslararası seyahatlere uyguladığı koronavirüs 
kısıtlamalarını gevşeteceğini açıkladı, Kasım ayında 
yürürlüğe girecek uygulamada, Rus yapımı Sputnik V 
geçerli aşılardan sayılmayacak.

İki doz Sputnik V aşısı olanlar kendilerini Covid-19’a 
karşı bağışıklık kazanmış olarak görseler de ABD’ye 
girişlerine izin verilmeyecek.

Yasak kararı Sputnik V aşısının üreticileri için de bir 
darbe anlamına geliyor. 

Moskova’ya göre dünyada kayıtlı ilk koronavirüs aşısı 
olma özelliğini taşıyan Sputnik V, yurt dışında fazla rağbet 
görmemesi ve üretimde yaşanan aksaklıklar nedeniyle 
batılı aşıların yanı sıra Çinli Sinovac’ın da gerisinde 
kalmıştı.

Sputnik V aşısını finanse eden Rus Varlık Fonu’ndan 
yapılan açıklamada aşının 4 milyardan fazla insanın 
yaşadığı 70 ülkede onaylanmasının yanı sıra etkinliği ve 
güvenilirliğinin de klinik deneyler ver gerçek hayattaki 
kullanımları ile ispatlandığı belirtildi.
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11 Eylül saldırılarının yıl dönümü: Kim 
hangi mesajı verdi? (Eylül 2021)

Amerika Birleşik Devletleri’nde 11 Eylül terör 
saldırılarının 20. yıl dönümünü anma etkinlikleri 
kapsamında New York’taki Ulusal 11 Eylül Anıtı ve 
Müzesi’nde tören düzenlendi. Programa ABD Başkanı Joe 
Bien, First Lady Jill Biden, eski Başkan Barack Obama, 
eski First Lady Michelle Obama ve eski New York Belediye 
Başkanı Michael Bloomberg de katıldı. Bu arada 11 Eylül 
saldırılarının yıl dönümü nedeniyle birçok dünya lideri 
mesaj yayınladı.

Bill Clinton: Yeniden bir araya gelmeyi onlara 
borçluyuz

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, mesajında, “Amerika, 
hayatını kaybedenleri, başkalarını kurtarmak için kendi 
hayatını riske atanları ve 20 yıl önce hayatı sonsuza dek 
değişenleri asla unutmayacak. Umut, şefkat kararlılık, 
birlik ve beraberlik içinde yeniden bir araya gelmeyi 
onların hepsine borçluyuz.” dedi.

44. ABD Başkanı Barack Obama
Eski ABD başkanlarından Barack Obama da, “Bugün, 

11 Eylül 2001’de ölen yaklaşık 3 bin erkek, kadın ve 
çocuğu ve o zamandan bu yana geçen 20 yılda ülkeye 
hizmet ederken hayatını kaybeden diğerlerini saygıyla 
anıyoruz. Ebeveynlerini kaybeden ama olağanüstü bir sabır 
sergileyen çocuklar da dahil olmak üzere ailelerine karşı 
kutsal bir güveni sürdürme taahhüdümüzü yeniden teyit 
ediyoruz. Bu yıl dönümü, o korkunç sabahtan (11 Eylül) bu 
yana geçen 20 yılda öğrendiklerimizi göstermekle de ilgili 
aynı zamanda.” ifadelerini kullandı.

“Başkan Biden’ın Afganistan’dan çekilme şekli 
kazanımlarımızı silebilir”

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Afganistan’dan 
alelacele çekilmesi kararını değerlendiren ve sert 
eleştiriler yönelten Senatör James Risch ise, şu ifadelerle 
tepkisini dile getirdi:

“Yirmi yıl sonra bile bu kötülük eylemini anlamak 
hala zor. Afganistan’daki savaşı Amerikalıları güvende 
tutacak şekilde, sorumlu bir şekilde sona erdirme 
çabalarını her zaman destekledim. Ancak Başkan Joe 
Biden’ın Afganistan’dan feci bir şekilde çekilmesinin, 
teröre karşı savaşta yirmi yıllık zorlu kazanımları sileceği 
ve bizi bir kez daha büyük riske atacağı konusunda ciddi 
çekincelerim var.”

İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Dua ve 
düşüncelerimiz kurbanlar ve kurban yakınlarıyla

“Ailem ve ulusum adına, tüm dua ve düşüncelerimiz 
kurbanlar, hayatta kalanlar ve etkilenen ailelerin yanı 
sıra göreve çağrılan ilk müdahale ekipleri ve kurtarma 
görevlileriyle birlikte... Hayatını kaybeden birçok ulustan, 
inançtan ve kökenden gelenleri saygıyla anarken, 
aynı zamanda yeniden inşa etmek için bir araya gelen 
toplumların direnç ve kararlılığına da takdirlerimizi 
sunuyoruz.”

Donald Trump: New York Belediye Başkanı Guilani’yi 
tebrik ediyorum

ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump, 11 Eylül mesajında 
dönemin New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani’ye 
teşekkür etti. Trump, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“New York tarihinin en büyük Belediye Başkanı olan 
Rudy Giuliani’yi, ulusumuza yapılan saldırı sırasında ve 
sonrasında böylesine bir liderlik sergilediği ve inanılmaz 
bir iş çıkardığı için tebrik ediyorum.” (Euronews)

Rus Varlık Fonu, Covid-19 ile mücadelenin politize 
edilmesinin ve kısa vadeli ekonomik ve siyasi kazanımlar 
için etkin aşılar arasında ayrımcılık yapılmasına karşı 
olduklarını açıkladı.

ABD’nin kısıtlamaları gevşetme planına göre Amerikan 
İlaç ve Gıda Ajansı FDA ya da Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından onaylı aşıları olan yabancıların ülkeye girişine 
izin verilecek. Pfizer, Moderna, Sinovac ve Sinopharm bu 
kurumlardan onay alan ilaçlar. Bu karardan milyonlarca 
Rus vatandaşının doğrudan etkilenmesi bekleniyor. 

İki ülke arasındaki diplomatik gerginliğe rağmen 
2019 yılında 300 bin civarında Rus vatandaşı, turizm 
amaçlı olarak ABD’ye seyahat etmişti. Bunun dışında 
Duke Üniversitesi Küresel Sağlık Yenilik Merkezi verilerine 
göre dünya genelinde de 448 milyon Sputnik V aşısı satın 
alındı. (Euronews)
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CIA, sadece Pekin’in faaliyetlerine odaklanacak ‘Çin Misyon Merkezi’ kurdu. (Ekim 2021)

ABD’nin Çin ile askeri, ekonomik ve teknolojik rekabeti 
kızışırken ABD istihbaratı da bu rekabete uyum sağlamak 
üzere değişikliğe gitti.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü 
William Burns, CIA’nın organizasyon yapısında 
değişiklikler yaptıklarını ve bu değişiklikler kapsamında 
sadece Çin’in faaliyetlerine odaklanacak “Çin Misyon 
Merkezi”ni kurduklarını duyurdu.

CIA Direktörü Burns, yaptığı açıklamada, teşkilatın 
mevcut ve gelecekteki ulusal güvenlik sorunlarına karşı 

organizasyon yapısında değişikliğe gidildiğini bildirdi. 

Bu değişikliği bahar aylarında başlattıkları ve Çin, 
teknoloji, insanlar ile ortaklıklar gibi alanlara odaklanan 
stratejik incelemelerden kaynaklandığını vurgulayan 
Burns, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin teşkil ettiği tehdit ve 
Teşkilatın tüm görev alanlarını kapsayan küresel meydan 
okumalarını ele almak için bir Çin Misyon Merkezi (CMC) 
kuruldu.” ifadesine yer verdi.

Burns, tehdidin halkından değil Çin hükümetinden 
geldiğine işaret ederek, yeni merkezin CIA’nın Çin’e 
rakibe karşı halihazırda yaptığı istisnai çalışmaları 
birleştireceğini kaydetti.

Teknoloji Misyon Merkezi de kuruldu

Burns, yapılan değişiklikler kapsamında Teknoloji 
Şefliği unvanıyla yeni bir pozisyon kurduklarını, bunun yanı 
sıra Ulusötesi Teknoloji Misyon Merkezi de kurduklarını 
duyurdu.

Bu birimin temel görevlerinin yeni ve gelişmekte 
olan teknolojiler, ekonomik güvenlik, iklim değişikliği 
ve küresel sağlık dahil olmak üzere ABD’nin rekabet 
gücü için kritik olan küresel sorunları ele almak olacağı 
bilgisini paylaştı. (Euronews)

Eski Pentagon yetkilisi: ABD Çin’e karşı siber 
savaşı kaybetti. (Ekim 2021)

Pentagon’dan istifa eden en kıdemli siber güvenlik 
yönetici Nicholas Chaillan, ülkesinin Çin’e karşı siber 
rekabeti kaybettiğini, bazı kurumların siber ve yapay 
zeka kapasitesinin Çin ile karşılaştırıldığında “anaokulu” 
seviyesinde olduğunu söyledi.

2018’de Hava Kuvvetleri Baş Yazılım Yetkilisi olarak 
görev yapan siber güvenlik yöneticisi Nicholas Chaillan, 
İngiliz Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, 
ABD’nin siber güvenlik kabiliyetini eleştirdi.

Chaillan, Çin’in siber ve yapay zeka konusunda ABD’nin 

çok önünde olduğunu ifade ederek, ”15 yıl içinde Çin ile 
çatışma şansımız olmayacak. Şu anda iş zaten bitmiş. 
Bana göre çoktan (siber rekabet) bitmiş” ifadesini 
kullandı.

“Bazı kurumlarının yapay zeka ve siber 
kapasitesi anaokulu seviyesinde”

Google’ın ABD hükümetiyle iş birliği yapmayı 
reddetmesinden dolayı Amerikan ulusal güvenliğinin 
zarar gördüğünü ifade eden Chaillan, ABD’nin bazı 
kurumlarının yapay zeka ve siber kapasitesinin Çin ile 
karşılaştırıldığında “anaokulu seviyesinde” kaldığını 
vurguladı. Chaillan, 2 eylülde istifa ederken sosyal 
medya hesabından yaptığı açıklamada, Pentagon’un 
siber güvenliğe ve yapay zeka teknolojisine para harcama 
konusunda isteksiz davrandığını ileri sürmüştü. (TRT 
Haber)

Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Pentagon 
sözcüsü John Kirby, söz konusu eski yetkilinin sözlerini 
değerlendirmeyeceğini ancak Bakanlığın siber güvenlik 
ve yapay zeka konusuna önem verdiğini söyledi. (TRT 
Haber)
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ABD’nin Çin’e karşı Tayvan askerlerine eğitim vermek için Amerikan Özel Harekat ve Deniz Piyadelerinden bir birliği 
adaya gizlice gönderdiği ortaya çıktı. Çin ise ABD’ye sert tepki göstererek, bu son gelişmenin Pekin ve Washington 
arasındaki ilişkilere zarar vereceği uyarısında bulundu.

İlk kez Wall Street Journal gazetesinde çıkan haber ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon ) bir yetkilisi tarafından 
AFP’ye teyit edildi.

AFP’ye konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi, yaklaşık 20 kişiden oluşan ABD özel 
harekat birliğin bir yıldan kısa bir süredir Tayvan askerlerini eğittiğini kabul etti ve bu askerlerin belirli bir rotasyonda 
ülkeye giriş çıkış yaptığını ifade etti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, basında çıkan haberlere yorum yapmazken Pentagon Sözcüsü John Supple, üstü kapalı 
bir şekilde yine bu haberleri teyit etti.

Yaptığı yazı açıklamada Tayvan’ın askeri savunma ihtiyaçlarına karşı ABD’nin destek verdiğini ifade eden John 
Supple, “Tayvan’a desteğimiz ve savunma ilişkimiz, Çin Halk Cumhuriyeti’nin oluşturduğu mevcut tehdide karşı uyumlu 
bir şekilde devam ediyor” dedi.

Pekin ise ABD askerlerinin Tayvan’da eğitim amaçlı bulunmasının Washington tarafından teyit edilmesine sert tepki 
gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, bu durumun ABD ile ilişkilerde ciddi hasar yaratacağı uyarısında bulundu.

Washington’u Tayvan ile ilgili konulardaki “Çin’in büyük hassasiyetini tam olarak tanımaya ve Çin’in ilkelerine saygı 
duymaya” davet eden Çinli sözcü, “ABD’nin Çin ile ilişkilerini ciddi şekilde baltalamamak için Tayvan ile askeri ilişkiler 
kurmayı bırakması gerektiğini” söyledi.

Tayvan medyasında geçen kasım ayında çıkan ve Donanma Komutanı’nın görüşlerine yer verilen haberde, ABD 
askerlerinin Tayvanlı deniz birliklerini eğitmek için ülkeye geldiği belirtilerek, özel birliklerin özellikle küçük botlarla 
yapılan amfibi operasyonları için eğitim verdiği aktarılmıştı.

Bu haberler ilk yayımlandığında Tayvan ve ABD tarafından yalanlanırken, iki tarafın sadece askeri değişim ve 
işbirliği alanlarında yardımlaşma içinde olduğu vurgulanmıştı.

Çin’in tepkisine rağmen ABD, Tayvan’a savunma füzeleri ile savaş uçakları tedarik ediyor.

ABD’ye tepki gösteren Çin’in geçen yıldan bu yana Tayvan açıklarında düzenlediği askeri tatbikatları önemli ölçüde 
artırdı. (Euronews)

Çin’den tepki

Washington, ABD özel birliklerinin Tayvan ordusuna gizli eğitim verdiğini doğruladı. (Ekim 
2021)
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Kolombiya’da FARC’ın 18 binden fazla çocuğu silah altına aldığı ortaya çıktı. (Ağustos 
2021)

Kolombiya’da Kasım 2016’da silah bırakan, sol görüşlü 
Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) 1996 ila 
2016 yılları arasında 15 yaşından küçük 18 bin 677 kişiyi 
silah altına aldığı ortaya çıktı. 

Özel Barış Hukuku (JEP) tarafından yapılan 
açıklamada, üniversite kurumları tarafından hazırlandığı 
belirtilen 36 farklı raporun incelenmesinden sonra FARC’ın 

binlerce küçük yaştaki çocuğu kendi bünyesine kattığı 
ifade edildi.

Araştırmanın sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, 
çocukların örgüte zorla alınması, cinsiyete dayalı şiddet, 
adam öldürme, işkence, aşağılayıcı muamele ve diğer 
insanlık dışı eylemlerin uluslararası suç teşkil edip 
etmediğinin araştırma sürecinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, raporun ayrıntılarının, çatışma 
bölgelerinin yoğun olarak yaşandığı yerlerde ele alındığı 
vurgulanarak, “Arauca, Boyaca, Cundinamarca, Casanare, 
Meta, Guaviare, Vichada, Guainia ve Vaupes, yönetim 
bölümlerinde çocukların nasıl silah altına alındığı ve 
bölge halkının üzerindeki etkileri detaylıca araştırılmaya 
devam edilecek.” ifadesine yer verildi. (Euronews)

Uyuşturucu kartellerine karşı mücadelesiyle bilinen Kolombiya liderinin helikopterine ateş açıldı. 
(Haziran 2021)

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, içinde 
bulunduğu devlet başkanlığı helikopterine silahlı saldırı 
yapıldığını doğrulayarak tepki gösterdi. Saldırının ardından 
Cucuta kentinde kısa bir basın toplantısı düzenleyen 
Duque, sınır kenti Cucuta’ya inmek üzereyken içinde 
bulunduğu helikoptere “korkakça” bir saldırı yapıldığını 
açıkladı. Duque, olaydan herhangi bir zarar görmediklerini 
vurgulayarak, “Hem hava aracı hem de helikopterin 
kapasitesi ölümcül bir şeyin olmasını engelledi. Gerçek 
şu ki, başkanlık helikopterinde mermilerin görüldüğü 
korkakça bir saldırının izleri var” ifadesini kullandı.

Duque, uyuşturucu kartellerine karşı mücadele 
ediyor

Uyuşturucu kaçakçısı ve silahlı örgütlere karşı 
mücadelede kararlılık mesajı veren Duque, bu tarz 
saldırıların kendilerini yıldırmayacağını dile getirdi.

Öte yandan yetkililerin yayınladıkları görüntülerde 
helikoptere 6 kurşunun isabet ettiği belirtildi. 

Askeri kaynaklar, Duque’nin ülkenin kuzeydoğusundaki 
Catatumbo bölgesine yaptığı gezinin ardından seyahat 
ettiği helikoptere ateş açıldığını duyurmuştu. Yetkililer, 
Devlet Başkanı Duque’nin Norte de Santander yönetim 
bölgesine bağlı Sardinata kenti belediyesine gün içinde 

bir ziyaret gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Saldırıyı 
gerçekleştirenlerin tespit edilmesine çalışıldığı 
bildirilmişti.

2003’te eski Kolombiyalı lider Uribe de hedef 
alınmıştı

Kolombiya’da 2003’ten bu yana ilk kez bir devlet 
başkanı saldırıya uğradı. Şubat 2003, Kolombiya Devrimci 
Silahlı Kuvvetleri (Farc), dönemin başkanı Alvaro Uribe’ye 
karşı bir saldırı düzenlemişti.

Uribe’nin uçağının inişinden kısa bir süre önce Neiva 
(güneybatı) havaalanı yakınlarındaki bir evde yüksek 
güçte bir bomba patladı, olayda 15 kişi öldü ve 66 kişi 
yaralandı. (Euronews)
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Havana sendromu: Kolombiya’daki ABD 
büyükelçiliğindeki olası vaka artışı 
araştırılıyor. (Ekim 2021) Havana sendromu: 
Kolombiya’daki ABD büyükelçiliğindeki olası 
vaka artışı araştırılıyor. (Ekim 2021)

ABD medyası, Amerikan yetkililerin Kolombiya 
Büyükelçiliği’ndeki çalışanlar arasında olası Havana 
sendromu vakalarını araştırdığını bildirdi. Haberler 
Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in gelecek hafta başkent 
Bogota’ya yapacağı ziyaret öncesinde geldi.

Bogota’daki elçilik çalışanlarının beyinde oluşan ve 
henüz detayları bilinmeyen gizemli bir sağlık sorunu olan 
Havana sendromuna yakalanmış olabileceği aktarılıyor.

Sebebi ve kökeni tam olarak bilinmeyen hastalığa ilk 
olarak 2016 ve 2017’de Küba’da görüldüğü için Havana 
sendromu adı veriliyor. 

Bu zamandan beri dünyanın dört bir yanından 
ABD’li diplomatlar arasında söz konusu sendromla ilgili 
belirtiler görüldü. Amerikalı bilim insanları, rahatsızlığın 
mikrodalga radyasyonu sebebiyle oluşabileceği 
görüşünde.

Salı günü ilk olarak Wall Street Journal gazetesinin 
yayımladığı haber, ABD’nin Kolombiya Büyükelçisi Philip 
Goldberg tarafından gönderilen e-postaların bir dizi 
“açıklanamayan sağlık olayı” (UHIs) olarak belirtilen 
Havana sendromunu doğruladığını bildirdi.

New York Times gazetesine yaptığı açıklamada 
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de, ülkesinin söz 
konusu haberleri soruşturduğunu söyledi. Duque, ABD’nin 
soruşturmaya öncülük ettiğini de sözlerine ekledi.

BBC’nin irtibata geçtiği bir ABD Dışişleri Bakanlığı 
yetkilisi ise haberleri doğrulamayı reddetti.

The Times gazetesinin aktardığına göre, bugüne kadar 
sendromdan etkilenen Amerikanların yarısından fazlası 
CIA çalışanları.

Cuma günü Almanya’nın başkenti Berlin’deki ABD 
büyükelçiliğinde de Havana sendromu vakaları ortaya 
çıktı. ABD Başkanı Joe Biden “bu vakaların sebebini ortaya 
çıkaracağına” yönelik söz verdiği bir açıklama yayımladı.

Biden bu açıklamasından saatler öncesinde de CIA 
ve Dışişleri Bakanlığı’nın yetkililerine sendromdan zarar 
gören hükümet çalışanlarına tazminat verme yetkisi 
tanıyan bir yasaya imza attı.

Ağustos ayında ABD Başkan Yardımcısı Kamala 
Harris, iki Amerikan yetkilisinin sağlık sorunları nedeniyle 
ülkeden tahliye edilmesinin ardından Vietnam’a yapacağı 
ziyareti ertelemişti.

En fazla vakanın Viyana’da görüldüğü söyleniyor

Havana’daki ABD’li ve Kanadalı diplomatlar, 2016 
ve 2017’de baş dönmesi, denge kaybı, duyma yetisinin 
kaybolması ve endişe bozukluğu gibi semptomlar 
görüldüğünü bildirmiş, “bilişsel sis” adı verilen bu 
vakaların sebebi bulunamamıştı.

O dönem ABD, Küba’yı “sonik saldırılar” düzenlemekle 
suçlamıştı. Küba ise suçlamaları reddetmişti.

2019’da semptomlarla ilgili araştırmaların ilk 
sonuçları ortaya çıktığında, diplomatlarda “beyinde 
anormallik” görüldüğü belirtilmişti.

Viyana’da ortaya çıkan benzer semptomlar ilk olarak 
Cuma günü New Yorker isimli dergide yazıldı. ABD 
Dışişleri Bakanlığı, konuyu “en ciddi şekilde incelediğini” 
açıklayarak haberleri doğruladı.

ABD’li diplomatların bildirdiği semptomlar, dünyanın 
farklı yerlerindeki diplomatik temsilciliklerde de 
bildirildi. Ancak ABD yetkilileri, lokasyonlar ve sayılarla 
ilgili detayları vermemekle birlikte, en fazla vakanın 
Viyana’da görüldüğünü söylüyor.

Haziran 2021’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 
hastalığın sebepleriyle ilgili çok detaylı bir araştırmaya 
başlandığını duyurmuştu. (BBC)



BÜLTEN

28

EKİM 2021 - Sayı 4

Küba’da sosyal medyayı kontrol altına almak için yeni kararname: İhlal eden terörist 
sayılacak. (Ağustos 2021)

Küba, birçok vatandaşı ve uluslararası hak aktivistini 
kızdıran bir adım atarak “ülkenin prestijine” zarar 
verebilecek yayınların yasaklanması da dahil olmak üzere 
sosyal medya kullanımına daha sıkı kontroller getirdi.

Salı günü resmî gazetede yayınlanan ‘35. Kararname’, 
kısmen sosyal medyada paylaşılan bilgiler nedeniyle 
yayılan komünist hükümet karşıtı büyük protestolardan 
bir ay sonra geldi.

Mevzuat yanlış haberlerin, mesajların veya saldırgan 
sayılan, “kamu düzenini bozan seferberlikleri veya diğer 
eylemleri teşvik eden” içeriklerin yayılmasını yasaklıyor. 
Ayrıca Kübalıların olası ihlaller hakkında ihbar etmesi için 
bir iletişim hattı kurulmasını sağlıyor.

Küba, birçok vatandaşı ve uluslararası hak aktivistini 
kızdıran bir adım atarak “ülkenin prestijine” zarar 
verebilecek yayınların yasaklanması da dahil olmak üzere 
sosyal medya kullanımına daha sıkı kontroller getirdi.

Salı günü resmî gazetede yayınlanan ‘35. Kararname’, 
kısmen sosyal medyada paylaşılan bilgiler nedeniyle 
yayılan komünist hükümet karşıtı büyük protestolardan 
bir ay sonra geldi.

Mevzuat yanlış haberlerin, mesajların veya saldırgan 
sayılan, “kamu düzenini bozan seferberlikleri veya diğer 
eylemleri teşvik eden” içeriklerin yayılmasını yasaklıyor. 
Ayrıca Kübalıların olası ihlaller hakkında ihbar etmesi için 
bir iletişim hattı kurulmasını sağlıyor.

İhlal edenler siber terörist sayılacak

Buna göre “anayasal düzeni yıkmaya” teşebbüs 
edenler siber terörist olarak kabul edilecek. İhlallerin 
cezasının ne olacağı ise belirtilmedi.

11 Temmuz protestoları olarak bilinen gösteriler için 
ABD destekli karşı-devrimcileri suçlayan Başkan Miguel 
Diaz-Canel, “35. Kararnamemiz yanlış bilgi ve siber 
yalanlara karşı mücadelemizi güçlendirecek” dedi.

Neyin ihlal neyin yalan veya prestije zarar verdiğine 
rejimin karar vereceği bu uygulamada belirsiz tanımların 
keyfi uygulamalara yol açmasından endişe ediliyor.

Mobil internet sayesinde halk örgütlenebilmeye 
başlamıştı

İki yıl kadar önce mobil internet Kübalıların hayatına 
girmişti. O zamandan bu yana, Facebook ve WhatsApp 
gibi platformlar, kamusal alanların sıkı bir şekilde 
kontrol edildiği ülkede Kübalıların dertlerini paylaşmaya 
başladıkları ve bu şekilde harekete geçebildikleri yerler 
oldu.

Bunu önleyecek olan Küba’nın yeni kararnamesi, 
devlet telekom tekelinin, ilgili makamlarla koordineli 
olarak, ihlallerde bulunan kullanıcılara yönelik hizmetleri 
askıya almasını açıkça emrediyor.

Kübalı yetkililer ülkede uzun süredir siyasi değişimi 
zorlamaya çalıştığını belirttikleri ABD’ye karşı birleşik bir 
cephe oluşturulması gerektiğini söyleyerek bu kısıtlama 
ve baskıları savunuyorlar.

Küba halkı ‘dış güç’ mazeretinden sıkıldı

Geçen ay ABD hükümeti, interneti Küba halkı için 
daha erişilebilir hale getirmenin yollarını aramak için özel 
sektör ve Kongre ile birlikte çalıştığını söylemişti.

Reuters’ın aktardığına göre birçok genç Kübalı da 
ABD’nin bir politikası varsa bile bunun Küba halkının 
kendini ifade etmekten menedilmesi için bir mazeret 
olmaması gerektiğini söylüyor ve “özgürlük” çığlıklarıyla 
yankılanan protestolardan bir ay sonra yürürlüğe giren 
yeni önlemleri yine sosyal medya üzerinden eleştiriyorlar.

Bunu önleyecek olan Küba’nın yeni kararnamesi, 
devlet telekom tekelinin, ilgili makamlarla koordineli 
olarak, ihlallerde bulunan kullanıcılara yönelik hizmetleri 
askıya almasını açıkça emrediyor.

Kübalı yetkililer ülkede uzun süredir siyasi değişimi 
zorlamaya çalıştığını belirttikleri ABD’ye karşı birleşik bir 
cephe oluşturulması gerektiğini söyleyerek bu kısıtlama 
ve baskıları savunuyorlar. (Euronews)
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Dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip Venezuela, para birimi bolivardan 6 sıfır sildi. (Ekim 
2021)

Dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip Venezuela’da para birimi bolivardan altı sıfır silinmesine karar verildi. Kötü 
ekonomik durum nedeniyle adeta değersiz hale gelen bolivarın 6 sıfır silinmiş yeni banknotları perşembeden itibaren 
piyasaya sürülmeye başlandı.

Şu ana kadar piyasada en büyük banknot olarak 1 milyon bolivar bulunuyordu. Dün itibarıyla 4 milyon bolivar 1 
dolara denk geliyordu. Bolivarın yeni halinde en büyük banknot 100 bolivar olacak. Bu da ilk etapta 25 dolardan işlem 
görecek.

Bu da bolivarın yabancı dövizler karşısındaki değerinin değişmeyeceği anlamına geliyor. Altı sıfırlık değişikliğin ana 
hedefinin aşırı sıfırlı nakit işlemlerinde ve defter tutmada hesaplamaları kolaylaştırma olduğu belirtiliyor.

Venezuela Merkez Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olan Jose Guerra, “Bu değişikliğin en önemli ve temel nedeni 
ödeme sistemlerinin çökmüş olması. Çünkü basamak sayısındaki fazlalık hem ödeme sistemlerini işlevsiz kılıyor 
hem de işlem yapmayı pratikte imkânsız hale getiriyordu. Banka kartı ödeme veya şirketler için muhasebe sistemleri 
hiperenflasyon için değil, normal bir ekonomi için tasarlandı” diyerek eski bolivar ile yenisi arasında hiçbir değer 
kaybının olmadığını ifade ediyor

Bir şişe gazoz 8 milyon bolivar

Eski para birimi ile bir şişe gazoz alabilmek için 8 milyon bolivar ödemek gerekiyordu. Bu da insanların tomarla para 
ile alışveriş yapmaları ve ödemelerde büyük güçlükler çekmelerine neden oluyordu.

Bankalar ise müşterilerin günde en fazla 20 milyon bolivar nakit çekmesine izin veriyordu. Nakit sıkıntısı çekildiğinde 
ise bu limit daha da aşağıya çekiliyordu.

Bu nedenle tüketiciler son dönemde ABD dolarına veya PayPal gibi dijital ödeme yöntemlerine yönelmeye başladı. 
Guerra şu anda ülkede işlemlerin yüzde 60’ının Amerikan doları ile gerçekleştiğini belirtiyor.

Üçüncü defa sıfırlar silindi

Venezuela’da bolivardan sıfır silinmesi yöntemine daha önce de başvurulmuştu. 2008’de merhum Cumhurbaşkanı 
Hugo Chavez üç sıfır, halefi Nicolas Maduro ise 2018’de beş sıfır silmişti.

Dört yılı aşkın zamandır süren hiperenflasyon nedeniyle Merkez Bankası artık enflasyon istatistiklerini yayınlamıyor. 
Uluslararası Para Fonu ise (IMF) Venezuela’nın 2021 sonundaki enflasyon oranının yüzde 5 bin 500 olacağını tahmin 
ediyor.

Maduro hükümeti, iki yıl önce dolar cinsinden işlemleri yerel para birimi lehine kısıtlamaya çalışmış fakat 
enflasyonun daha da artmasından dolayı bu politika rafa kaldırılmıştı. Dolar kullanımının hızla arttığı ülkeye Amerikan 
para birimi yabancı banka hesabı sahipleri ağı veya yurt dışından nakit getiren Venezuelalılar tarafından sokuluyor.
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Sıfır silme kararından önce etiketlerde eski ve yeni bolivar ve dolar ile fiyat yazılmasına başlanmıştı. Bankalar, 
değişiklik için gerekli ayarların yapılabilmesi için perşembe ve cuma günleri operasyonları birkaç saat donduracaklarını 
açıkladı. (Euronews)

Bolsonaro hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde ‘insanlık suçu’ndan dava talebi. 
(Ekim 2021)

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında Amazon Ormanları’nın yok edilmesinde rol oynadığı iddiasıyla 
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (ICC) “insanlığa karşı suç” işlemekten dava açıldı.

Avusturya merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan AllRise tarafından yapılan talep, ormanların kesilmesini açıkça 
can kaybı ile ilişkilendirmeyi amaçlayan ilk dava olma özelliğine sahip.

Araştırmalara göre, Brezilya’nın yaptığı ağaç kesimi, Amazonların 2020’de dünyanın en fazla karbondioksit salımının 
gerçekleştiği bölge olmasına neden oldu.

AllRise’a göre Brezilya hükümeti, Amazon Ormanları’nda her yıl 4 bin km karelik bir alanın ağaçsız kalmasından 
sorumlu. Bolsonaro’nun göreve gelmesinden beri ise kayıp hızı yüzde 88 artmış durumda.

Sivil toplum kuruluşunun diğer bir iddiası da Brezilya yönetiminin “sistemli bir şekilde” resmi kontrol kurumlarını 
işlevsiz kılması ya da yetkilerini kısıtlaması.

“İnsanlık için kırmızı alarm”

Uzmanlara göre Bolsonaro yönetiminin görevde olduğu dönemde yapılan orman kesimi, bu asrın sonuna kadar 
fazladan 180 bin kişinin ölümüne neden olacak. Geçen temmuzda dünyanın en büyük yağmur ormanı Amazonların, 
emebildiğinden daha fazla karbondioksit ürettiği tespit edilmişti. 

“Brezilya’da yaşanan bu dev boyuttaki ormansızlaştırma çalışması ile küresel iklim arasındaki sebep sonuç ilişkisini 
anlamaya çalışıyoruz” diyen AllRise’ın kurucusu Johannes Wesemann, “Bu tam olarak insanlık suçunu tanımlıyor. 
Çünkü hem çevrenin hem de savunucularının bilinçli olarak yok edilmesi anlamına geliyor”.

Ocak 2021’de, Amazon yağmur ormanlarının önde gelen savunucularından Raoni Matuktire, ceza mahkemesine 
yaptığı başvuruda Bolsonaro’yu yerli halklara yaşam alanlarını yok ederek “zulmetmekle” suçlamış ve “insanlığa karşı 
suç”tan dava açılması talebinde bulunmuştu. (Euronews)
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TÜRKİYE - BATI ASYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Paris İklim Anlaşması’nı, yapıcı adımlara uygun şekilde ve 
ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunmayı 
planlıyoruz.”(Eylül 2021)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim değişikliğinin 
önlenmesine dair en geniş kapsamlı uluslararası 
düzenleme olan Paris Antlaşması’na Türkiye’nin taraf 
olacağının sinyallerini vererek, “Paris İklim Anlaşmasına 
ilk imza atan ülkelerden biriyiz. Ancak, yükümlülüklerle 
ilgili adaletsizlikler sebebiyle henüz bu anlaşmayı 
yürürlüğe koymamıştık. Son dönemde bu çerçevede 
kaydedilen mesafenin ardından aldığımız kararı, buradan, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan tüm dünyaya 

duyurmak istiyorum. Paris İklim Anlaşması’nı, atılacak 
yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız 
çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına 
sunmayı planlıyoruz. Glasgow’da yapılacak Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Konferansından önce, ‘karbon 
nötr’ hedefli anlaşmanın onay aşamasını tamamlamayı 
düşünüyoruz. Yatırım, üretim, istihdam politikalarımızda 
köklü değişikliğe yol açacak bu süreci, 2053 vizyonumuzun 
ana unsurlarından biri olarak kabul ediyoruz”, dedi. (AA)

Türkiye’de de kullanıldığı iddia edilen İsrailli casus yazılımla ilgili neler biliniyor? (Ekim 
2021)

Siber güvenlik şirketi ESET’in eylül ayı raporuna 
göre İsrail tarafından üretilen casus yazılıma Türkiye ve 
Rusya’da rastlandı.

Raporda söz konusu Candiru adlı yazılımın Arnavutluk, 
Rusya, Türkiye ve Filistin’deki bazı bilgisayarlarda tespit 
edildiği belirtiliyor.

Kanada merkezli Citizen Lab çalışma gurubu da 
temmuz ayında Microsoft’un hacklenmesine yardımcı 

olabilecek bir siber casus yazılımının İsrailli bir grup 
tarafından üretilip satıldığını duyurmuştu.

Bu yazılımın aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
birçok ülkede hükümetler tarafından siyasetçilerin, 
muhaliflerin, gazetecilerin, akademisyenlerin ve insan 
hakkı aktivistlerinin izlenmesi amacıyla kullanıldığı iddia 
ediliyor.
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İsrailli casus yazılımıyla ilgili ne biliyoruz?

1- Nerelerde kullanılabiliyor?

Citizen Lab, yazılımın öncelikle Microsoft’u hedef 
aldığını belirtiyor ancak Gmail, Skype, Telegram ve 
Facebook gibi farklı uygulamaların kullanıcılarından da 
bilgi elde edebildiğini tespit etti.

Microsoft da “Şeytanın Dili”olarak tanımladığı casus 
yazılımın Facebook, Twitter, Gmail ve Yahoo gibi popüler 
sitelere girebildiğini belirtti.

2- Neler yapabiliyor?

Casus yazılımı internetteki arama geçmişini, 
şifreleri görebiliyor ve cihazın kamera ve mikrofonunu 
çalıştırabiliyor, hedefteki kurban adına mesaj 
gönderebiliyor.

3- Hangi ülkelerde kullanıldı?

Microsoft kendi uygulamaları açısından yazılımın 
Filistin, İsrail, Lübnan, Yemen, İspanya, İngiltere, 

“Siyasal veya askeri casusluk” şüphesiyle Rusya vatandaşı 6 kişi yakalandı. (Ekim 2021)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube 
Müdürlüğü’nün Milli İstihbarat Teşkilatı ile gerçekleştirdiği 
koordineli çalışmalar kapsamında, İstanbul’da silahlı 
eylem arayışında olduğu ve devletin gizli kalması gereken 
bilgilerini “Siyasal veya Askeri Casusluk” amacıyla 
temin etme faaliyeti yürüttüğü belirlenen şahısların 
İstanbul ve Antalya’da düzenlenen operasyonla yakalandı. 
Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 
yapılan aramalarda 1’i susturucu/lazer tertibatı takılı 
olmakla birlikte 3 adet tabanca, bu tabancalara ait şarjör 
ve çok sayıda fişek ele geçirildi. (TRT Haber)

Türkiye, Ermenistan ve Singapur’da kurbanları olduğunu 
belirlediklerini açıkladı.

Casus yazılımın dünya çapında sayısız isimsiz 
müşterisi bulunduğu ve bu müşterilerin aralarında 
Suudi muhaliflerin, Endonezya’da sol eğilimli bir haber 
kuruluşunun da bulunduğu birçok sivil kuruluşun olduğu 
bildiriliyor.

4- Kim satıyor?

Casus yazılımını geliştiren ve satan şirketin Candiru 
adlı Tel Aviv merkezli küçük bir şirket olduğu belirtiliyor.

Microsoft’un şirketten Candiru yerinde Sourgum kod 
adıyla bahsediyor. Microsoft’un blog sayfasında “Sourgum 
genellikle çoğu dünya çapındaki hükümet kurumları olan 
müşterilerine bilgisayarlara, telefonlara, ağ altyapısına 
ve internet bağlantılı cihazlara hedefleyerek şifrelerinin 
çözülmesinde (Hackleme) sağlayan siber silahlar satıyor”, 
deniliyor.

5- Microsoft yazılıma karşı ne yaptı?

Amerikan bilgisayar şirketi Microsoft iddialar 
karşısında Windows işletim sisteminde İsrailli grup 
tarafından kullanılan açıkları gidererek değişiklikler 
yaptığını belirtti.

Microsoft, güvenlik üzerine çalışanların bu tehdidin 
üzerine toplu şekilde eğilebilmesi ve mücadele 
edebilmesi için Sourgum’a karşı geliştirdikleri korumaları 
paylaştıklarını açıkladı.

Citizen Lab’in çalışması şirketin Google’ı da hedef 
aldığını belirtmesinin ardından Google yıl içinde iki 
açığıyla ilgili güçlendirme yaptı.
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New York Times: Cemal Kaşıkçı’yı öldüren ekipten 4 kişi ABD’de Dışişleri onaylı paramiliter 
eğitim aldı. (Haziran 2021) 

Van’da ikamet eden İranlı eski asker M.A’yı İran’a 
kaçırmak üzere gönderilen 2’si İran ajanı 8 kişi, MİT ve 
Van Emniyet Müdürlüğünün 24 Eylül’deki operasyonuyla 
yakalandı.

MİT tarafından, İranlı istihbarat görevlilerinin M.A’nın 

MİT İran ajan şebekesini çökertti. (Ekim 
2021)

İran’a kaçırılması için 30 bin dolarlık bütçeyle Van’da 
şebeke oluşturmaya çalıştığı tespit edildi.

MİT ve Emniyetin takibe aldığı şebeke üyelerinin, 
İranlı istihbaratçıların talimatıyla, eski asker M.A’nın eşi 
M.E’ye kaçırma olayına yardım etmesi karşılığında 10 
bin dolar teklif ettikleri, kabul etmemesi halinde İran’da 
yaşayan ailesine zarar verileceği tehdidinde bulundukları 
belirlendi.

İran istihbaratının M.A’yı araçla İran’a kaçırmak üzere 
2 kişiyi 24 Eylül’de Van’a gönderdiğinin tespiti üzerine MİT 
ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şebeke üyelerine 
suçüstü yapıldı.

24 Eylül saat 21.00 sularında M.A’yı kaçırmak üzere 
ikametgaha girmeye çalışan İran vatandaşı S.S. ve Türk 
vatandaşı M.E.A gözaltına alındı. (TRT Haber)

Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı Türkiye’de 
öldüren ekipten 4 kişinin daha önce ABD’de bir paramiliter 
eğitimden geçtiği ortaya çıktı.

New York Times gazetesinin haberine göre, 2018’de 
Cemal Kaşıkçı’yı öldüren Suudi ekipten 4 kişi, daha 
önce ABD’de Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan bir 
paramiliter eğitim aldı.

Haberde, bu kişilerin bir Amerikan güvenlik 
şirketi olan Tier 1 Group’tan eğitim aldığı, bu eğitimin 
de ilk olarak 2014 yılında eski ABD Başkanı Barack 
Obama yönetimi tarafından onaylandığı bilgisine yer 
verildi. Gazete, söz konusu eğitimin, Donald Trump’ın 
başkanlığının başlangıcına kadar devam ettiğini savundu.

Eğitimin Suudi liderlerini koruma amacıyla verildiğini 
yazan NYT, eğitim kapsamında “karşı saldırı”alıştırmaları 
yapıldığını belirtti. Eğitimle ilgili bilgi sahibi bir kişi de, 
eğitimin gözetim ve yakın muharebe çalışmalarını da 
içerdiğini söyledi.

Raporda, Pentagon’da kıdemli bir görev için başvuran 
özel sermaye şirketi Cerberus Capital Management olan 
Tier 1 Group’un ana şirketinden üst düzey bir yetkili 
tarafından Trump yönetimine sağlanan bir belgeye atıfta 
bulunuldu.

Şirketin üst düzey yöneticilerinden Louis Bremer , 
yazılı ifadesinde Tier 1 Group’un Suudi ajanlara eğitim 

verdiğini doğruladı, ancak eğitimin “koruyucu nitelikte”ve 
“sonraki iğrenç eylemleriyle alakasız”olduğu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı iddiaları doğrulamak istemedi

İddialarla ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan 
Ned Price ise, Suudi grubun eğitimi için Tier 1 Group’a 
lisans verip vermediğini doğrulamayı reddederek, “Bu 
yönetim, müttefiklerimiz ve ortaklarımız tarafından 
ABD menşeli savunma teçhizatının sorumlu kullanımı 
ve eğitimi konusunda ihlaller meydana geldiği takdirde 
verilecek uygun tepkileri değerlendiriyor. Suudi Arabistan, 
topraklarına yönelik önemli tehditlerle karşı karşıya ve 
Riyad’ın savunmasını güçlendirmesine yardımcı olmak 
için birlikte çalışmaya kararlıyız”ifadelerini kullandı.
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Kaşıkçı cinayeti

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 
2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna 
girmiş, buradan bir daha çıkamamıştı.

Suudi hükümeti, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında 
kaybolmasını önce inkar etmiş, uluslararası tepkilerin 
artması karşısında ise daha sonra bunu itiraf ederek 
üst yönetimin bilgisi dışında gerçekleşmiş “serseri bir 
operasyon”olduğunu savunmuştu.

BM tarafından Haziran 2019’da yayımlanan raporda 
ise “Kaşıkçı’nın öldürülmesi, Suudi Arabistan devletinin 
sorumlu olduğu yargısız bir infazdır”değerlendirmesinde 
bulunulmuştu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün Şubat 2021’de 
yayımlanan raporunda da “Suudi Arabistan Veliaht Prensi 
Muhammed bin Selman’ın, Suudi Arabistanlı gazeteci 
Cemal Kaşıkçı’nın, İstanbul’da yakalanması ya da 
öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna 
ulaştık.”ifadesine yer verilmişti. (Euronews)

İran ile Nükleer Görüşmeler Çıkmaza 
Sürüklenirken Tahran Uranyum 
Zenginleştirme Çıtasını Yükseltiyor. (Eylül 
2021)

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında 
Viyana’da yapılan ancak sonuçsuz kalarak haziranda 
ara verilen nükleer görüşmelerin geleceği belirsizliğini 
korurken, Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerini 
hızlandırmaya devam ediyor.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 
(BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa 
ile Almanya (5+1) arasında 2015’te Tahran’ın nükleer 
faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir 
anlaşma imzalandı. Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) 
olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran’a yüzde 3,67 
oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme 
ve en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabilme 
izni veriyor. Anlaşma İran’a 300 kilogramın üzerindeki 

uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında 
doğal uranyum alabilme imkanı tanıyor. İran ayrıca 
anlaşmaya göre, ağır su stokunu 130 tonun altında 
tutmak zorunda ve aşımı halinde ülke dışına çıkarmakla 
yükümlü bulunuyor.

Donald Trump’ın başkanlığı döneminde Washington, 
8 Mayıs 2018’de anlaşmadan tek taraflı şekilde çekilerek 
İran’a yeniden yaptırım uygulamaya başlayınca Tahran 
yönetimi de “stratejik sabır” adını verdiği bekleme 
politikasıyla Avrupa ülkelerinden ABD yaptırımlarına karşı 
nükleer anlaşmayı koruyacak adımlar atmasını bekledi. 
Bu süreçte Ocak 2019’da Avrupa ülkeleri tarafından İran 
ile ticareti sürdürebilmek için INSTEX adlı özel ödeme 
mekanizması kuruldu ancak ABD’nin baskıları nedeniyle 
aktif hale getirilemedi.

Avrupa ülkelerinden beklediğini alamayan İran, 
ABD’nin yaptırımlarına karşı anlaşmadan kaynaklanan 
tüm taahhütlerini 8 Mayıs 2019’da kademeli olarak 
durdurmaya başladı. İran, 5 Ocak 2020’de anlaşmadaki 
taahhütlerini tamamen sona erdirerek, yüksek düzeyde 
uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım attı.

İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade’ye düzenlenen 
suikastın ardından Mecliste çıkarılan ve önceki 
hükümetin itirazlarına rağmen 1 Aralık 2020’de nihai 
olarak onaylanan yasa ise İran Atom Enerjisi Kurumunun 
uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını 
ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını 
artırmasını zorunlu kıldı. Bu kapsamda uranyum 
zenginleştirme tesislerine nükleer anlaşma kapsamında 
kullanılmasına izin verilen IR-1 santrifüjleri yerine 
uranyumu daha hızlı zenginleştirebilen IR-2, IR-4 ve IR-6 
santrifüjleri yerleştirildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, söz konusu 
yasa kapsamında 5 Ocak’ta Fordo’daki nükleer 
tesiste Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 
müfettişlerinin gözetiminde uranyumu yüzde 20 saflıkta 
zenginleştirdiklerini açıkladı. Bunun üzerine nükleer 
anlaşmanın tarafları Fransa, Almanya ve İngiltere, İran’ın 
yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirme faaliyetinden 
“derin endişe”duyduklarını bildirdi. İran bu kez 17 Nisan’da 
yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirdiğini duyurdu. 
Dönemin Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi de 
UAEA’yı yüzde 60 düzeyinde uranyum zenginleştirdiklerine 
dair bilgilendirdiklerini açıkladı.

İran, nükleer silah üretiminde de kullanılabilen 
uranyum metali üretimini artırdı.
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Suudi Arabistan’ın Cizan havalimanına 
Drone Saldırısı (Ekim 2021)

Tahran’ın uranyumu yüzde 20 ve yüzde 60 saflıkla 
zenginleştirmesi ciddi bir adım olarak görülüyor çünkü 
İran, nükleer anlaşmaya imza atmadan önce de yüzde 
20 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretiyordu. 
Uranyumun yüzde 20 ve üzerinde zenginleştirilmesi ise 
nükleer bomba elde etmeye imkan sağlayacak yüzde 90 
saflıkta parçalanabilir uranyuma ulaşmak için önemli bir 
aşama olarak kabul ediliyor.

İran, uranyum zenginleştirilme işlemlerinin yanı sıra 
nükleer silah üretiminde de kullanılabilen uranyum metali 
üretmeye başladı. UAEA tarafından 17 Ağustos’ta yapılan 
açıklamada, İran’ın İsfahan’daki uranyum zenginleştirme 
tesislerinde yüzde 20 zenginleştirilmiş 200 gram uranyum 
metali ürettiği bilgisi verildi. Bu rakam 11 Şubat’ta UAEA 
tarafından yapılan açıklamada 3,6 gram olarak verilmişti.

UAEA’nın İran’ın nükleer programıyla ilgili 7 Eylül’de 
yayımladığı son raporunda ise Tahran’ın nükleer 
silah üretmek için kullanılabilecek yüksek düzeyde 
zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırmaya devam ettiği 
belirtildi.

Raporda ayrıca, Tahran’ın uranyum zenginleştirme 
tesislerine yerleştirdiği gelişmiş ve yeni nesil 
santrifüjlerle yüzde 20 düzeyinde 84,3 kilogram ve yüzde 
60 düzeyinde 10 kilogram uranyum zenginleştirdiğinin 
bilgisi verildi. Mayısta yayımlanan raporda ise İran’ın 
elinde 62,8 kilogram yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum 
ve 2,4 kilogram yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum olduğu 
açıklanmıştı. Buna göre, Tahran’ın zenginleştirilmiş 
uranyum miktarını her geçen gün daha da artırdığı göze 
çarpıyor. (AA)

Altı Suudi, üç Bangladeş uyruklu ve bir Sudanlı, 
Cizan’ın Kral Abdullah Havalimanı’na düzenlenen 
saldırılarda yaralandı. Saldırının sorumluluğunu hemen 
üstlenen olmadı, ancak son zamanlarda Suudi hedeflerine 
yönelik bir dizi saldırıdan Yemen’in Husi güçleri sorumlu 
tutuldu.

Suudi Arabistan’ın Yemen sınırına yakın Cizan 
kentindeki bir havaalanına düzenlenen saldırıda en az 10 
kişinin yaralandığı bildirildi.

Suudi Basın Ajansı (SPA), Cuma akşamı düzenlenen 
saldırıların Kral Abdullah Havalimanı’nı hedef aldığını 
söyledi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sözcüsüne 
atıfta bulunan SPA, ilk merminin bir insansız hava 
aracından atıldığını, havalimanının cephe pencerelerini 
paramparça ettiğini ve yaralanmalara neden olduğunu 
söyledi.

Koalisyon, herhangi bir yaralanma veya hasar 
hakkında ayrıntı vermeden, Cumartesi günü erken 
saatlerde patlayıcı yüklü ikinci bir insansız hava aracının 
önünün kesildiğini ekledi.

Reuters haber ajansına göre, ilk saldırıda yaralananlar 
arasında altı Suudi, üç Bangladeş uyruklu ve bir Sudanlı 
vardı.

Kurbanlardan en az beşi hafif yaralandı, diğer beşinin 
durumu ise henüz bilinmiyor.

Saldırının sorumluluğunu henüz kimse üstlenmedi, 
ancak son zamanlarda Suudi hedeflerine yönelik bir dizi 
saldırıdan Yemen’in Husi güçleri sorumlu tutuldu. Husiler, 
orada devrilen hükümeti eski haline getirmeye çalışan 
Suudi liderliğindeki bir koalisyonla savaşıyor.

Çarşamba günü, koalisyonun krallığın Abha 
havaalanını hedef alan patlayıcı yüklü bir insansız hava 
aracını durdurmasının ardından dört işçi de yaralandı.

31 Ağustos’ta bir insansız hava aracı aynı havaalanına 
çarparak sekiz kişiyi yaraladı ve bir sivil uçağa hasar 
verdi. Krallığın güneybatı dağlarında yer alan Abha, Suudi 
turistler için popüler bir destinasyondur.

Son olayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.

Suudi Arabistan, 2015 yılında uluslararası kabul 
görmüş hükümet adına Yemen savaşına müdahale etti.

İran müttefiki Husiler, sınır ötesi saldırılarda defalarca 
krallığı hedef aldı.

Ağustos ayında isyancılar, insansız hava araçları ve 
füzeler kullanarak bu operasyonları arttırdı. (Al Jazeera)



BÜLTEN

36

EKİM 2021 - Sayı 4

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Terör saldırıları ABD’nin Afganistan’daki güvenlik planının bir 
parçasıdır. (Ekim 2021) 

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Afganistan’ın 
Kunduz vilayetinde cuma namazı sırasında camiye 
düzenlenen terör saldırısı nedeniyle ABD’yi suçlayarak 
“Terör saldırıları ABD’nin Afganistan’daki güvenlik 
planının bir parçasıdır.”dedi.

Yakıt Kıtlığı, Lübnan’daki Ana Enerji Santrallerinin Kapanmasına Neden Oldu (Ekim 2021)

Krizden etkilenen Lübnan’daki iki ana elektrik santrali devre dışı kaldı ve ülkedeki tüm devlet elektriğini etkin bir 
şekilde durdurdu.

Yerel kaynaklara göre, son aylarda çok sınırlı elektrik üreten Deir Ammar ve Zahrani santrallerinin Cumartesi günü 
kapatılmasının dizel yakıt sıkıntısı nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Kuzey Akkar ilindeki Halba sakinleri, devlete ait yapımcı Electricite du Liban’ın (EDL) bölge ofisinde protesto gösterisi 
düzenledi. Yakınlardaki Trablus’ta, elektrik ve su kesintilerinin daha da kötüleştirmesinden sonra öfkeli sakinler yolları 
arabalarla ve yanan lastiklerle trafiğe kapattı.

Beyrut Amerikan Üniversitesi Issam Fares Enstitüsü’nde enerji araştırmacısı olan Marc Ayoub, Al Jazeera’ya “Yakıt 
yok ve sınırlı üretim var, bu nedenle frekanstaki değişiklik şebekeyi mahvediyor” dedi. “Son iki hafta içinde yaklaşık 16 
kez oldu çünkü üretim, şebekenin istikrara ulaşması için gerekene kıyasla çok az.”

EDL, 200 megavattan daha az elektrik üretiyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, yetkililer, etkilenen birkaç bölgeye kısmen devlet elektriğini sağlamak için rezerv 
stoklarından yakıt sağlamaya çalışıyorlar.

EDL yaptığı açıklamada, bir yakıt sevkiyatının Cumartesi gecesi geleceğini ve santral kapasitelerini 500 megawatt’a 
çıkarmak için önümüzdeki hafta başında boşaltılacağını söyledi. Irak anlaşmasından başka bir yakıt sevkiyatı bu ay 
içinde gelecek. Bu arada EDL, Trablus ve Zahrani’deki petrol tesisleriyle önümüzdeki birkaç gün için enerji santrallerini 
beslemek için sınırlı miktarda yakıt satın almak için iletişim kurduğunu söyledi. (Al Jazeera)

 Tahran Reisi, yayınladığı mesajda Afganistan’daki 
terör saldırısını kınayarak bunun Müslümanlar arasında 
ihtilaf çıkarmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Terör saldırısında ABD’yi suçlayan Reisi, “Bu terörist 
ve tekfirci akımlar ABD organizasyonu ve desteğiyle 
büyümüştür. ABD, son yıllarda DAEŞ’in Afganistan’da 
faaliyetlerini artırması için zemin hazırladı. Bu terör 
saldırıları ABD’nin Afganistan’daki güvenlik planının bir 
parçasıdır.”ifadelerini kullandı.

Afganistan’ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed 
Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye dün cuma namazı 
sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin 
yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. 
(AA)
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Tunus Cumhurbaşkanı Said, hükümeti kurma görevini Necla Buden Ramazan’a verdi. (Eylül 
2021)

AFRİKA

Trablus’ta Rus Wagner milislerinin tuzakladığı mayının patlaması sonucu aynı aileden 8 
kişi yaralandı. (Eylül 2021)

Tunus’ta 25 Temmuz’da başbakanı azleden 
Cumhurbaşkanı Kays Said, Necla Buden Ramazan’ı 
hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı 
açıklamada, Said’in, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
hükümeti kurma görevini Ramazan’a verdiği belirtildi.

Necla Buden Ramazan, hükümeti kurması halinde 
“Tunus’un ilk kadın başbakanı” olacak.

Necla Buden Ramazan kimdir?

Ramazan, 1958 yılında Tunus’un merkezindeki 
Kayrevan vilayetinde doğdu. Başkentteki Tunus 

Mühendislik Okulunda jeoloji dalında Öğretim Görevlisi 
olan Ramazan, kariyeri boyunca birçok görev aldığı 
Yüksek Öğrenim Bakanlığında son olarak Dünya Bankası 
programlarının uygulanması üzerine çalışıyordu.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz’da 
Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı 
azletmesinden sonra, 22 Eylül’de yetkilerini genişleten 
yeni kararnameler yayımladı. Yeni kararnamelerle 
Cumhurbaşkanı’nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik 
olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin 
anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon 
feshedildi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelere 
göre, Tunus Cumhurbaşkanı’na, Bakanlar Kurulunun 
görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla 
“yasama metinlerini” çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise 
değil, Cumhurbaşkanı’na karşı sorumlu olacak. 
Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, 
hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek. 
Cumhurbaşkanı’na ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı 
kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

Libya Sağlık Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Vidad Ebu el-Niran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
patlamada baba Abdullah Mebruk ve anne Zeynep Hammude ile birlikte, 3’ü pediatri bölümünde tıbbi bakıma alınan, 3’ü 
diğer bölümlere sevk edilen 6 çocuğun yaralandığını belirtti.



BÜLTEN

38

EKİM 2021 - Sayı 4

Niran, yaralılardan bazılarının durumunun ağır, diğerlerinin orta derecede olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, patlamanın 
el-Hella bölgesindeki bir evde meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, patlayan mayının, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşan Rus 
Wagner paralı askerlerinin Trablus’tan çekilmeden önce sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınlardan biri olduğu aktarıldı.

Pazar günü de, bölgedeki bubi tuzaklarını ve savaş kalıntılarını temizlemek için faaliyet yürüten Libya ordusunun 
Askeri Mühendislik Departmanı’ndan iki kişi patlayıcıların infilak etmesiyle hayatını kaybetmişti.

Halife Hafter’in başkent Trablus’u ele geçirmek için milislerine 4 Nisan 2019’da saldırı emri vermesiyle ülke yeniden 
şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Hafter saflarındaki Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı paralı askerlerin, Trablus’un güneyindeki sivil yerleşim 
bölgelerinden çekilirken çok sayıda mayın ve EYP tuzakladıkları ortaya çıkmıştı. (AA)

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye-Mısır Siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler 
arasında Ankara’da Dışişleri Bakanlığı’nda başladı.

İlk günkü görüşmelerde ikili konuların ele alındığı, yarınki görüşmelerde ise bölgesel konularda görüş 
alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü öğrenildi. “Tarafların ilişkilerin karşılıklı yarar temelinde ilerletilmesini ve 
normalleştirilmesini amaçladığı” belirtildi.

Türkiye ve Mısır heyetlerinin iki gün süren ve 6 Mayıs’ta Kahire’de tamamlanan istikşafi nitelikli görüşmelerin 
samimi havada ve kapsamlı içerikte yapıldığı ve iki ülkenin, istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirip müteakip 
adımları kararlaştıracağı bildirilmişti.

Dışişleri Bakanlığından görüşmenin ardından yapılan açıklamada, “Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte 
gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak’taki durum başta olmak üzere bölgesel 
konular ele alınmış, Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur. Taraflar istişarelerin 
bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır.” ifadelerine yer verilmişti. (AA)

Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu Ankara’da başladı. (Eylül 2021)
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Sudan’da darbe girişimi ordu ve emniyet 
güçleri tarafından engellendi. (Eylül 2021)

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, bu sabahki darbe 
girişiminin eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir rejiminin 
kalıntıları tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sudan Devlet televizyonunda yaptığı açıklamada 
Hamduk, bu darbe Aralık 2018 devrimini, Sudan halkının 
gerçekleştirdiği başarıları ve sivil geçiş dönemini yıkmayı 
hedeflediğini belirtti.

Ordu içinden ve dışından birileri tarafından tertiplenen 
bu darbe girişimini eski rejim kalıntılarının geçiş dönemini 
bitirme çabalarının devamı olarak nitelendiren Hamduk, 

“Darbe girişimi öncesinde asayişi bozma çabaları, 
Sudan’ın doğusundaki sıkıntılardan yararlanıp, kaos 
çıkartarak, ana yolların ve limanların kapatılması, petrol 
üretiminin engellenmesi ve hükümete karşı devam eden 
kışkırtmalar gibi geniş hazırlıklar yapıldı. Darbe girişimi, 
eski rejim kalıntıları tarafından gerçekleştirildi.” dedi. 

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, bu sabahki darbe 
girişiminin eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir rejiminin 
kalıntıları tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sudan Devlet televizyonunda yaptığı açıklamada 
Hamduk, bu darbe Aralık 2018 devrimini, Sudan halkının 
gerçekleştirdiği başarıları ve sivil geçiş dönemini yıkmayı 
hedeflediğini belirtti.

Ordu içinden ve dışından birileri tarafından tertiplenen 
bu darbe girişimini eski rejim kalıntılarının geçiş dönemini 
bitirme çabalarının devamı olarak nitelendiren Hamduk, 
“Darbe girişimi öncesinde asayişi bozma çabaları, 
Sudan’ın doğusundaki sıkıntılardan yararlanıp, kaos 
çıkartarak, ana yolların ve limanların kapatılması, petrol 
üretiminin engellenmesi ve hükümete karşı devam eden 
kışkırtmalar gibi geniş hazırlıklar yapıldı. Darbe girişimi, 
eski rejim kalıntıları tarafından gerçekleştirildi.” dedi. 
(AA)

BM: Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı gruplar silahları ordudan temin ediyor. 
(Eylül 2021)

Birleşmiş Milletler, Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti’ndeki silahlı grupların, doğudaki 18 yıllık 
silah ambargosuna rağmen, halen ulusal ordu içerisinden 
ve komşu devletlerden silah temin etmeyi sürdürdüğünü 
belirtti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki (KDC) Birleşmiş 
Milletler (BM) radyosunda paylaşılan raporda, ülkenin 
doğusuna yönelik yıllardır süren ambargo nedeniyle 
normal koşullarda silah olmaması gereken bölgede silah 
temininin mümkün olduğu kaydedildi.

Raporda, “18 yıl sonra silahlı gruplar, silah satın 
almaya ve hatta bazen KDC ordusu içindeki suç 
ortaklarından ve belli komşu ülkelerden bunu temin 
etmeye devam ediyor”, denildi.

Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil 
hayatını kaybetti

BM Güvenlik Konseyinin, KDC makamlarının gerekli 
önlemleri almamasından endişeli olduğu kaydedilen 
raporda, ordunun belli gruplarla savaşan başka negatif 
güçlere destek verdiği ya da ordu mensuplarının silahlı 
gruplar için silahlarını bırakıp görev yerlerini terk ettiği 
ifade edildi.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının 
bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi 
madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı 
grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı 
grupların saldırısında binlerce sivil yaşamını yitirdi. (TRT 
Haber)
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Burkina Faso Savunmasını Türkiye ile Güçlendiriyor. (Eylül 2021)

Gine’de Askeri Darbe (Eylül 2021)
Somali, Afrika Birliğinin BM’yle ortak barış 
gücü kurma kararını reddetti. (Ekim 2021)

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk savunma 
sanayisi firmaları, ürün kalitesi, uygun maliyet ve güçlü 
bakım-onarım desteği dolayısıyla son yıllarda Afrika 
ülkelerinin ilgisini çekiyor. Bu ilgi, farklı ürün gruplarında 
faaliyet gösteren Türk şirketlerinin bölge ülkelerine 
ihracatına da yansıyor.

Terörle mücadele için ordusunu gelişmiş savunma 
sanayisi araç ve ekipmanlarıyla güçlendirmeyi amaçlayan 
Burkina Faso, son yıllarda bu alanda Türkiye ile olan iş 
birliğini artırdı.

Bu durum 2021 yılındaki ihracat rakamlarına da 
yansıdı. Türkiye geçen yılın 8 ayında Burkina Faso’ya 277 
bin dolarlık savunma ve havacılık sanayisi ürünü ihracatı 

yaparken söz konusu rakam 2021’in aynı döneminde 
6 milyon 934 bin dolara çıktı. Söz konusu dönemdeki 
ihracat artışı yüzde 2403’ü buldu.

Bir süredir Türkiye’nin zırhlı kara aracı üreticilerinden 
Otokar’ın ürettiği taktik tekerlekli zırhlı araç Cobra’yı 
kullanan Burkina Faso, artan iş birliğine paralel olarak 
yeni Türk savunma sanayisi ürünlerini silahlı kuvvetlerinin 
kullanımına sunmak için harekete geçti.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian 
Kabore’nin 2019’daki Türkiye ziyaretinde 2 ülke arasında 
imzalanan Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması’nın 
ardından Türkiye’nin savunma alanındaki ihracatı arttı ve 
çeşitlendi.

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayisi 
şirketlerinden ASELSAN, bu yıl Burkina Faso’ya ihracat 
gerçekleştirdi.

ASFAT da 4 mekanik mayın temizleme teçhizatının 
ihracatı için sözleşme imzaladı. (AA )

Gine’de Cumhurbaşkanı Alpha Conde’yi alıkoyduğu 
belirtilen bir grup asker, devlet televizyonu RTG’de darbe 
bildirisi okudu.

Yerel basında, Özel Kuvvetler Birliklerinin 
(GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya’nın ve 
Cumhurbaşkanı Conde’nin görüntüleri paylaşıldı.

Doumbouya, bir grup askerle görüldüğü videoda, 
ülkedeki siyasi ve ekonomik durum nedeniyle yönetime 
el koyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Conde’nin ellerinde olduğunu belirten 
Doumbouya, anayasanın, hükümetin ve kurumların 
feshedildiğini, sınırların kapatıldığını söyledi.

Conde’yi alıkoyduğu belirtilen askerler devlet 
televizyonu RTG’de darbe açıklaması yaptı. (AA)

Somali, Afrika Birliği’nin ülkede Birleşmiş Milletlerle 
ortak barış gücü kurma planlarını kabul etmedi.

Somali Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 
Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyinin gelecek yıldan 
itibaren BM ile ortak operasyon gücü kurulması kararı 
almasının kabul edilmediği bildirildi.

Barış ve Güvenlik Konseyinin Somali’nin itirazlarına 
rağmen bu kararı almasının egemenlik haklarını çiğnediği 
için endişe verici olduğu kaydedilen açıklamada, 2023 
yılına kadar Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) 
sadece güvenliği Somali ordusuna devredecek bir 
dönüşüme aracılık etmesi gerektiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca gelecek yıldan itibaren ülkede 
kalacak Afrika Birliği güçlerinin ülkenin rızasıyla burada 
kalabileceği hatırlatıldı.
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Cezayir Genelkurmay Başkanı Fas’ı Komplo 
Kurmakla Suçladı. (Eylül 2021)

BM’den Libya’da Sığınmacılara Yönelik 
Saldırıların Durdurulması Çağrısı (Ekim 
2021)

Cezayir Genelkurmay Başkanı Korgeneral Said 
Chanegriha 27 Eylül Pazartesi günü Fas’ı ülkesine karşı 
“komplolar” kurmakla suçladı.

Chanegriha, Fas sınırına yakın bir ordu üssünü ziyareti 
sırasında şunları söyledi:

“Bu yayılmacı rejim, Cezayir’in bölgesel rolünü 
azaltmayı, kapasitesini tüketmeyi, gelişmesini 
engellemeyi ve halkının birliğini baltalamayı amaçlayan 
komplolarında ve yıkıcı propaganda kampanyalarında çok 
ileri gitti.” 

“Cezayir’i katı ilkelerini terk etmeye zorlama girişimleri 
başarısız olacak çünkü yeni Cezayir egemenliğini, ulusal 
birliğini ve egemen kararını korumak için her zamankinden 
daha kararlı” diye ekledi. Chanegriha, ülkesinin “Tüm 
aşağılık planlara kesin ve kararlı bir şekilde karşı 
koymaya tamamen hazır olduğunu” söyledi. Fas ve Cezayir 
arasındaki ilişkiler yıllar boyunca gergin ve Cezayir geçen 
ay Rabat’ın “düşmanca eğilimleri” nedeniyle Fas ile 
bağlarını kesmeye karar verdiğini açıklamıştı. (Middle 
East Monitor)

AMISOM’un görev süresi doluyor

BM Güvenlik Konseyi kararıyla ülkede görev yapan 
AMISOM kuvvetlerinin bu yıl görev süresi doluyor.

AMISOM’un ülke güvenliğini Somali ordusuna 
devretmesi planlanıyor.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, 7 Ekim’de 
yaptığı toplantıda AMISOM ve BM’nin geçiş için ortak 
barış gücü kurması kararı almıştı.

AMISOM’da 5 ülkeden yaklaşık 20 bin asker görev 
yapıyor. (TRT Haber)

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek 
Komiserliği Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü 
Ayman Gharaibeh, Libya’daki sığınmacı ve göçmenlere 
yönelik saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu.

Gharaibeh, yazılı açıklamasında Libya’daki son 
gelişmelere ve insani krize değindi.

Başkent Trablus’ta sığınmacı ve göçmenlerin 
insani durumunun endişe edici olduğunu vurgulayan 
Gharaibeh, “Libyalı yetkililerin geçen hafta başlattığı 
saldırıların ardından Trablus’un birçok bölgesinde, 
mülteci ve göçmenleri hedef alan tutuklama ve baskınlar 
düzenlenmiştir.” dedi.

Gharaibeh, saldırılarda en az bir kişinin hayatını 
kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı ve 5 binden fazla kişinin 
ise gözaltına alındığını vurguladı.

Saldırıların ardından sığınmacı ve göçmenlere ait çok 
sayıda evin kullanılmaz hale geldiğini belirten Gharaibeh, 
birçok kişinin de acil yardım almak üzere BM’ye ait 
Topluluk Merkezi’ne (CDC) sığındığını kaydetti.

Gharaibeh, “Baskınlar ve kötüye giden şartlar 
nedeniyle Trablus’taki CDC’nin önünde artan kalabalığın 
protesto yaptığını ve Libya’dan tahliye edilerek başka bir 
ülkeye yerleştirilmeyi beklediğini gördük.” açıklamasında 
bulundu.

Libyalı yetkililerin sığınmacı ve göçmenlerin haklarına 
saygı duyması gerektiğini vurgulayan Gharaibeh, 
gözaltların durdurulması ve başta tahliye bekleyenler 
olmak üzere gözaltı merkezlerinde tutulanların serbest 
bırakılması çağrısında bulundu.

Gharaibeh ayrıca, Libya’dan yaklaşık bir senedir 
askıya alınan insani yardım uçuşlarının yeniden açılması 
gerektiğinin altını çizerek, “Libya’daki sığınmacıların 
hayatları bu uçuşlara bağlıdır.” ifadelerini kullandı (AA).
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Mehmet Mert Çam1

Birleşik Devletlerin Afganistan’da 20 yıl süren 
varlığının Taliban lehine son bulması durumu, Rusya 
Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) tarafından Batı 
dünyasının bölgeden geri çekilmesi, hatta yenilgisi olarak 
değerlendirilmiştir. Bu “geri çekilme” sürpriz olmasa da 
Taliban’ın başta Türk bölgeleri olmak üzere beklenenden 
hızlı bir şekilde Kabil’e yürümesi ve bu durumun 
“Afgan Halkı” üzerinde yarattığı panik ve kaos durumu, 
uluslararası kamuoyunda çekilmenin bir “hezimet” 
olarak görülmesine de yol açmıştır. Bununla birlikte 
ÇHC’nin temmuz ayında -halihazırda Kabil düşmeden- 
“Taliban’ın Zaferi”nin halkın iradesini yansıttığını deklare 
ederek Taliban ile derin diplomatik ilişkiler kurması ve 
Pekin’in dış işleri nezdinde Afganlıların geleceklerini inşa 
etmesinde yanlarında olduklarını beyan etmesi2  dikkat 
çekicidir. Zira Taliban, rejim ihraç etmeyi düşünmediği 
sürece Çin’in desteğini alarak onun Orta ve Güney Asya’da 
etkisini arttırmasına yardımcı olacak bir partner olma 
potansiyelini taşımaktadır.

Çin-Taliban ilişkileri, genel olarak iki yönlü olacaktır. 
Bunlardan ilki “Kuşak Yol İnisiyatifi” (Belt and Road 
1 Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik 
Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), Uluslararası 
İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar ABD Araştırma 
Görevlisi, e-posta: http://mcam3@msu.edu.tr. 
2 China respects Afghans’ choice, expects Taliban to keep 
its words of establishing inclusive govt” https://www.
globaltimes.cn/page/202108/1231597.shtml (Son Erişim 
Tarihi: 24.09.2021).

Initiative) kapsamında ÇHC’nin ticari faaliyetlerini ihtiva 
eden ve kırılgan bir ekonomiye sahip Afganistan’ın ihtiyacı 
olan maddi yatırımlardır. Çin inşaat projeleri, bu döneme 
kadar Batılı ülkeler tarafından fonlanan dış desteğe 
muhtaç Afganistan ekonomisi için hayatîdir. “Ortaklık” 
temelli bu maddi yatırımlar hem ülkeyi tekrar imar 
etmek hem de küresel alanda meşruiyet elde etmek için 
Taliban açısından kabul edilebilir görünmektedir. Üstelik 
bu yatırımların, Batılılarınki gibi insan hakları paketiyle 
bir arada gelmemesi de Taliban’ın memnuniyetini 
arttırmaktadır. ÇHC’nin ilk kez 1954 yılında Zhou Enlai 
döneminde ortaya koyduğu “Barış İçinde Bir Arada 
Yaşama” doktrinindeki “İçişlere Karışmama” düsturu da 
ÇHC-Taliban ilişkilerinde belirleyici olacak sair ve belki de 
en önemli yöndür. Taliban’ın, Doğu Türkistan’ı etkileyecek 
köktenci oluşumlara sınırları içerisinde izin vermemesi ve 
ÇHC’in kendi içindeki Müslümanlara yönelik tutumlarına 
kayıtsız kalması, Pekin’in de Afganistan sınırları içerisinde 
Taliban’ın yönetim tarzını pek fazla sorgulamayacağı 
anlamına gelecektir.3  Bu doğrultuda Taliban liderlerinden 
ve Doha’daki görüşmelerde başmüzakereci olan Molla 
Abdülgani Baradar’ın, 28 Temmuz’da Tientsin’de Çin 
Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesinde “hiçbir 
gücün Afgan topraklarını Çin’e zarar verecek eylemlerde 
3 Ian Johnson, “How Will China Deal With the Taliban?” 
https://www.cfr.org/in-brief/china-afghanistan-deal-
with-taliban (Son Erişim Tarihi: 24.09.2021).

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN AFGANİSTAN’DAN ÇEKİLMESİ SONRASI ÇİN HALK 
CUMHURİYETİ-TALİBAN İLİŞKİLERİ
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bulunmak için kullanmasına izin verilmeyeceğini” beyan 
etmesi ve Çin’i “Afganistan’ın barış ve uzlaşma sürecine 
daha fazla dahil olmaya, gelecekteki yeniden yapılanma 
ve ekonomik kalkınmada daha büyük bir rol oynamaya”4  
davet etmesi ikili ilişkilerin nüvesini göstermesi açısından 
yukarıdaki savı doğrulamaktadır. 

Çin Halk Cumhuriyeti için Afganistan gibi bağımlı, 
işlevsiz ve en önemlisi bu ortaklıktan şartsız mutluluk 
duyan bir partner, Pekin’in hem bölgedeki hem de Kuşak 
Yol İnisiyatifi çerçevesinde küresel düzlemde hedeflerine 
katkı sağlayacaktır. Lakin ÇHC için politik uyumluluk ve 
işbirliği iktisadi çıkarların önünde gelmektedir. Devasa 
yatırımların içinde olduğu Kuşak Yol inisiyatifi projelerinin 
istikrarlı ülkelerde bile sekteye uğraması, Afganistan 
gibi ulus inşası tamamlayamamış, terör eylemlerinin 
yüksek, coğrafî açından zor bir ülkede başarılı bir şekilde 
tamamlanması mümkün görünmemektedir. Bunun 
dışında ÇHC’nin tıpkı Birleşik Devletler’in Marshall 

Planı gibi hegemonik açılımının bir alamet-i farikası 
olan BRI sadece maddî yatırımlara dayanmamaktadır. 
Pekin, “ortaklarından” iktisadî, eğitim ve sağlık olmak 
üzere sosyal alanlarda “Çin Modeli”ne uygun reformlar 
gerçekleştirmesini beklemektedir. Örneğin küçük ölçekli 

4 “Wang Yi Meets with Head of the Afghan Taliban Political 
Commission Mullah Abdul Ghani Baradar”, https://www.
fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1895950.shtml 
(Son Erişim Tarihi: 24.09.2021) ve Shannon Tiezzi, “The 
Taliban: China’s Deal With the Devil in Afghanistan”, 
https://thediplomat.com/2021/08/the-taliban-chinas-
deal-with-the-devil-in-afghanistan/(Son Erişim Tarihi: 
24.09.2021). 

Çin şirketlerinin BRI kapsamında Afganistan’da yatırım 
yapması için Çin yasalarına uygun düzenlemeler yapması 
gerekmektedir. Tabi bu düzenlemelerin Afganistan 
özelinde İslam hukukuna da uygun olması gerekmektedir. 
Yine eğitim konusunda kadın-erkek fırsat eşitliği, 
kadınların iktisadi ve sosyal parametreler açısından 
toplumda daha fazla görünür olmasını sağlama beklentisi 
Taliban’ın daha kapsayıcı bir yönetim modeli ve yumuşak 
bir siyasi çerçeve oluşturmasını sağlayabilir.5  

Birleşik Devletlerin bölgeden çekilmesi sonrasında 
ortaya çıkan yeni gerçeklikte Pekin yönetimi hem 
Afganistan’da istikrarı sağlamak hem de küresel 
hedeflerine ulaşmak adına nüfuzunu kullanarak bölgeyi 
dizayn etmek zorunda kalabilir. Nitekim daha öncesinde 
de Pekin yönetimi bu gayeye uygun adımlar atmıştır. 2013 
yılında Pakistan’da tutuklu olan Abdul Gani Baradar’ı 
hapisten çıkarmak6  için İslamabad yönetimine baskı 
yapmıştır. Yine 90’lı yılların sonunda Doğu Türkistan’daki 

ayrılıkçı hareketlere destek verdiğini iddia ettiği aşırılık 
yanlılarını Afganistan’da barınmalarını engellemek 
amacıyla Taliban’a karşı nüfuzunu kullanmıştır.7  Aradan 
5 Sebastien Goulard, “Does the Belt and Road Have 
a Future in Taliban-ruled Afghanistan?” https://
thediplomat.com/2021/08/does-the-belt-and-road-
have-a-future-in-taliban-ruled-afghanistan/ (Son Erişim 
Tarihi: 24.09.2021).
6 “Pakistan frees top Taliban leader Abdul Ghani Baradar” 
https://www.bbc.com/news/world-asia-24185441(Son 
Erişim Tarihi: 24.09.2021). 
7 Barbara Kelemen “China’s Afghanistan Gambit”, https://
thediplomat.com/2021/07/chinas-afghanistan-gambit/
(Son Erişim Tarihi: 24.09.2021).
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geçen 20 yıl sonrasında Çin daha güçlü ve “ihtiraslı” 
olmasına rağmen, büyük güç olma yolunda daha kırılgandır. 
Bununla birlikte bölge de yirmi yıl öncesine göre daha 
sofistikedir. Soğuk Savaş’tan sonra en zorlu çatışmaların 
yaşandığı bölge, devlet dışı aktörlerin de varlığıyla 
ilerleyen günlerde de Pekin yönetiminin angajmanına 
bakılmaksızın çatışmalara sahne olabilir. Taliban’a 
hasım olan DAEŞ’in Horasan kolunun Afganistan’daki 
etkili varlığı8  Taliban’ın yakın gelecekte ülke genelinde 
tam olarak kontrol sağlamasını zorlaştırmaktadır. Zira 
köktenci bir hareketin başarısı, Afganistan’da ve bölgede 
sair fraksiyonlardaki fundamentalist akımları daha da 
cesaretlendirecektir.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Doğu Türkistan Sorunu’na 
dair propaganda savaşının temelini teşkil eden 
kanıtlanamamış “aşırılık” argümanı doğrultusunda 
Türkistan İslam Partisi-Taliban ilişkileri ÇHC’nin öncelikli 
olarak “çözmesi gereken bir sorundur.”9  Zira geçtiğimiz 
yaz Taliban’ın ilerleyişinde Çin-Afganistan sınırı olan 
Vahan Koridoru’nun bulunduğu Bedahşan muhasarasına 
Türkistan İslam Partisi’nin de katıldığı iddiası Pekin 
yönetiminin uykularını kaçırmaya yetmektedir. Bununla 
birlikte ÇHC için Vahan Koridoru’nun öneminin sadece 
propagandadan ibaret olmadığı Tacikistan’daki askerî 
varlığının Afgan sınırından sadece 10 mil uzakta 
olmasından anlaşılmaktadır.10  

Vahan Koridoru’nun dolayısıyla Afganistan’ın ve 
bölgenin istikrarı, BRI kapsamında hayata geçirilmekte 
olan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun salahiyeti için 
de önem arz etmektedir. Afganistan’daki müphem durum, 
Hindistan-Pakistan arasındaki Keşmir gerilimi ÇHC 
sınırları içerisinde yer alan Kaşgar’ın koridora tam olarak 
entegre edilememesine neden olmaktadır. Bununla 
birlikte BRI’nin denizyolu kısmında önemli bir merkez 
olan Güney Pakistan’da Belucistan eyaletinde bulunan 

8 “Islamic State Khorasan Province” https://www.
nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/
Pages/Islamic-State-Khorasan-Province.aspx (Son Erişim 
Tarihi: 25.09.2021).
9  ÇHC’nin Afganistan sınırları içerisinde yer alan Vahan 
Koridoru’nda Çin faaliyetlerine olduğuna dair raporlar 
bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Barbara Kelemen 
“China’s Afghanistan Gambit”, https://thediplomat.
com/2021/07/chinas-afghanistan-gambit/(Son Erişim 
Tarihi: 24.09.2021).
10 Ömer Kanat, “After the Fall of Kabul, the US Needs 
to Reject China’s Narrative on Terrorism”, https://
thediplomat.com/2021/10/after-the-fall-of-kabul-the-
us-needs-to-reject-chinas-narrative-on-terrorism/(Son 
Erişim Tarihi: 24.09.2021).

Gvadar Limanı’nın daha efektif kullanılması, Afganistan 
üzerinden Türk coğrafyasıyla bağlanmasıyla mümkün 
olacaktır. Türkistan’daki hidrokarbon kaynaklarının 
Afganistan üzerinden nakil hatları ile bağlanması şimdiye 
kadar projeleri tereddütle yaklaşan Körfez Arapları’nın da 
yatırım yapmasını sağlayacaktır11.  Lakin bunun öncesinde 
Pekin yönetiminin yatırımlarını da hedef alan12  ayrılıkçı 
Belucistan Kurtuluş Ordusu’nun terör eylemlerinin 
minimalize edilmesi konusunda Pakistan’a destek olması 
gerekmektedir. Benzer bir işbirliği ve desteği Temmuz 
2021’de Gwadar Otoyol Projesi’nde Pakistan Talibanı’nın 
karıştığı iddia edilen13  ve 14 Çinli işçinin ölümüne neden 
olan bombalı saldırının faillerinin cezalandırılması 
konusunda ÇHC Pakistan’dan beklemektedir.14

Sonuç Yerine

Yeni Bir Meydan Okuma: Büyük Güç Sorunları 

Birleşik Devletlerin, Afganistan’dan çıkması, yükselen 
güçle angajmanını kesmesine, dolaylı olarak ÇHC’nin 
bölgeye yönelik ilgi ve nüfuzunun artmasına neden olmuş 
ve böylelikle ÇHC, tarihinde ilk kez “Büyük Güç Sorunları” 
ile karşı karşıya kalmıştır. Pekin yönetimi, birkaç devletin 
ve devlet dışı aktörün yer aldığı geniş bir coğrafyada – 
ki bu alan Birleşik Devletlerin kurmuş olduğu müesses 
nizamda “Rimland”i ihtiva etmektedir – sadece iktisadi 

11 Sebastien Goulard, “Does the Belt and Road Have 
a Future in Taliban-ruled Afghanistan?” https://
thediplomat.com/2021/08/does-the-belt-and-road-
have-a-future-in-taliban-ruled-afghanistan/ (Son Erişim 
Tarihi: 24.09.2021).
12 “Baloch Liberation Army attacks Chinese assets 
for 3rd time since Aug 2018”, https://economictimes.
indiatimes.com/news/defence/baloch-liberation-army-
attacks-chinese-assets-for-3rd-time-since-aug-2018/
articleshow/68664144.cms?from=mdr (Son Erişim 
Tarihi: 25.09.2021), “Balochi Militants Take Aim at 
Chinese Interests”, https://thediplomat.com/2020/07/
balochi-militants-take-aim-at-chinese-interests/(Son 
Erişim Tarihi: 25.09.2021). 
13 Sebastien Goulard, “Does the Belt and Road Have 
a Future in Taliban-ruled Afghanistan?” https://
thediplomat.com/2021/08/does-the-belt-and-road-
have-a-future-in-taliban-ruled-afghanistan/ (Son Erişim 
Tarihi: 24.09.2021). 
13 “Wang Yi Talks about Terrorist Attack in Dasu: Find 
out the Truth, Punish Perpetrators and Prevent Similar 
Incidents from Happening Again” https://www.fmprc.
gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1894917.shtml (Son 
Erişim Tarihi: 24.09.2021).

“China hopes Pakistan will soon find out causes of suicide 
bombing, Dasu terror attack”, https://www.globaltimes.
cn/page/202108/1232363.shtml (Son Erişim Tarihi: 
24.09.2021).
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gücünün yetmeyeceği, bilhassa politik, sosyo kültürel ve askerî gücüne ihtiyaç duyacağı sorunları çözmek zorunda 
kalacaktır. 

Yukarıda görüldüğü üzere ÇHC’nin küresel güç olma yolunda attığı adımlar Brzezinski’nin yıllar öncesindeki 
jeopolitik yaklaşımıyla birebir örtüşmektedir. Zira ÇHC’nin küresel bir güç olmasını sağlayacak ilk durak Afganistan’dan 
geçmektedir. Afganistan’da istikrarın “Çin Modeli” ile sağlanması ve bu denkleme Türk dünyasının başta iktisadî olmak 
üzere siyasî ve askerî entegrasyonu  15Pekin yönetimin Batı dünyasına karşı büyük bir meydan okuması olacaktır. Tabi 
bu noktada Türkistan coğrafyasının eski hamisi Rusya ile aralarındaki çatışma ihtimali de görmezden gelinmemelidir.

Halihazırda Rus Uzak doğusu ile Çin Mançuryası arasındaki iktisadi ve nüfus dengesinin ÇHC lehine kayması16  ve 
Pekin yönetiminin Sibirya’ya yönelik yayılmacı politikası da Rusya’nın hoşuna gitmemektedir17. 

Haritada görüldüğü üzere Çin’in küresel ihtiraslarını gerçekleştirmeden önce tekrar bölgesel bir hegemon olduğuna 
yönelik rüştünü ispatlaması gerekmektedir. Başta Pakistan olmak üzere, Güneydoğu Asya’da etkisini arttırmalı ve 
“casus belli” olarak gördüğü Tayvan meselesini kendi lehine çözmelidir. Lakin bunları gerçekleştirmek mümkün olsa 
da kolay değildir. Zira halihazırda kendi içinde yapısal sorunlarını çöz(e)memiş, komşularıyla tarihî ve kültürel olarak 
çatışma içinde18  olan ve en önemlisi bir “modus vivendi” yaratacak yumuşak güç unsurlarına sahip olmayan19  Pekin 
yönetiminin, bu çok bilinmeyenli denklemi çözmesi pek rasyonel görünmemektedir. Başka bir deyişle sonucunda 
sürdürülebilir barışı sağlayacak “Büyük Strateji” oluşturmak için “Barış İçinde Bir Arada Yaşama” gibi oportünist bir 
doktrin ya da pragmatist bir realpolitik yaklaşım yeterli olmayacaktır.
15 Murat T. Lamulin, “The Geopolitics of XXI Century in Central Asia”, The Kazahkstan Institute For Strategic Studies 
at the President Republic of Kazakhstan, Alma Ata, 2007, p. 124.
16 “‘This is our land’, China now claims Russia’s Vladivostok as part of its territory” https://tfipost.com/2020/07/this-
is-our-land-china-now-claims-russias-vladivostok-as-part-of-its-territory/(Son Erişim Tarihi: 26.09.2021) ve “Why 
China Will Reclaim Siberia” https://www.nytimes.com/roomfordebate/2014/07/03/where-do-borders-need-to-be-
redrawn/why-china-will-reclaim-siberia (Son Erişim Tarihi: 26.09.2021).
17 Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, Basic Books 2nd 
edition, New York, 2016, p. 165-166. 
18 Brzezinski, a.g.e., p. 152-153.
19 Andrew J. Nathan, Robert S. Ross, The Great Wall and the Empty Fortress, China’s Search For Security, W.W. Norton 
& Company, New York, 1998, p. 192. 
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Arda Mehmet Tezcanlar1

“Kuvvet izdüşümü harekâtları, stratejik seviyedeki 
önplanlamadan avcı çukurundaki askerin etkili ikmaline 
kadar geniş kapsamlı bir lojistik desteği gerektirir.”2 ABD 
Kara Kuvvetleri Harekat Talimnamesi’nde belirtilen bu 
husus, ABD’nin bir hegemon güç olarak devletler sistemi 
içindeki konumunu, dünyanın herhangi bir yerinde çıkan 
krizde göstermesi için gereken işlevselliği belirtmektedir. 
Her ne kadar ABD, “birbirine karışmış ittifaklardan” uzak 
durarak Avrupa entrikalarından bağımsız bir devlet kurma 
hedefi gütmüşse de değişen uluslararası siyaset içinde 
çıkarlarını tehdit edebilecek bölgesel krizler hakkında 
karar almak zorundadır. Bu zorunluluk Soğuk Savaş döne-
minden süregelen çevreleme politikasının askeri strateji-
1 Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik 
Araştırmalar Enstitüsü Güvenlik Araştırmaları Doktora 
Öğrencisi,  e-posta: arda.tezcanlar@gmail.com.
2 Benjamin King, Richard C. Briggs ve Eric R. Craner, 
(Ed.) Spearhead of Logistics: A History of the US Army 
Transportation Corps, US Army Transportation Corps: 
Fort Eustis, VA, 1994, p. 376.

si olan “kısıtlı savaş kuramı”nın kuvvet izdüşümü olarak 
gelenekleşmesidir. Bu kurama göre ölçülü bir kuvvetle 
yapılabilecek hazırlıklı bir tahdit ile genel bir savaş ris-
kine girmeden Sovyet askeri yayılmasının caydırılması 
veya bozguna uğratılması sağlanabilir.3 Günümüzde de 
Avrupa’da çıkabilecek Rusya kaynaklı siyasal bir krizin 
askeri bir çatışmaya dönmesi durumunda bu tür bir kısıtlı 
savaş kuramının icrası gerekmektedir. Bu nedenle ABD 
Deniz Kuvvetleri bu kuramın icrasına yeterli unsurlarla 
destek verecek bir kuvvet paketi sağlamak zorundadır. Bu 
durumda da bir uçak gemisi, görev kabiliyetiyle en es-
nek deniz sistemi olduğundan dolayı deniz kuvvet paketi 
planlamasında ilk sırayı almaktadır.4 Ancak İkinci Dünya 
Savaşı sonrası ABD deniz stratejisini “güç izdüşümü ve 

3  Robert E. Osgood, “Limited War and Power Projection”, 
John F. Reichart ve Steven R. Sturm, American Defense 
Policy, 5. Baskı,  The Johns Hopkins University Press: 
Baltimore, MA, 373-382, p. 375.
4 Robert P. Haffa Jr., Rational Methods, Prudent Choices: 
Planning US Forces, National Defense University Press: 
Fort McNair, DC, 1988, p. 68.

ABD GRAND STRATEJİSİNDE DENİZ STRATEJİSİNİN PLANLANMASI
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deniz kontrolü”nün oluşturması,5 bu planlamanın her iki 
vazifeyi de karşılamasını gerektirmektedir. O halde plan-
lanan uçak gemisi görev gücü veya güçleri hem Mumarsk 
Sahanlığı’ndan tertiplenecek bir Rus deniz seferberliğini 
Grönland-İzlanda-Birleşik Krallık sahasında (GIUK Gap) 
durdurmak, hem de Atlantik Deniz Ulaşım Hatları’nı (At-
lantic SLOC – Sea Lines of Communication) Rus deniz 
ve deniz hava kabiliyetine karşı savunmakla yükümlü 
olacaktır.6 Çünkü öngörülen kuvvet izdüşümünün Avrupa 
anakarasında en uç koşullarda sağlanması durumunda 
ABD’den Avrupa’daki müttefiklerine gidecek ikmalin to-
najı 1986 planlamasına göre yüzde 95’tir.7 Bu durumda 
ABD Deniz Kuvvetleri’nin barış zamanında hangi denizde 
ve okyanusta kaç gemi bulunduracağını belirleyecek bir 
ABD ulusal siyaseti var mıdır? 

İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda ABD ve SSCB, mağ-
lup ettikleri düşmanlarına ve savaşı beraber kazandıkları 
ama kendilerine bağımlı olan müttefiklerine, güvenlik-
lerini tesis etme karşılığı kendi barışlarını dayatmış iki 
büyük güçtür. Ancak bu iki büyük güç arasında gücünü 
dünyanın her noktasına yansıtabilecek tek güç ABD’dir. 
ABD’nin bu farklı kabiliyeti kendisinin İkinci Dünya Sava-
şı’ndan galip tek deniz gücü olarak çıkmasının ötesinde, 
Soğuk Savaş boyunca da kendisine hatırı sayılır bir mey-
dan okuma gösterebilecek bir deniz gücünün olmamasıy-
la ilgilidir.8 Bu durum ABD’ye yeni başlayan Soğuk Savaş 
döneminde hegemonik nitelikte, askeri bir kabiliyet ka-
zandırmıştır. Mead’e göre ABD’nin bu tür askeri kabiliyet-
lere sahip olmasının temelinde Detanté dönemine kadar 
edindiği, kitle üretimi ve tüketimin yüksek olduğu Fordist 
siyasal iktisat yatmaktadır.9 Ancak Fordizm bir siyasal 
5  George W. Baer, One Hundred Years of Sea Power: 
The US Navy, 1890-1990, Stanford University Press: 
Stanford, CA, 1994, p. 4.
6  Haffa Jr., a.g.e., p. 71.
7 A.e.
8 William D. O’Neil “The Naval Services: Network-
Centric Warfare”, Hans Binnendijk, (Ed.), Transforming 
America’s Military, National Defense University Press: 
Washington, DC, 2002, 129-158, p. 130.
9 Walter Russell Mead, Power, Terror, Peace, and War: 

iktisat olmadığı gibi, ABD askeri gücüne hegemonik bir 
nitelik kazandırması da tek başına üretim ve tüketim iliş-
kilerinin hacmi ve çeşitliliği ile açıklanamaz. Aglietta’ya 
göre Fordizm’in temelinde kapitalist bir iktisadi sistemde 
emeğin mekanikleşmesini temel alan Taylorizm yatmak-
tadır.10 Fordizm maaşlı çalışanların yaşam koşullarındaki 
değişimlerin emek sürecinde görülen büyük değişimlerle 
bağlantılı olması ve bu bağlantıların toplumsal tüketim 
normlarını oluşturarak toplu pazarlık biçiminde ekono-
mik sınıf çatışmasını kurumsallaşmasıdır.11 Böylelikle 
Fordizm, ABD’de refah oluşumunu yoğunlaştırmış ve 
bu yoğunlaşmanın devamlılığı için iş kollarının devini-
mine ve çeşitlenmesine neden olmuştur.12 Fordizm’in 
temelinde görülen değişimlerin bağımlılığı ve buna 
bağlı kurumsallaşma siyasette de kendini göstermiştir. 
ABD seçmeninin ekonomik hayatta var olabilmek için 
uyum sağladığı toplumsal tüketim normları, kendisinin 
bireysel hak ve özgürlüklerini koruyabilmesi için özel 
mülkiyetini tanımlamasını sağlamıştır. Buna karşılık ABD 
ekonomisinin ürettiği refah ve bu refahı üreten endüstri 
de ABD’nin uluslararası sistemde var olabilmesini sağla-
yacak ekonomik gücü oluşturmuştur. Böyle bir durumda 
Fordizm’in ortaya koyduğu sınıflar arası toplu pazarlıklar, 
siyasette bireysel hakların ve ulusal çıkarların aynı anda 
korunmaya çalışıldığı bir ittifaklar siyasetini yaratmış-
tır. Bunun yanında, Van Der Pijl’e göre Fordizm, ABD’nin 
üretimle sermaye yaratan toplumsal sınıfları ile parayla 
sermaye yaratan seçkin sınıflarını birleştirmiştir.13 Bu 
birleşim ile ülke içindeki üretim ilişkileri için gereken 
sermayeyi uluslararası ticaretten kazanılan faizlerle des-
tekleyen yeni ilişkiler, ileride şirket liberalizmi konsepti-
ni ve bu konsepte bağlı Atlantik sermayesinin dolaşımı 

America’s Grand Strategy in a World at Risk, Vintage 
Books: New York, 2005, p. 44.
10 Michel Aglietta, A Theory of Capitalist Regulation: 
The US Experience, Verso: Londra, 2015, p. 113.
11  A.g.e., p. 116.
12 A.g.e., p. 128.
13  Kees Van Der Pijl, The Making of Atlantic Ruling 
Class, Verso: Londra, 1984, p. 18.
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üzerinde ABD’nin kontrolünü kazandıracak hegemonik bir 
kontrol konseptini yaratacaktır.14 Kısacası Fordist ilişkile-
rin ABD askeri gücüne katkısı bu ilişkilerin siyasallaşması 
ile olmuştur.

Fordizm’le gelen örgütlenme davranışları ve bu dav-
ranışların siyasallığı İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’ye 
ekonomik gücünü var ettirebilme kabiliyeti sağlamıştır. 
Ancak bu durum hem ABD askeri gücünün savaş sonrası 
hegemonik bir nitelik kazanmasını açıklamak için yeterli 
değildir, hem de değişen bir dünyada askeri gücün de bi-
çim değiştirmesiyle anlayış değiştirmiştir. Hitch ve McKe-
an’e göre İkinci Dünya Savaşı öncesi dönemde bir devletin 
ekonomik savaş potansiyeli, savaşmak için gerekli olan 
insan ve malzemeyi sağlayacak bir ekonominin tam se-
feri kabiliyeti ile ölçülmekteydi.15 Ancak bu kavram hem 
belirsizdi, hem de nükleer silahlarla beraber gelişen tek-
nolojinin etkisiyle önemsizleşmekteydi.16 Dahası Soğuk 
Savaş ile ortaya çıkan isyancı hareketler, yer altı faaliyet-
leri ve ulusal kurtuluş mücadeleleri karşısında ekonomik 
savaş potansiyeli etkisiz kalmaktaydı. Bu durumda da 
fakir veya zengin fark etmeksizin her devlet kendini varlı-
ğını iç ve dış tehditlere karşı sürekli koruyacak bir askeri 
gücü var etmek için ekonomik kaynaklarından belirli bir 
payı savunma harcamalarına ayırabiliyordu. Böylelikle her 
devletin, varlıklarını güvenceye almak için sürekli bir as-
keri güç bulundurduğu uluslararası bir sistemde ABD’nin 
kendi ekonomik savaş potansiyeline ve diğer kıtalara 
olan coğrafi mesafesine güvenerek zayıf bir askeri güç 
bulundurması fikri tehlikeliydi.17 Böyle bir sistem içinde 
ABD’nin yapması gereken ise ekonomik gücünü “zama-
nında” kullanarak askerî gücünü somutlaştırabilecek 
askeri planlamalar oluşturmasıydı.18 

14  A.g.e., p. 8-10.
15  Charles J. Hitch ve Roland N. McKean, The Economics 
of Defense in the Nuclear Age, Harvard University Press: 
New York, 1965, p.14. 
16  A.g.e., p. 14-15.
17  A.g.e., p. 15-16.
18  A.g.e., p. 16.

Karar verilmiş dış siyasete taahhüt ile kuvvet yapısı 
arasında ilişkiyi oluşturmak ABD askeri planlamasının 
mantığını oluşturmaktadır.19 Bu ilişkinin oluşturulma-
sında birçok savunma anlaşması, dış siyaset analizi ve 
lobi faaliyeti yanında farklı kuvvet komutanlıklarının 
ve kongre alt komitelerinin de etkisi olmaktadır. Ancak 
önemli olan dış siyaset taahhütleri ile kuvvet yapılarında 
öngörülemeyen değişkenlikler karşısında intibak sağla-
yacak bir bürokrasinin bu ilişkinin devamlılığını sağlama-
sıdır. İşte bu devamlılık ABD Savunma Bakanlığı’nın en 
önemli işlevidir. Bakanlık, bu işlevi yerine getirmek için 
gereklilikler, olumsallıklar, hedefler, tehditler, müttefik-
ler, uyarı zamanı, gerekliliklerin eşzamanlılığı ve güven 
düzeyi faktörlerini tanımlayarak değişen durumlar karşı-
sında analitik modeller oluşturmaktadır.20 Bu faktörlerin 
içini dolduran tanımlamalar ise ABD savunma siyasetine 
olan yaklaşımlardır.

Tarih boyunca ABD savunma siyaseti Kongre karar-
larının fiziksel olarak uygulanmasından Kızılderili toplu-
luklarına karşı “tenkil ve tedip” yapılmasına, Kuzeydoğu 
Kıta Sahanlığı’nın (İng. Northeastern Seaboard) korunma-
sından Sovyet yayılmasının sınırlanmasına çeşitli ulusal 
güvenlik hedefleri ile biçimlenmiştir. Ancak tarihsel sü-
reçte bütün bu amaçların ortak noktası ABD’nin egemen 
bir devlet olarak dünya düzenindeki yerinin korunması ve 
bu yer üzerinden edindiği hegemonik kontrol fırsatlarını 
mevcut düzenin korunmasıyla sürekli tekelinde bulun-
durmasıdır. Bu anlamda ABD dış siyasetini etkileyecek 
düşünceler, askeri gücün planlamasına da yansımaktadır. 
Özellikle Soğuk Savaş sonrası ABD dış siyasetinde etkili 
olan görüşler ABD savunma siyasetine olan yaklaşımları 
da şekillendirmektedir. Bu görüşlerden ilk olarak hem sol 
Demokratların hem de sağ Cumhuriyetçilerin destekledi-
ği “Eve Gel Amerika” (İng. Come Home America) görüşü 
Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD’yi tehdit edecek bir 
akımın kalmadığını, bu nedenle askeri harcamalarının 

19  Haffa Jr., a.g.e., p. 38.
20 A.g.e., p. 39-40.
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azaltılmasını savunmaktadır.21 Buna karşılık “Pax Ame-
ricana” görüşünü savunanlar ise ABD’nin, gelişmiş en-
düstriyel ülkelerin çıkarlarını hesaba katan ama bunların 
dünya liderliğine oynamalarını önleyecek yeni bir dünya 
düzenini kurup korumasını ve bu süreçte de potansiyel 
rakiplerinin bölgesel ve küresel rolleri hedeflemelerini 
caydıracak bir askeri üstünlük sağlaması gerektiğini 
iddia etmektedirler.22 Bu iki görüşün yanında dünya dü-
zeninin korunması için kolektif güvenlik ile hareket edil-
mesini savunan görüş, herhangi bir tehdide karşılık ABD 
askeri gücünün Birleşmiş Milletler tarafından kurulacak 
çokuluslu bir barış gücüne öncülük etmesi gerektiğini 
savunmaktadır. Bu üç görüşe karşılık hem Demokratların 
hem de Cumhuriyetçilerin ana akım kanatlarınca destek-
lenmeye çalışılan “Pragmatik Müdahalecilik” (İng. Prag-
matic Interventionism) ise tecritçiliği, dünya polisliğini 
ve kolektif güvenliği reddederek ABD’nin muhtemel bir 
gerginlik karşısında geliştirebileceği bir askeri kabiliyete 
sahip olması gerektiğini savunmaktadır.23 Her bir görüş 
hem ABD Kongresi’nde hem Senato’da çoğunluk bulduğu 
takdirde Pentagon’un analitik modellemelerinin içerikle-
rini etkilemektedir.

ABD için denizler ticaret demektir. ABD Kurucu Ba-
baları’nın tasarladığı federal birliktelik için deniz, birliğin 
ortak çıkarlarının diğer devletlere karşı sürdürüldüğü bir 
alandır. Çünkü denizlerde ticari saygınlık ve imtiyazlar 
kaybedilirse birliğin Avrupalı ülkelerin kolonilerinden 
farkı kalmaz.24  Bunun yanında ABD siyasal coğrafyasında 
denizin “Pasifik ile Atlantik ve Kuzey ile Güney Amerika 
arasında geçiş sağlayan ‘Amerikan Akdeniz’i”25 olarak 
21  Lawrence J. Korb, “The United States”, Douglas J. 
Murray ve Paul R. Viotti, (Ed.), The Defense Policies 
of Nations: A Comparative Study, 3. Basım, The Johns 
Hopkins University Press: Baltimore, MA, 1994, 19-56, 
p. 26
22  A.g.e., p. 27.
23  A.g.e., p. 27.
24  James Madison, Alexander Hamilton ve John Jay, The 
Federalist Papers, Penguin Books: Londra, 1987, p. 128-
134.
25 Nicholas J. Spykman, “Political Geography of 

tahayyül edilmesi, ticaret yolları ile beslenen Eski Dün-
ya devletlerinin bu bölge üzerinden sağladıkları ticaret 
üzerinde göreceli bir üstünlük demektir. Bu üstünlüğün 
hegemonyaya dönüşümü ise etkili bir deniz gücü ile 
mümkündür. Mahan’ın ABD’nin bir ada ulusu olarak de-
niz gücüne sahip olması iddiasının altında yatan neden 
budur: Bu sahanlığın Avrupa devletlerince dağılması veya 
paylaşılması ABD için bir felakettir.26

Günümüzde ABD bu tür bir etkin deniz gücünü kuv-
vet yapısındaki esneklikle sağlamaktadır. Bu esnekliğin 
temelinde ise uçak gemileri bulunmaktadır.  Uçak gemi-
leri kıyı üslerinden görece bağımsız ve kara unsurlarının 
yetersiz olduğu yerlere uygundur.27 Dahası uluslarara-
sı sistemdeki değişimlere karşılık ABD’nin çıkarlarını 
koruyacak hem bir sistem kontrolörü hem de ABD’nin 
değişime uğrayacak savunma siyasetinde fiziksel bir oyun 
kurucudur. Bu nedenle ABD’nin sahip olduğu uçak gemisi 
sayısı iki ana bölgesel savaşı kazanmak için gerekenden 
fazladır.28 Ancak uçak gemilerinin ve onları destekleyen 
platformların sayısı da ABD’nin dış siyasetine olan taah-
hüdünü sağlayacak kadardır. ABD dış siyaseti askeri gücü 
ancak ve ancak saldırgan bir düşmanın yenilmesi üzerine 
tasarlaması durumunda ABD Deniz Kuvvetleri, kendine at-
fedilen öncül olma vaziyetini mutlak bir savaş durumunda 
ortaya koyabilecektir. Bu da bir deniz savaşı stratejisinde 
tanımlanan nitelik ve niceliğin barış döneminde sınırlan-
dığını göstermektedir.

ABD’nin barış zamanında dünya çevresinde bulundu-
racağını platform ve sistemin niceliğini belirleyecek özel 
bir ulusal siyaset, Grand Stratejisi altında tasarladığı 
dış siyaset taahhütleridir. Bu taahhütler, hem Fordizm 

the Americas”, Harold Sprout ve Margaret Sprout, 
Foundations of National Power, 2. Basım, D. Van 
Nostrand Company, Inc.: New York, 1955, 252-262, p. 
252. 
26 Baer, a.g.e., p. 12.
27 Anthony H. Cordesman, US Forces in the Middle East: 
Resources and Capabilities, Westview: Boulder, CO, 
1997, p. 29.
28 A.g.e., p. 29.
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gibi kendine özel ekonomik rejimlerin hem de ‘Amerikan 
Akdenizi’ gibi tecrübe edilmiş özel jeopolitik koşulların 
değişmez olarak alındığı ama bunun yanında “Eve Gel 
Amerika”, Pax Americana, Kolektif Güvenlik, “Pragmatik 
Müdahalecilik” gibi siyasal görüşlerin de değişken olarak 
alındığı bir siyaset inşası sonunda ortaya çıkmaktadır. Bu 
taahhütlerin hem nitelik hem de nicelik ortaya koyduğu 
gereklilikler ise ABD Ulusal Güvenlik Devleti yapısı için-
de bir iş bölümünde ele alınmaktadır. Deniz savaş plat-
form ve sistemlerin nitelenmesinde ABD dış siyasetinin 
yansıması görülürken, nicelemesi ise Pentagon ve Deniz 
Harekât Başkanlığı’nın (Chief of Naval Operations) harp 
oyunları ve senaryoları ile belirlemektedir. 
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Alperen Kürşad ZENGİN1

Türkiye’nin; bölgesel güç olarak kabul görmesi ve aynı 
zamanda yükselen bir güç olarak uluslararası sistemde 
etkinliğini arttırabilmesi için, kendi “jeopolitik kodlarını” 
milli güvenlik ve milli çıkarlarına göre belirlemelidir. Bu 
bakımdan Türkiye’nin başta sınır komşuları olmak üzere, 
yakın jeopolitiğindeki diğer devletlerle olan ilişkileri elbet-
te büyük önem taşımaktadır. Jeopolitik güvenliği merkeze 
alan bu ilişki modellemesi, Türkiye’nin hem bölgesel hem 

1 Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik 
Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN) Strateji ve 
Güvenlik Araştırmaları, ABD, Araştırma Görevlisi, 
e-posta: zengin.alperenkursad@gmail.com. 

de uluslararası sistem düzeyinde kendine biçtiği rolü oy-
naması ve milli ülküsü adına uygun bir metot oluşturabilir.

Türkiye’nin jeopolitik güvenliği muhtevası bakımın-
dan, elbette başta sınır komşularını merkeze almakta-
dır, ancak çok uluslu savunma örgütlerinin oluşturduğu 
yelpazenin de bu değerlendirmeye dahil edilmesi gerek-
mektedir. Bu bakımdan, üç parçalı bir güvenlik yapısının 
da varlığından söz edebiliriz, bunlardan birincisi; Batı 
Avrupa ve ABD’yi çeşitli çok uluslu örgütler bütününü, 
ikincisi; Ortadoğu ve Kuzey Afrika devletlerini içeren ve 
böylelikle Türkiye’nin hem karadan güney sınırlarının gü-

TÜRKİYE’NİN RUSYA ile İLİŞKİLERİNDE  JEOPOLİTİK GÜVENLİĞİNİ “KERTERİZ ALMAK”
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venliğini hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni içine 
alan Akdeniz’deki menfaatlerini ve son olarak üçüncüsü 
ise, Karadeniz’den başlayarak sınırdaş Kafkasya devletle-
rini içeren kuzey yönlü bir parçalı yapıyı ifade etmektedir.

Türkiye’ye sınırı olan devletlerin doğrudan bir güven-
lik tehdidi oluşturma potansiyeline sahip olmadıkları dü-
şünülürken bu devletlerin daha gelişkin ikincil devletler 
ve küresel güçler karşısındaki kırılgan yapıları, demog-
rafik durumları ve ontolojik/tarihsel düşmanlık algıları 
tam tersine tehdit oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle kırıl-
ganlık durumu (Irak, Gürcistan, Ukrayna, Suriye’de olduğu 
gibi) Türkiye’nin milli güvenliğini doğrudan etkilemekte-
dir.2 Denklemden ayrı bir şekilde ters yönlü bir tasavvurda 
Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışma hali de Tür-
kiye için bir milli güvenlik meselesidir.  Çünkü Türkiye’nin 
sınır komşularının herhangi bir ikincil devlet ya da küresel 
güç tarafından işgal edilmesi ve buna bağlı olarak ortaya 
çıkan çatışmalı durum3; başta göçmen krizi olmak üzere, 
askeri güç araçlarının devreye sokulmasına neden olan 
hadiseleri ortaya çıkarmaktadır. Irak hariç olmak üzere 
bahsedilen bütün kırılgan devletlerde yaşanan çatışma-
lar ve askeri müdahalelerin temel aktörlerinin başında 
Rusya’nın gelmesi, onu doğal olarak Türkiye’nin jeopolitik 
güvenliği için temel meselelerden biri haline getirmektedir. 

Şimaldeki Rüzgâra Dikkat!

 Rusya ile ilişkiler, ona coğrafi olarak yakın olan 
bütün devletler için önemliyken, tarihi 15. yüzyıla kadar 
götürülebilecek Türk-Rus ilişkileri daha ciddi muhtevalar 
taşıdığı için günümüzdeki mevcut dinamiklerle birlikte 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu gerekliliğin temel 
çıkış noktası, Türkiye ve Rusya’nın jeopolitik tasavvurla-
rının çakıştığı, çatıştığı ve bazen de uyum gösterebildiği 

2 Şener Aktürk, “Turkey’s Grand Strategy as the Third 
Power: A Realist Proposal”, Perceptions,(2021), Vol.25, 
No.2, s.157.
3 Haluk Özdemir, “Tasarlanmış ve Beliren Üst Stratejiler: 
Türkiye ve Diğer Orta Büyüklükteki Devletler için 
Alternatifler”, Ali Karaosmanoğlu ve Ersel Aydınlı, 
Strateji Düşüncesi: Kuram, Paradoks, Uygulama, 
İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, (2020), 
s.43. 

bir doğrultuda ilerlerken, ikili ilişkilerin sürdürülebilirlik 
ve belirlen(-e)bilirlik düzeylerini kapsamaktadır.

Türkiye ve Rusya’nın Rekabet Ettiği Bölgeler4

Suriye meselesinde her iki aktörün farklı kesim-
leri desteklemesine rağmen, İran- Rusya- Türkiye arasın-
da gerçekleşen görüşmeler sonucu ortaya konan Astana 
Mutabakatı ikili ilişkileri belli bir boyuta getirmiştir. Af-
rika’nın belli bölgeleri ve Doğu Akdeniz jeopolitiğini de 
içeren ve yine Libya özelinde sivrilen ikili ilişkiler oldukça 
karmaşık bir yapıda değerlendirilebilir. II. Karabağ Savaşı 
ile birlikte Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı büyük bir zafer 
kazanması ve Türkiye ile Rusya’nın bu sürece “neredeyse” 
doğrudan dahil olmaları ikili ilişkilerin çatışan ve çakışan 
jeopolitik tasavvurunu tam olarak gözler önüne sermek-
tedir. Son dönemde gerçekleşen Ukrayna-Rusya arasın-
daki askeri tırmanma ve Türkiye’nin Ukrayna’nın NATO’ya 
girmesi yönünde verdiği destek ile Türk SİHA’larının ihracı 
gibi konular ilişkileri Rusya’nın bakış açısıyla bozarken5, 
Karadeniz’in güvenliği açısından ve Türkiye’nin Ukray-
na’ya meşru ve haklı desteği, olaylar bütününü yine jeo-
politik güvenlik eksenine doğru tabii olarak kaydırmıştır. 

Rusya’nın geçmişten bugüne, başta turizm sek-
törü olmak üzere enerji ve domates ticareti v.b. gibi eko-
nomik birimleri Türkiye’ye karşı “cezalandırıcı diplomatik 
kart” olarak kullanması, ilişkilerin sağlam temeller 
üzerine kurulu olmadığı yönündeki algıyı güçlendirmiştir. 
Dünyanın neredeyse bütün çatışmalı alanlarında Rus 
yapımı silahların arz edilmesine karşın, Türkiye’nin 
Polonya’ya SİHA ihraç etmesi ve Baltık ülkelerinin 
son dönemde bu yönlü eğiliminin Rusya tarafından 
eleştirilmesi ve güvenlik tehdidi olarak algılanması yine 

4 Ezgi Yazıcı, “Competition between Russia and Turkey 
Drives Conflict across the Middle East, Africa, and 
Central Asia,” The Instıtute For The Study Of War (ISW) 
(12 Temmuz 2021), https://www.understandingwar.org/
backgrounder/competition-between-russia-and-turkey-
drives-conflict-across-middle-east-africa-and 
5 Russia warns Turkey over ties with Ukraine, Reuters  
(24 Mayıs 2021), https://www.reuters.com/world/russia-
warns-turkey-over-ties-with-ukraine-2021-05-24/ 
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ikili ilişkilerin temelleri konusundaki şüpheleri doğrular 
niteliktedir. Bu bağlamda, Türkiye-Rusya ilişkilerinin 
kavramsal bir kalıba sokularak adının konulmaya çalı-
şılması ya da ilişki kümesinin belirlenebilmesi üzerine 
eğilmektense, sürdürülebilirlik konusunun daha mühim 
olduğu düşünülmektedir. Başka bir deyişle Türkiye-Rus-
ya ilişkilerine dair “Ne ve Nasıl?” soruları yerine, “Ne 
zaman ve Ne kadar?” sorularının yöneltilmesi gerek-
mektedir. Gerekli gördüğümüz bu eğilimin daha iyi an-
laşılması adına son dönemde ikili ilişkilere atfedilen 
“kirpi ikilemi” metaforuna kısaca eğilmekte fayda vardır.

Bozkurt, Ayı ve Kirpiler 

Uluslararası sistemin oldukça belirsiz, adı ko-
namayan yapısı6 doğal olarak Türkiye-Rusya ilişkilerine 
de yansımıştır. Ancak ikili ilişkilerin çatıştığı, çakıştı-
ğı ve bazen milli çıkarlar etrafından belirli bir seviyede 
uyum sağladığı düşünüldüğünde sürdürülebilirlik ko-
nusu oldukça ön plana çıkmaktadır. İkili ilişkilerdeki 
belirsizlik ve yine sürdürülebilirlik hususunun bir diğer 
nedeni ise tarihsel algılamalarla ilgili olabilir.  Gü-
nümüzde Türkiye-Rusya ilişkilerinin adını koymaya 
çalışan ve “kirpi ikilemi” metaforuyla popülerleşen 
görüşler, ikili ilişkileri açıklamaya dair her ne kadar 
belirsizlik sorununa belli bir derecede gem vursalar 
da ilişkilerin (kavramsal olarak) sürdürülebilirliğini 
tartışmaktan göreli olarak uzaklaşmaktadırlar. 

Hem Schopenhauer’un, hem de Freud’un kul-
landığı “kirpi ikilemi” metaforu, insani ilişkiler ve grup 
psikolojisinin mantığını anlatamaya çalışır. Soğuk hava 
şartlarında donmamak için birbirine yaklaşan kirpilerin 
belli bir yakınlığa gelince dikenlerinin birbirine bata-
cağını hülasa donmak ve diken batması arasında kalan 
kirpilerin yaşayacağı ikilem tartışılırken, yakınlık sınırının 
belli bir derecede kalması gerektiği üzerinde durulmak-
tadır. Bu psikoloji-felsefe metaforunun, Türkiye-Rusya 

6  Mustafa Kibaroğlu, “Paradigma Yokluğunda Küresel ve 
Bölgesel Politikalar Belirlemek”. Stratejist, (2019), Cilt: 
25, s. 20-25.

ilişkilerine yakıştırılması ilk bakışta oldukça açıklayıcı 
görünmektedir, ancak üç noktada ilişkiler kümesi bu 
kavramdan uzaklaşmaktadır, bunlardan birincisi iklim 
şartlarının farklı bölgelerde değişmesidir. Türkiye ve Rus-
ya’nın karşı karşıya ve dirsek mesafesinde kaldığı farklı 
bölgelerde farklı milli çıkarları vardır. Önerilen metafor 
üzerinden değerlendirdiğimiz de hem her iki devletin bir 
birine karşı tutumlarının birlikte bulundukları bölgelere 
göre değiştiği hem de iki devletin ortak bir payda da sa-
dece “donmamak” üzerine buluşmadığı, ulusal çıkarlara 
dayalı farklı dinamiklerin ilişkilerin seyrini belirlediği 
söylenebilir. Örneğin Suriye meselesinde, Türkiye’nin ana 
dinamiği milli güvenlik ekseninde ilerlerken, Rusya’nın 
büyük güç olma dürtüsüyle hem ABD’yi dengeleme hem 
de Akdeniz’e yönelik karmaşık bir jeopolitik tahayyülü 
söz konusudur. Güney Kafkasya’da ise Rusya’nın daha 
çok kendi bölgesel güvenlik anlayışı ön plana çıkarken, 
Türkiye’nin ise başta ulusal çıkarları olmak üzere yakın 
jeopolitiğindeki olaylara karşı tutumu ile bölgesel güç 
statüsü kendini göstermektedir. Karşı karşıya gelinen 
noktalarda uyum sağlanabildiği gibi soğuk rüzgârların 
estiği alanlarda mevcuttur. İkinci problem ise kavramın 
iki denk/aynı varlık arasında geçmesi hususudur. Türkiye 
ve Rusya’nın birbirlerine benzeyen yönleri bulunsa da hem 
uluslararası düzeydeki amaçları (yukarıda değindiğimiz 
gibi) hem küresel ilişkileri hem de mevcut ve potansi-
yel güçleriyle birbirinden farklılaşmaktadır. Son olarak 
üçüncü sorunlu alan ise, metaforun iki varlığın üzerine 
kurulu olmasıdır. Ancak, Türkiye-Rusya ilişkileri sadece 
ikili arasında gerçekleşen doğal bir  münasebet olmak-
tan öte, birden fazla farklı güç kapasitesine ve politik 
amaçlara sahip  aktörün dahili ile gerçekleşmektedir. 

Sonuç Yerine

Tüm bu sorunlu açıklamaların getirdiği eksik-
likler, ikili ilişkilerin adının konmasındansa sürdürüle-
bilirliğin esas alınarak düşünülmesi gerekliliğini ortaya 
çıkarmaktadır.  Bu nedenle Türkiye’nin farklı bölgelerde 
dirsek mesafesinde ve karşı karşıya olduğu Rusya’ya 
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karşı, her farklı alan için farklı stratejiler oluşturması 
gerekmektedir. Buna binaen genel anlamda ve so-
yut bir şekilde aşağıda önerilen adımlar izlenebilir: 

1- İkili ilişkilerin selameti, uluslararası sistemin 
yapısal dönüşümlerine ve sıkça değişen gündemi-
ne bırakılmamalıdır. Soğuk Savaş döneminde iki 
kutuplu yapının arasında kalan Türkiye’nin günü-
müzde uluslararası sistemin ortaya çıkardığı di-
namiklerden çok kendi milli güvenliğini merkeze 
alan stratejilere yönelmesi ya da en azından bunlar 
arasında denge kurabilmesi gerekmektedir.

2- Türkiye’nin Rusya ile ihtilaflı olduğu alanlardaki 
politikaları ikili ilişkilerin ilerleyişine set koymak-
sızın ancak ivmenin düşürülebileceği bir kayıpla 
sürdürülmesi ve böylelikle, ikili ilişkilerin üçüncü 
bir aktör ya da aktörler kümesince araç haline 
getirilmesi önlenmelidir. Daha açık bir ifade ile 
Türkiye’nin ABD ile ilişkilerini güçlendirmesi ya da 
Karadeniz ve Doğu Avrupa’daki politikaları Rusya 
ile ilişkilerini en alt düzeyde etkileyebilecek bir 
yapıya konumlandırılmadır. Türkiye’nin bu kısım-
daki ana amacı ulusal çıkarlarından olabildiğince 
alt düzeyde bir kayıpla, karşı tarafında aynı oran-
da verebileceği tavizleri denkleştirebilmesidir.

3- Türkiye uluslararası sistemde Rusya ile ilişki-
lerini belli bir çerçevede ilerletirken onu he-
men her çatışmalı bölgede doğrudan ancak 
belli bir seviyede dengeleyen bir güç olarak 
diğer aktörlerle olan ya da olabilecek “ittifak 
olunma statüsünü” geliştirmelidir. Böylelikle 
hem Rusya’ya karşı belli bir derecede caydırı-
cılık elde edilebilirken, hem de bu durum Tür-
kiye’nin uluslararası imajını destekleyecektir. 

4- Türkiye ve Rusya’nın jeopolitik tasavvurda milli 

güvenlikleri ve milli çıkarları belli bir derecede 
birbirine bağımlıdır. Her iki ülkenin de diğerini 
hesaba katmadan, uluslararası sistem ve böl-
gesel boyutta bir iddiada bulunabilmesi oldukça 
zordur. Ancak ikili ilişkilerdeki güç unsurları (do-
ğal kaynaklar, nüfus, ekonomi, askeri teknoloji 
+ (nükleer güç)) karşılaştırıldığında Rusya’nın 
göreli üstünlüğü ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle 
Türkiye’nin politikalarında güçlü olduğu alanları 
ve yumuşak güç unsurlarını geliştirmesi gerek-
mektedir. Türkiye’nin politikalarında en güçlü 
olmasa da bir jiroskop hassasiyetiyle “en akıl-
lı” olabilme kapasitesi üzerine çalışılmalıdır. 
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YENİ TERÖRİZM KAVRAMI ve ULUSLARARASI 
TERÖRİZM ALANINDAKİ ETKİLERİ

Tolga ÖKTEN1

Bu makalede Soğuk Savaş sonrasındaki dönem 
terörizm çalışmaları literatüründe önemli bir yeri bulu-
nan Yeni Terörizm kavramı incelenmiştir. Yeni Terörizm 
kavramının; kitle imha silahlarının temini, köktenci (dini 
istismar eden) ideoloji, saldırıların artan öldürücülüğü, 
teknolojinin rolü ve esnek örgüt yapısı başlıkları altında 
ele alındığı görülmektedir. Bu başlıklar birbirleriyle bağ-
lantılı ve etkileşim içinde hareket etmektedirler.

Kitle İmha Silahları: Yeni terörizm kavramı 1990’lı 
yıllarda popülerlik kazanarak literatürde önemli bir tar-
tışma yaratmıştır. Diğer taraftan kronolojik olarak ba-
kıldığında temelinin 1970’li yıllarda yapılan çalışmalara 
dayandığı görülmektedir. Brian Jenkins tarafından 1974 
yılında hazırlanan “International Terrorism: A New Kind 
of Warfare” ve 1975 yılında hazırlanan “Will Terrorists Go 
Nuclear” başlıklı raporlar, literatürün ilk örnekleri arasın-
da yer almaktadır.2 1982 yılında Thomas C. Schelling tara-

1 Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar 
Enstitüsü (ATASAREN) İstihbarat Çalışmaları ABD, 
Öğretim Görevlisi, e-posta: tolgaokten@msu.edu.tr 
2  Brian Jenkins, International Terrorism: A New Kind of 
Warfare, The RAND Paper Series, 1974. Brian Jenkins 
Will Terrorists Go Nuclear, California Seminar on Arms 
Control and Foreign Policy Paper No:64 Los Angeles 
Crescent Publications, 1975.

fından yazılan “Thinking about Nuclear Terrorism” başlıklı 
makale de kitle imha silahlarının devlet dışı aktörlerin 
eline geçmesine yönelik senaryolar açısından önemli bir 
çalışma olarak görülmektedir.3 Soğuk Savaş’ın sona er-
mesi sonrasında kitle imha silahlarının yarattığı tehdit ve 
Yeni Terörizm kavramı daha somut bir hale gelmiştir. Bu 
dönemde yaşanan 1993 Dünya Ticaret Merkezi, 1995 Tok-
yo ve 1996 Oklahoma saldırıları, ayrılıkçı ya da sol örgüt-
lerce gerçekleştirilen terör eylemlerinden daha tehlikeli 
bir terörizm sürecine girildiği yönünde yorumlanmıştır. Bu 
dönemde Bruce Hoffman4 ve Walter Laqueur,5 gibi araş-
tırmacılar nükleer terörizm üzerine yoğunlaşmışlardır. 
Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton 1998 yılında Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’na hitaben yaptığı konuşmada 
yeni teknolojiler ve kitle imha silahlarının yarattığı terör 
tehdidine dikkat çekmiştir.6

Devlet dışı aktörlerin kitle imha silahlarını temin 
etme yollar üzerine çeşitli senaryolar üretilmektedir. 
1990’lar boyunca İran, Irak vb. devletlerin devlet dışı 
aktörlere kitle imha silahı sağlayabileceğinden korkul-
muştur. Ayrıca Sovyetlerin yıkılması sonrasında kontrol-
süz kalan nükleer tesisler de önemli bir tehdit senaryosu 
olmuştur. 1990 sonrasında nükleer hammadde hırsızlığı 
amacıyla gerçekleştirilen toplam 19 girişim kayıt altına 
alınmıştır. Bu girişimlerden 17’si eski Sovyet cumhuriyet-
lerinde gerçekleştirilmiştir.7 Her ne kadar nükleer senar-
yo gerçekleşmese de devlet dışı aktörler farklı yollardan 
3 Thomas C. Schelling, Thinking About Nuclear 
Terrorism, International Security, 1982, 6:4, pp.61-77 
p.61-62.
4  Bruce Hoffman, Terrorism and WMD Some Preliminary 
Hypotheses, The Nonproliferation Review, 1997, 4:3, 45-
53, p.49
5 Walter Laqueur, The New Face of Terrorism, The 
Washington Quarterly,1998, 21:4, 167-178 p.175
6  White House, “Remarks by the President to the 
Opening Session of the Fifty-third United Nations 
General Assembly,” 21 September 1998, http://www.
pub.whitehouse.gov/uri-res/I2R?urn:pdi:/ /oma.eop.gov.
us/1989/9/ (Erişim Tarihi:01.04.2021).
7 “Nuclear Facilities Attack Database (NuFAD)” https://
www.start.umd.edu/nuclear-facilities-attack-database-
nufad (Erişim Tarihi:07.06.2021).
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kimyasal ve biyolojik maddeleri üretmişlerdir. Örneğin 
Aum Shinrikyo tarikatı Tokyo metrosuna yönelik olarak 
1995’te gerçekleştirdiği saldırıda kendi imkanları ile 
ürettiği sarin gazını kullanmıştır. Benzer bir şekilde, IŞİD 
in Musul’u işgali sürecinde Irak ordusuna ait depolarda 
bulunan klorin maddesini ele geçirdiği, ayrıca kendi kim-
yasal silahlarını üretebilmek için laboratuvar çalışmaları 
yaparak, rehin aldığı kişiler üzerinde kimyasal deneyler 
yaptığı iddia edilmektedir. IŞİD elde ettiği ve ürettiği kim-
yasal maddeleri Irak ordusu ve Peşmerge ye karşı kullan-
dığı da belirtilmektedir.8

Nükleer terör başlığı altında ele alınan bir diğer 
senaryo da nükleer tesis yönelik olarak gerçekleştirile-
bilecek olan saldırılardır. İstatistiklere bakıldığı zaman 
nükleer tesislerin farklı gruplarca birçok defa hedef alın-
dıkları görülmektedir. Bunların birçoğu çevreci örgütlerce 
gerçekleştirilen protesto eylemleridir. Diğer taraftan 2000 
sonrasında nükleer tesislere yönelik olarak gerçekleşti-
rilen / planlanan ve faili bilinen toplam 12 saldırıdan 
7’sinin radikal selefi unsurlarca gerçekleştirildiği görül-
mektedir.9

Kitle İmha Silahları sadece konvansiyonel olmayan 
teknolojiden oluşmamaktadır. Konvansiyonel patla-
yıcılarla gerçekleştirilen saldırılarda kitlesel ölümler 
gerçekleşmektedir. Dahası örnekler incelendiğinde 
konvansiyonel silahların konvansiyonel olmayanlardan 
daha öldürücü sonuçlar verdiği görülmektedir.10 Bu tarz 
saldırılar literatürde katastrofik11 eylemler ya da mega-

8  Joby Warrick, ISIS Used Chemical Weapons on Iraqi 
Prisoners, UN Investigators Find, The Washington Post, 
14 Mayıs 2021. 
9 “Nuclear Facilities Attack Database (NuFAD)” https://
www.start.umd.edu/nuclear-facilities-attack-database-
nufad (Erişim Tarihi:07.06.2021).
10 John Prachini, “Comparing Motives and Outcomes 
of Mass Casualty Terrorism Involving Conventional 
and Unconventional Weapons, Studies in Conflict & 
Terrorism, 2004, 24:5, pp.390–394  
11  ABD Savunma Bakanlığı Quadrennial Defence Report 
2010.
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terör12 gibi kavramlarla adlandırılmaktadır. 1979 – 2008 
arasında konvansiyonel yöntemlerle gerçekleştirilen ve 
kayıp sayısı 100’den fazla olan toplam 35 terör saldırı-
sı kaydedilmiştir.13 Bu saldırılar arasında 1993 Bombay 
saldırısında 317, 1995 Oklahoma saldırısında 168, 2004 
Madrid saldırısında 191, 2006 Mumbai saldırısında 190, 
11 Eylül saldırılarında da yaklaşık 3000 kişi hayatını kay-
betmiştir. 2015-2016 tarihlerinde de çok sayıda bombalı 
eylem gerçekleştirilmiştir. Bu saldırılar arasında yer alan 
2015 Ankara Gar saldırısında 109, 2015 Paris saldırısında 
130 kişi hayatını kaybetmiştir.

Köktenci Referans: Yeni terörizm literatüründe ele 
alınan en önemli noktalardan biri terör örgütlerinin sahip 
olduğu ideolojik motivasyondur. 1980’li yıllarda İsrail-Fi-
listin çatışması, İran İslam Devrimi ve Lübnan iç savaşı 
gibi gelişmeler köktenci eğilimli terör kavramının güç-
lenmesine neden olmuştur. Rapoport, 1984 tarihli ma-
kalesinde kutsal terör (holy terror) kavramını kullanarak 
köktenci örgütlerin yarattığı tehlikeye dikkat çekmiştir.14 
Bu doğrultuda, 2000’li yıllara yaklaşırken Yeni terörizm 
kavramının merkezine yerleşen aktör El Kaide olmuştur. 
Yemen ve Kenya saldırıları ile kendini belli eden El Kaide 
tehlikesi 11 Eylül saldırıları ile zirveye ulaşmış ve Yeni 
Terörizm olarak adlandırılan olguyu gündemin en üst sı-
rasına taşımıştır. Bu dönemde Rapoport modern terörizmi 
sınıflandırdığı 4 Dalga teorisini (Four Waces of Terrorism) 
yayımlamıştır.15 Rapoport’un, 1979 sonrası dönemde kök-
tenci bir dalganın oluştuğunu iddia ettiği çalışması, 11 
12  İsrailli bir yetkili ile 2002’de yapılan görüşme aktaran 
Bruce Hoffman, Al Qaeda, Trends in Terrorism, and 
Future Potentialities: An Assessment, Studies in Conflict 
& Terrorism, 2003, 26:6, 429-442 p.438
13  Rand Terrorism Dataase verileri kullanılmıştır. 
“Terrorism Database Search” https://smapp.rand.org/
rwtid/search.php (Erişim Tarihi:08.06.2021)
14  David Rapoport, Fear and Trembling, Terrorism in 
Three Religious Traditions, American Political Science 
Review, 1984, 78:3, p.674.
15  David C. Rapoport, The Four Waves of Modern 
Terrorism, içinden Audrey Kurth Cronin,James M. Lused 
(Ed.) Attacking Terrorism: Elements of a Grand Strategy, 
Georgetown University Presss. Washington, 2004, pp.46-
73.

Eylül sonrası terörizm literatüründe çok önemli bir yer 
tutmuş ve teoriyi merkeze alan çok sayıda çalışma ya-
pılmıştır. 

Aslında, inançlar tarihin her döneminde çok önemli 
bir çatışma unsuru olmuştur. Zealotlardan Haçlı seferle-
rine, Kuzey İrlanda’dan İsrail’in kuruluşuna geçen sürede 
din ve mezhepler toplum kimliğinin en önemli parçala-
rından bir tanesi olarak görülmektedir. Mezhepsel kim-
lik, İrlanda örneğinde olduğu gibi bazı bölgelerde etnik 
kimlikle bütünleşmiştir. Yeni Terörizm literatürü temelde 
inançlar arasında büyük bir ayrıma gitmemekte ve adı 
ne olursa olsun 1980 sonrasında köktenci bir akımın 
güçlendiğini savunmaktadır. Öneğin, Rapoport bu gruba 
Aum Shinrikyo gibi farklı kült ve tarikatları da dahil et-
mektedir. Diğer taraftan literatürün gelişimi göz önüne 
alındığında köktenci boyutun radikal selefi görüş ile eş 
anlamlı hale geldiği anlaşılmaktadır. Pratikteki yansı-
maları da göz önüne alındığında, 1990 sonrası dönemde 
radikal selefi anlayışa dayalı bir küresel ayaklanmanın 
ortaya çıktığı görülmektedir. Bu hareketin merkezinde 
Sovyetlerin Afganistan’ı işgali sonrasında örgütlenerek 
sonrasında El Kaide’yi oluşturan radikal selefi ağ bulun-
maktadır. 1990’lı yıllarda Bosna ve Çeçenistan’da yaşanan 
çatışmalar bu ağın hayatta kalmasını sağlamıştır.

Kitle imha silahları ile köktenci motivasyon arasında 
da doğrudan bir bağ kurulmaktadır. Bunun nedeni ge-
nellikle bir devlet aktör tarafından desteklenen ve kısa 
vadeli siyasi hedefleri olan örgütlerin belirli bir meşruiyet 
çabası içerisinde oldukları bu nedenle uluslararası hu-
kukça yasaklanmış kitle imha silahlarının hareketlerine 
ve destekçilerine zarar vereceklerini düşünmesidir. Diğer 
taraftan özellikle kıyamet senaryoları etrafında örülen 
hikayelere sahip olan Aum Shinrikyo gibi tarikatların çok 
daha agresif olabilecekleri görülmüştür. Çeşitli tarikatla-
rın kitle imha silahlarına yönelik ilgisi ve yaptıkları giri-
şimler de bu görüşü desteklemiştir. Köktenci örgütler için 
ölüm bir son değil başlangıç olarak görülmektedir. Önce-
likli hedeflerin ölüm sonrasındaki hayata yapılan hazırlık-
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tır. Bu algı, saldırıların türü, hedefi ve amacı gibi birçok 
boyutu doğrudan etkilemektedir. Bu başlık altında görü-
leceği üzere intihar eylemleri, kanlı infazlar ve kitlesel 
saldırılar bu tarz örgütlerle birlikte anılır hale gelmiştir. 

Teknoloji: Teknoloji silahlı çatışmaların nasıl yürü-
tüleceği ya da yürütülmeyeceğini belirleyen en önemli 
değişkendir. Bu durum özünde bir silahlı çatışma türü 
olan terörizm için de geçerlidir. Rapoport kendi teorisinde 
terörizmi dönüştüren nedenlerin siyasi değil teknolojik 
olduğunu savunmaktadır.16 Bu kapsamda, silah, ulaşım 
ve iletişim teknolojileri terörizmin yaşadığı dönüşümde 
önemli bir rol oynamıştır. Silahların temini giderek daha 
kolay bir hale gelmiş, ulaşım ve iletişim teknolojileri ge-
lişerek yaygınlaşmıştır.

Terörizm ile silah teknolojisi arasındaki ilk etkileşim 
anarşistlerin yarattığı ilk küresel ayaklanma sürecinde 
yaşanmıştır. Dinamitin 1866’da keşfi ve tabancanın yay-
gınlaşması dönemin devlet dışı aktörleri açısından güç 
asimetrisini azaltan önemli icatlar olmuş ve anarşist 
hareketlerin küresel bir ayaklanmaya dönüşmesindeki 
ana etken haline gelmiştir.17 Suikastlar ve bombalı sal-
dırılar bu döneme damga vurmuştur. Abraham Lincoln ve 
William McKinley gibi ABD Başkanları suikasta kurban 
gitmiştir. 1920 yılında Wall Street te patlatılan dinamit 
yüklü at arabası 40 kişinin hayatına mal olmuş 300 kişi 
ise yaralanmıştır. 21. yüzyılda ise patlayıcı teknolojisi çok 
daha gelişmiştir. C4 gibi sanayi üretimi patlayıcıların yanı 
sıra gübre ve şeker karışımı ile elde edilen el yapı patlayı-
cılar da çok büyük bir tehlike yaratmaktadır.

İletişim teknolojisi eylemlerin ve eylemin arkasındaki 
mesajın kitlelere yayılması açısından çok önemli bir 
etki yaratmıştır. Devrimci ayaklanmalarda televizyon 
silah kadar önemli görülmektedir.18 Günümüzde internet 
16  David C. Rapoport, Fear and Trembling- Terrorism in 
Three Religious Traditions, American Political Science 
Review, 78:3, 1984, p.658
17  Walter Lacquer, A History of Terrorism, Little, Brown, 
New York, 2002, p.180
18 Jerry Rubin, J. Do it Scenarios of the Revolution, New 

teknolojisi ve sosyal medya platformlarında yaşanan 
gelişme bu tespiti daha da ileriye taşımıştır. Internet 
tabanlı platformlar ideolojik ve operasyonel seviyede ör-
gütlenmenin yanı sıra örgütün hikayesinin ve eylemlerin 
etkisinin topluma yansıması açısından da çok önemli gö-
rülmektedir.  Örgütün sosyal tabanı, “sanal topluluk” (vir-
tual community) olarak tanımlanan bu ortamda19 eğitim 
materyallerine ulaşabilmekte, radikal düşüncelere sahip 
diğer kişilerle görüşebilmekte ve operasyonel talimatları 
alabilmektedir. Geçmişte ilhamlarını kitaplardan ve bro-
şürlerden alarak radikalleşen aktörler günümüzde bu il-
hamı sanal ortamdan almaktadır.20 Ayrıca gerçekleştirilen 
eylemelere ait bilgi ve görüntüler çok kısa bir süre içeri-
sinde sosyal medyada yayılarak geniş bir izleyici kitlesine 
ulaşmaktadır. Ayrıca internet üzerinden yalnız aktörleri 
yönlendiren “sanal planlayıcılar” özellikle çatışma bölge-
lerine uzak ülkeler için büyük bir tehdit haline gelmiştir. 

Ulaşım teknolojisinin de benzer bir etki yaptığı söy-
lenebilecektir. Mesafenin bir engel olmaktan çıkması ile 
birlikte dünyanın farklı bölgelerinde yerleşik radikaller 
rahatlıkla çatışma bölgelerine gidebilmektedir. Batı 
Avrupa’da yaşayan bir şahsın Suriye ve Irak’taki çatışma 
bölgelerine gitmesi birkaç gün sürmektedir. Bu durum 
Sovyet işgaline karşı yürütülen mücadeleye katılanlar 
için ise haftalarla ölçülmektedir. Ayrıca ulaşım ağları 
devletlerin yumuşak karnı haline gelmiştir. Tren, metro, 
otobüs ve havayolu taşımacılığını her gün milyarlarca 
insan kullanmaktadır. Bu unsurlar kritik altyapının 
bir parçasıdır ve sosyal hayat bu ağlar etrafından 
şekillenmektedir. Bu nedenle 20. yüzyılda her çeşit 
ulaşım ağı terörist saldırıların hedefi olmuştur. 11 Eylül 
örneğinde görüldüğü üzere uçaklar sadece hedef olarak 
York: Simon and Schuster, 1970, p.108
19 J. Reid Meloy, Jessica Yakeley, The Violent True 
Believer as a “Lone Wolf”, Psychoanalytic Perspectives 
on Terrorism Behavioral Sciences and the Law Behaviour, 
2014, 32:347–365, p.353.
20  Jeffrey Kaplan, Heléne Lööw, Leena Malkki, 
Introduction to the Special Issue on Lone Wolf and 
Autonomous Cell Terrorism. Terrorism and Political 
Violence, 2014, 26:1, 1-12, p.8
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değil silah olarak da kullanılmıştır.

Öldürücülük: Yeni terörizm teorisinin temel argüman-
larından bir tanesi de yeni örgütlerin şiddeti araç değil 
amaç olarak kullanmasıdır.21 Bu nedenle saldırıların bir 
mesaj taşımanın ötesine geçtiği ve olabildiğince fazla 
sayıda insan öldürmenin amaçlandığı belirtilmektedir. 
Amaçları devletleri görüşme masasına oturtmak değil 
masayı etrafındakilerle birlikte havaya uçurmak olarak 
belirtilmektedir. Daha önce belirtildiği gibi, bu örgütler 
kıyamet gününü gelmesi gibi apokaliptik hedeflere de 
sahip olabilmektedir. Öldürme eylemi bir ibadet halini 
aldığı ya da amaç kıyametin gelmesini sağlamak oldu-
ğu durumlarda kullanılan şiddetin boyutunun bir önemi 

kalmamaktadır. Örneğin Yahudi radikal gruplarca, 1984’te 
Mescid-i Aksa’ya yönelik olarak yapılması planlanan 
bombalı saldırının amacı, İsrail’in düşmanlarının ortadan 
kalkacağı nükleer bir savaşın başlatılmasıdır.22 Benzer bir 
şekilde Aum Shinrikyo’da eylemleri ile nükleer bir savaşı 
kışkırtmayı planlamıştır.

Literatürde yeni terörizm dönemine ait örgütlerin 
genellikle 1970’lerde Avrupa’da faaliyet gösteren ve ge-
nellikle suikast tarzı seçici eylemler gerçekleştiren aşırı 
sol örgütlerce karşılaştırılmaktadır. Yeni terörizm olarak 
döneminin aktörlerini bir önceki dönemin aşırı sol örgüt-
lerinden ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi kul-
lanılan şiddetin boyutudur. Özellikle hedeflerinde seçici 
olan ve stratejik şiddetten kaçınan 1970’lerin Avrupalı sol 
21  Bruce Hoffman, Terrorism and WMD Some 
Preliminary Hypotheses, The Nonproliferation Review, 
1997, 4:3, 45-53, p.49
22 Hoffman, a.g.e., p.48

örgütlerinin aksine, mümkün olan en fazla sayıda insanın 
öldürülmesini hedef almaktadır. Diğer taraftan bu durum 
şiddet tekelinin yeni terör örgülerinde olduğu anlamına 
gelmemektedir. Özellikle 20. yüzyılda etnik motivasyonu 
olan devlet ve devlet dışı aktörlerce etnik temizlik ve soy-
kırım benzeri çok sayıda eylem gerçekleştirilmiştir. Tamil 
Kaplanları ve PKK/KCK gibi örgütler kitlesel ölümlere yol 
açan eylem taktiklerini sıklıkla kullanmıştır. 

11 Eylül’ü takip eden yıllarda El Kaide ve türevleri 
tarafından çok sayıda kitlesel saldırı (mass casuality at-
tack) gerçekleştirilmiş ancak hiçbiri 11 Eylül seviyesinde 
bir yıkım yaratmamıştır. Benzer bir şekilde nükleer saldırı 
senaryosu da hayata geçmemiştir. Bütün bu gelişmeler 
Yeni Terörizm kavramının geçerliliğinin sorgulanmasına 
neden olmuş ve teoriye yönelik çok sayıda eleştiri getiril-
miştir.23 Diğer taraftan 21. yüzyıldaki terör eylemeleri ge-
rek frekans gerek yoğunluk gerekse yaratıcılık açısından 
bir önceki yüzyıldan daha farklı özellikler göstermektedir. 
Radikal selefi ağın sahneye çıkmasıyla birlikte istatistiki 
olarak büyük bir sıçrama yaşandığı görülmektedir. (Gra-
fik-1). 

Grafik-1: 50’den fazla kayıp verilen saldırıların sayısının 
yıllara göre dağılımı24

Ağ Yapılanması: Yeni terörizm hakkında en fazla tar-
tışılan özelliklerinden bir tanesi de örgütlenme yapısıdır. 
Literatürde yeni örgütlerin devlet destekli olmaması25 ve 
hiyerarşik bir yapılanmalarının bulunmaması nedeniyle 

23 Yeni sıfatının kelime anlamının daha önce 
gözlemlenmeyen bir olgu olduğu, diğer taraftan bu 
dönemde yaşanan saldırıların, örgüt yapılarının, 
ideolojilerin yeni olmadığı, tarihsel süreçte benzer 
özellikler gösteren örneklerin sıkça görüldüğü 
savunulmaktadır. Bkz. Isabelle Duyvesteyn, How New 
Is the New Terrorism?, Studies in Conflict & Terrorism, 
2004, 27:5, 439-454 s.439-440; D. Tucker, What is New 
about the New Terrorism and How Dangerous is It?, 
Terrorism and Political Violence, 2001, 13:3, 1-14, p.8.
24 RAND Terrorism Database verileri kullanılarak 
hazırlanmıştır.
25 S. Simon, D. Benjamin, America and the new terrorism, 
Survival: Global Politics and Strategy, 2000, 42:1, 59-75 
p.59
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takibinin çok daha zor olduğu savunulmaktadır.26 Yeni te-
rörizm teorisinin ortaya çıkmasında rol oynayan New York, 
Oklahoma ve Tokyo saldırılarının devlet destekli olmayan 
gruplarca gerçekleştirildiği bilinmektedir. Diğer taraftan 
Oklahoma dışındaki saldırıların hücrelerce ve detaylı bir 
planlama süreci sonucunda gerçekleştirildiği görülmek-
tedir. Radikal selefi örgütler üzerinden konuşmak gere-
kirse, 2000 sonrasında gerçekleşen saldırıların büyük 
bir bölümünün de merkezi ya da çevre yapılanmalarca 
planlanarak uygulandığı görülmektedir. Bu nedenle Yeni 
terörizmin lidersiz hareketler bütünü olduğunu söylemek 
doğru değildir.

Sonuç Yerine

Yeni Terörizm kavramının temeli 70’li yıllara da-
yanmaktadır. Kavram 90’lı yıllarda popülerlik kazanmıştır. 
Kavramın, devlet dışı aktörlerin;

§	Kitle imha silahlarını temini, 

§	Sahip oldukları köktenci (dini istismar 
eden) ideoloji, 

§	Gerçekleştirdikleri saldırıların artan 
öldürücülüğü, 

§	Eylemlerinde teknolojinin rolü,

§	Esnek örgüt yapıları, 

başlıkları altında ele alındığı görülmektedir.

Her ne kadar 1990’lı yıllarda öngörüldüğü üzere 
nükleer bir saldırı gerçekleşmese de 11 Eylül ve deva-
mında yaşanan süreçte El Kaide ve türevleri tarafından 
gerçekleştirilen sansasyonel eylemler 21. yüzyıl ulusla-
rarası sistemini derinden etkilemiştir. Bu örgütler; dini 
istismar etmeleri, şiddeti araç olmaktan çıkartıp amaç 
haline getirmeleri, teknolojiyi yoğun şekilde kullanmala-
rı ve sahip oldukları esnek örgüt yapıları nedeniyle Yeni 
Terörizm kavramının öngördüğü özellikleri bünyelerinde 
barındırmaktadırlar.
26  Bruce Hoffman, Change and Continuity in Terrorism, 
Studies in Conflict & Terrorism, 2001, 24, p. 418
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TERÖRİSTLE MÜCADELE HAREKÂTINDA TEKNOLOJİNİN 
ETKİSİ ve EĞİTİMLİ İNSAN FAKTÖRÜ

Barış ATEŞ1

Teknolojik imkân ve kabiliyetlerin 
muharebe müessiriyetine katkısı nedir? Bu 
soru birçok uzman ve askerler tarafından 
genellikle olumlu olarak cevaplanmıştır. 
Askerler teknolojik yenilikleri büyük bir 
şevkle kucaklamış ve etkin olarak kullan-
manın ve hatta geliştirmenin yollarını ara-
mıştır. Erbaş ve erler arasında okuma-yaz-
ma oranının çok düşük olduğu 1950’li 
yıllarda bile askerlerin hiçbir teknolojik 
eşyayla daha önce karşılaşmamasına rağ-
men yeni sistemleri öğrenmeye çok yatkın 
oldukları gözlenmiştir.2 Günümüzde de 
aynı durumun geçerliliğini koruduğunu ve 
yeni teknolojilere karşı genellikle olumlu 
bir yaklaşım sergilendiğini görüyoruz. 
Özellikle Teröristle Mücadele Harekâtı’na 
(TMH) aktif olarak katılan birlikler bu an-
lamda örnek gösterilebilir. 

Teknoloji getirdiği yararlar kadar 
bazı zararlı alışkanlıklara da yol açmak-
tadır. İnsanın tembelleşmesi ve bazı duyu 
yeteneklerini kaybetmesi bunlardan sade-
ce birisidir. Dolayısıyla, geçmiş dönemleri 
yaşamış, kısıtlı imkanlarla operasyonla-
rı icra etmiş olan nesillerin mesleğe yeni 
katılan gençleri bu gözle değerlendirmesi 
ve eğitimlerine katkıda bulunması gerek-
tiği düşünülmektedir. Diğer orduların bu 
1 Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik 
Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN) Savaş Araştırmaları 
ABD Başkanı, Dr.P.Alb. e-posta: bateş@msu.edu.tr.
2  NARA (The US National Archives), RG 334/ MLR 
263/134, JAMMAT, Air Force Group 1947-1953, 
Analysis of Military Aid program to Turkey (Final 
Report), 8 December 1950.

konuda benzer hatalara düştüğü ve sadece 
teknoloji ile muharebe sahasında başarıyı 
yakalayamadığı görülmektedir. Eğitimli 
insan halen muharebe sahasının belirleyi-
cisi olma özelliğini korumaktadır.

Bu makalede teknolojik yeniliklerin 
stratejik ya da operatif seviyedeki etkileri 
incelenmemektedir. Aksine taktik seviyede 
teknolojik yeniliklerin TMH’nın icrasına 
etkisi ve personelin bu yeniliklerden ne 
şekilde etkilendiği irdelenmektedir. Ma-
kalenin ana argümanı teknolojik imkân ve 
kabiliyetler ne kadar gelişmiş olursa olsun 
TMH’da başarının arazide bulunan tek er 
seviyesindeki askerin eğitimine bağlı oldu-
ğu ve teknolojik tembellik sonucunda temel 
askeri becerilerin unutulmaması gerektiği-
dir. Özellikle mesleğe yeni katılan her sta-
tüden personel ile uzun yıllardır görev ya-
pan ve geçmişte kısıtlı imkanlarla harekât 
icra eden personelin tecrübeleri arasındaki 
farklar bu konuda yol gösterici olabilir. En 
gelişmiş teknolojilerin dahi bazı iklim ve 
arazi şartlarında kullanılamayacağı dola-
yısıyla arazide her personelin kendi kişisel 
yetenekleri ile hayatta kalmasını bilmesi 
son derece önemlidir. Bu şartın yerine geti-
rilmesi için TMH harekatının temel eğitim 
görevlerinin kusursuz bir şekilde uygulan-
ması gereklidir. Örnek vermek gerekirse, 
küresel konumlama cihazı olmadan pusula 
ile yön bulabilen ve harita üzerinde koor-
dinat tespit edebilen, hiçbir kamera veya 
sensörün çalışmadığı ortamda dinleme ve 
gözetleme yapabilen, mevzide his uyuşma-
sı yaşamadan uzun saatler kalabilen ve ki-
lometrelerce yürüyecek kadar fiziksel kon-
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disyonu olan asker başarılı olacaktır. 

Teknolojik Üstünlük ve Muharebe 
Sahasında Başarı 

Soğuk Savaş sonrası dönemde ge-
lişen iletişim imkânları ve medya etkisi, 
teknolojinin sağladığı imkanları tüm dün-
yanın gözleri önüne sermiştir. Özellikle Bi-
rinci Körfez Harekâtının çok kısa zamanda 
ve çok az zayiatla kazanılması birçok ül-
kenin ordularını yeni teknolojik gelişme-
lere göre tasarlama isteklerini arttırmıştır. 
Ülkeler, özellikle ağ tabanlı savaş, hassas 
güdümlü mühimmatlar, insansız hava araç-
ları gibi insan gücüne olan ihtiyacı asgari 
seviyeye indirmeyi amaçlayan teknoloji 
odaklı yeni sistemleri elde etmeye yönel-
miştir.3 Ülkemizin de benzer bir süreci 
takip ettiği ve son yıllarda artan bir şekilde 
yeni teknolojileri TSK’nın hizmetine sun-
duğu görülmektedir. Nitekim “teknolojik 
gelişmişlik”4  istatistikleri de bu durumu 
teyit etmektedir. Savunma bütçesinin asker 
sayısına bölünmesiyle elde edilen bu değe-
re göre Türkiye’nin teknolojik gelişmişlik 
endeksi 1990’da 2.721 dolardan 2013’de 
21.021 dolara ve 2017 yılı itibariyle 24.688 
dolara çıkmıştır.5 Dolayısıyla Soğuk Savaş 
sonrası dönemde teknolojik gelişmişlik en-
deksi yaklaşık 10 kat artmıştır. 

Günümüzde birçok yerli ve yabancı 
3  Andrew Latham, “Warfare Transformed: A Braudelian 
Perspective on the ‘Revolution in Military Affairs”, 
European Journal of International Relations, 8 (2), 2002, 
p. 238-239.
4  Anthony Forster, Armed Forces and Society in Europe, 
Palgrave Macmillan, New York, 2006, p.156.
5 The Military Balance 1991-1992, London: International 
Institute of Strategic Studies (IISS), 1991. The Military 
Balance 2017 London: International Institute of Strategic 
Studies (IISS), 1991.

şirket teknoloji sayesinde muharebe sa-
hasında insan faktörünü asgari seviyeye 
indirmek için çalışmaktadır. Ancak muha-
rebe sahasında her sorunun teknoloji ile 
çözülebileceğine inanmak yanıltıcı olabi-
lir. Özellikle de teknolojinin insanın yerini 
almasını beklemek en azından yakın gele-
cekte mümkün görünmemektedir. Bunun 
en önemli örneği ABD Ordusunun Irak ve 
Afganistan harekatlarında görülmektedir. 
ABD’nin eski Savunma Bakanlarından 
Donald Rumsfeld ve ekibi hava gücünün 
liderliğinde bilgi çağının gereklerine uy-
gun ve kara ordusunun daha düşük seviye-
de bir rol oynadığı yeni bir ordu yaratmak 
için teknolojiye güveniyordu.6 Bu hedefe 
ulaşmak için teoride oldukça çarpıcı ve 
etkin bir şekilde tanımlanan bir askeri dö-
nüşüm süreci öngörülmüştü, ancak bu dö-
nüşüm pratikteki uygulamalardan olumsuz 
olarak etkilenmiştir. Örneğin, Amerikan 
birlikleri uydu teknolojisinden faydalan-
masına rağmen düşük teknolojili el yapımı 
patlayıcılara (EYP) karşı özellikle meskûn 
mahallerde yetersiz kalmaktaydı.7

Benzer bir gelişme Afganistan’da da 
yaşanmıştır. ABD Ordusu, özel kuvvetler 
ve hava gücünden oluşan müşterek yapı 
ve yerel güçlerin de yardımıyla kısa sürede 
Taliban’ı yenilgiye uğratmıştı. Zaten ABD 
Hava Kuvvetleri 1991’den beri tespit edi-
lebilen her hedefin yok edilebileceğini öne 
sürüyordu ve nitekim Özel Kuvvetler bir-

6 Thomas K. Adams, The Army After Next: The First 
Postindustrial Army, Connecticut: Praeger Security 
International, 2006, p. 2. 
7 Elinor Sloan, Military Transformation and Modern 
Warfare: A Reference Handbook, Westport: Praeger 
Security International, 2008, p. 34.
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liklerinin sayesinde bu başarıya ulaşmıştır. 
Hava gücü, özel kuvvetler ve yerel güçler-
den oluşan bu birleşim, “Afgan Modeli” 
olarak adlandırılmış ve Amerikan askeri 
stratejisinde merkezi bir rol oynayabile-
ceğine olan inanç artmıştı.8 Ancak, sonra-
ki yıllarda yaşanan gelişmeler sonucunda 
teknolojik üstünlük sayesinde her türlü 
savaşın kazanılabileceğine olan inanç sar-
sılmıştır. Bu ülkelerde isyancıların savaşı 
mümkün olduğunca yayma ve uzatma gi-
rişimleri karşısında sorunu çözebilecek im-
kânı hiçbir teknoloji sağlayamamıştır.9 Irak 
Savaşı, düşmanın yenilgiye uğratılmasının 
her zaman siyasi amaçlara ulaşmayı sağla-
mayacağını ve istikrar ve kontrol sağlamak 
için kara birliklerine olan ihtiyacın devam 
ettiğini, dolayısıyla büyük ve eğitimli bir 
ordunun halen arzu edilir olduğunu gös-
termiştir.10 Afganistan ve Irak tecrübeleri, 
terörist unsurların konvansiyonel kuvvet-
lerle karşılaşmadan fırsatını bulduğu yer 
ve zamanda küçük çaplı yıpratma saldırı-
larıyla savaşı uzun süre devam ettirebile-
ceğini göstermiştir. Ayrıca yüksek tekno-
lojinin bir yere kadar etkili olabileceği de 
ispatlanmıştır.11 Sonuç olarak Amerikalı 
bir emekli generalin de belirttiği gibi “ya-
kın muharebede Amerikan piyadesi için en 
ilkel düşmanla savaşırken bile kayda değer 
bir teknolojik üstünlük yoktur.”12

8 Steven Metz, “America’s Defense Transformation: A 
Conceptual and Political History”, Defence Studies, 6(1), 
2006, s.13-14.
9 Adams, a.g.e., p.5.
10  Metz, a.g.m., p.19.
11 Adams, a.g.e., p.6.
12 Max Boot, “The Paradox of Military Technology”, The 
New Atlantis, Fall 2006.

Teröristle Mücadele Harekâtında 
Teknolojik Faktörlerin Etkisi

Yukarıda belirtildiği üzere ABD’nin 
Soğuk Savaş sonrası dönemde icra ettiği 
operasyonlar sadece teknolojiye güvene-
rek zafere ulaşmanın mümkün olmadığını 
göstermiştir. Bu tecrübeler ışığında Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt içinde ve 
sınır ötesinde icra ettiği harekatlarda özel-
likle yerli savunma sanayinin gelişimiy-
le birlikte artan şekilde teknoloji-yoğun 
operasyonlara ağırlık verdiğini ve önemli 
başarılar elde ettiğini görüyoruz. Ancak, 
teknolojinin gerekli ama her derde deva 
bir ilaç olmadığını ve muharebe sahasında 
insan faktörünün halen en önemli bileşen 
olduğunu göz önünde bulundurmak gerek-
mektedir. Bu hususun anlaşılması için geç-
tiğimiz 30 yılda yaşanan teknolojik geliş-
melerin sahadaki yansımalarını incelemek 
yeterli olacaktır. 

Teröristle Mücadele Harekatının 
(TMH) icrası geçtiğimiz 30 yılda çok 
önemli merhaleler kaydetti. Bunun en 
önemli sebeplerinden birisi teknolojik im-
kân ve kabiliyetlerin artmasıdır. Diğer bir 
etken olarak TSK’nın artan profesyonel-
leşme oranını da göz önünde bulundurmak 
gereklidir. Basit bir örnek bu iki etkenin 
anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bundan 
30 yıl kadar önce İç Güvenlik Harekâtında 
terörist unsurlarla temas için temel bileşen 
insan gücü idi. Özellikle komando birlikle-
ri aktif olarak arazide dolaşır, kontrolü sağ-
lar ve terörist unsurlarla temas sağlamaya 
ve etkisiz hale getirmeye çalışırdı. Herhan-
gi bir duyum alındığında ya da kısıtlı gö-



BÜLTEN

66

EKİM 2021 - Sayı 4

zetleme vasıtaları ile elde edilen görüntü-
lere istinaden bölgeye uçar birlik harekâtı 
ya da karadan intikal eden birlikler bazen 
günlerce süren temas araması icra ederler-
di. Bu tarz bir harekatta fiziksel kondisyon, 
arazinin klasik yöntemlerle analizi ve tek 
er seviyesinde keşif, gözetleme ve gizleme 
ile atıcılık yetenekleri ön plandaydı. Kısaca 
özetlemek gerekirse arazide yürümesini bi-
len, silahına hâkim olan ve askerliğin temel 
becerilerinden olan gözetleme, gizleme ve 

keşif faaliyetleri ile temasta hareket tarzla-
rını hakkıyla yerine getiren birlikler başa-
rılı olurdu.

Yukarıda özetlenen durum günümüz-
de özellikle teknolojinin sağladığı imkân 
ve kabiliyetler sayesinde büyük değişimler 
geçirmiştir. Artık birliklerin arazide gün-
lerce terörist aramasına gerek kalmamıştır. 
30 yıl önce sadece bir hayalden ibaret olan 

sistemler artık neredeyse kol seviyesindeki 
birliklere kadar dağıtılmış ve aktif olarak 
kullanılmaktadır. Silahlı ve silahsız insan-
sız hava araçları (İHA/SİHA), dronlar, son 
derece hafif ve kullanışlı termal sistemler, 
uzaktan komutalı silah sistemleri, anlık 
coğrafi analiz yapılmasını sağlayan tekno-
lojiler ve tek er seviyesinde kullanılan ha-
fif ama etkili kıyafet ve teçhizat birliklere 
çok önemli avantajlar sağlamıştır. Geçmiş-
te bir komando bölüğünün bir haftada icra 

ettiği arama/tarama (A/T) faaliyeti birli-
ğin elindeki dronlar ya da İHA vasıtasıyla 
birkaç saat içinde tamamlanabilmektedir. 
Herhangi bir terörist unsurun tespiti duru-
munda gelişmiş hedef koordinat belirleme 
sistemleri ve ateş destek vasıtaları devreye 
girmekte ve çoğunlukla başarı sağlayarak 
terörist unsurların hareket kabiliyetini mi-
nimize etmektedir.
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Sabit üs bölgeleri ve karakollar şek-
linde tertiplenen birlikler geçmişte sınırlı 
sayıdaki gözetleme vasıtaları ile beraber 
kendi yaratıcılıklarına güvenerek sızma 
ve taciz girişimlerine karşı tedbir almak-
taydı. Bugün ise üs bölgesine yaklaşmakta 
olan tavşanın dahi ayak seslerini algılayan 
sensörler ve termal kameralar üs bölgesini 
çepeçevre sarmakta, yaklaşan terörist un-
surlar uzaktan komuta edilen silah sistem-
leri ile ateş altına alınmakta ve her şeyden 
önemlisi iletişim imkanlarının gelişmesi 
sayesinde ilk ateş anından sıhhi tahliyenin 
son basamağına kadar bütün bir sistem ko-
lay ve hızlı şekilde koordine edilebilmek-
tedir. Benzer şekilde EYP ile mücadelede 
geçmişte sadece mayın dedektörü ve gözle 
arama şeklinde yapılan kontroller yerini 
Güzergâh Mayın/EYP Temizleme (GÜ-
MET), Mayın/EYP Tespit ve İmha (METİ) 
ve Patlayıcı Madde Keşif ve İmha Timi 
(PMKİ) gibi yüksek teknoloji ürünlerle 
donatılmış unsurlara bırakmıştır. Ancak 
bu noktada da arazide en küçük ayrıntıyı 
dahi fark edebilen, farkındalığı yüksek ve 
eğitimli personel en etkin mücadele aracı 
durumundadır. Nitekim mayın/EYP konu-
sunda iyi eğitilmiş ve farkındalığı arttırıl-
mış askerin gözle yapmış olduğu tespitler 
teknoloji ürünü cihazların tespitlerinden 
çok daha fazladır.

Teknolojinin bir kuvvet çarpanı ola-
rak birliklerimize çok önemli avantajlar 
sağladığı ve bu sayede muharebe müessiri-
yetine olumlu yönde katkı yaptığı söylene-
bilir. Ancak bu noktada geçmişte ABD Or-
dusunun düştüğü hataya düşmemek adına 

muharebe sahasında insan faktörüne vurgu 
yapmak gerektiği kanaatindeyim. Teknolo-
jik imkân ve kabiliyetlerin azami seviyede 
kullanılması hiç bitmeyecek bir süreçtir. 
Ancak uzun vadede başarı ve muharebe 
etkinliği için bir askerin sahip olması ge-
reken temel yeteneklerini koruması ve ge-
liştirmesi gerekmektedir. TMH için bu ye-
tenekler bundan 30 yıl önce ne ise bugün 
de aynıdır. Yakın gelecekte hiçbir teknoloji 
fiziksel kondisyonu iyi, sırtında 40 kg yük-
le kilometrelerce yürüyebilen askerin ye-
rini dolduramayacaktır. Aynı şekilde örtü, 
gizleme ve gözetlemenin nasıl yapılacağını 
bilmeyen ve bunun için sadece teknolojiye 
güvenen asker zorlu iklim ve arazi şartla-
rında nihayetinde kendi kişisel yetenekle-
rine güvenmek zorunda kalacaktır. Kadro 
silahını etkili bir şekilde kullanamayan as-
keri kurtaracak bir teknoloji henüz mevcut 
değildir. 

TMH ve günümüz çatışma ortamla-
rı askerliğin temel kurallarını elinde hiç-
bir teknolojik imkân ve kabiliyet olmadan 
da uygulayabilen ve muharebe etkinliğini 
devam ettiren personel gerektirmektedir. 
Bu ihtiyaç her dönemde geçerliliğini ko-
rumaktadır. Son yıllarda terör örgütleri 
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tarafından yapılan saldırılar da bu durumu 
doğrulamaktadır. Normal iklim ve arazi 
şartlarında hareket serbestisi kısıtlanan te-
rörist unsurlar, mevcut teknolojik imkân ve 
kabiliyetlerin yetersiz kaldığı ya da tama-
men devre dışı olduğu iklim ve hava şart-
larında taciz, sızma ve saldırı girişimlerine 
ağırlık vermektedir. Bu tarz eylemlerde tek 
er seviyesinde gözetleme, gizleme, kamuf-
laj ve atıcılık yetenekleri iyi ve her daim 
hazır olan birlikler saldırıları başarılı bir 
şekilde püskürtmektedir. Dolayısıyla insan 
faktörü teknolojinin işlemediği noktada 
devreye girmektedir. 

Özellikle İHA/SİHA teknolojisinin 
devreye girmesinden sonra gerçekleştirilen 
eylemler incelendiğinde en son tahlilde en 
önemli yeteneğin iyi eğitilmiş personel ol-
duğu görülmektedir. Görüş imkanlarının 10 
metrenin altına düştüğü, hava veya karadan 
ulaşımı kesilmiş ve sadece kendi imkân ve 
kabiliyetleri ile yakın mesafeden çatışmaya 
girilen üs bölgelerinde en uç mevzideki tek 
bir personelin yeterliliği belirleyici olmak-
tadır. Bu noktada zamanda yolculuk gibi 
30 yıl önceki şartlara dönülmüş ve mevcut 
yeni teknolojilerin bir önemi kalmamıştır. 
Artık mevzideki her bir personelin el bom-
bası atma, silahını etkili kullanma, paniğe 
kapılmama, ilk yardımı kusursuz uygula-
ma ve akıllı telefonsuz iletişim kurma ye-
tenekleri ön plana çıkmaktadır. Küresel ko-
numlama cihazlarının çalışmadığı ortamda 
sadece harita ve pusula yardımı ile yön bul-
ma, koordinat belirleme cihazlarının hasar 
gördüğü ortamda ateş destek vasıtalarına 
ileri gözetleyicilik yapmanın önemi anla-
şılmaktadır.

Gelişmiş teknolojik imkanlar daha 
küçük çapta birliklerle operasyon icra 
etme kabiliyetine de olumlu etki etmekte-
dir. Geçmişte bir bölük çapında icra edilen 
operasyonlar kol-takım seviyesinde bir-
liklerle yürütülebilmektedir. Ancak bu du-
rumda tek er seviyesindeki eğitim çok daha 
önemli olmaktadır. Sahada bulunan her bir 
askerin son derece iyi eğitimli, silah ve teç-
hizatını etkili şekilde kullanabilen ve ope-
rasyonun bekasına zarar verecek her türlü 
davranıştan uzak durması gereklidir. Dola-
yısıyla bu noktada da eğitimli insan faktörü 
ön plana çıkmaktadır.

Teknoloji ve Operasyon Güvenliği

TSK’nın artan profesyonelleşme ora-
nı, internetin yaygınlaşması ve akıllı tele-
fon teknolojisinin gelişmesi yaklaşık olarak 
aynı zaman diliminde ortaya çıkmıştır. Be-
lirlenmiş bir kurallar bütünü içerisinde ve 
bilinçli olarak kullanıldığında internetin ve 
akıllı telefonların son derece faydalı oldu-
ğu inkâr edilemez. Özellikle süratli iletişim 
ve aynı anda birçok olayı koordine etme 
imkânı vermesi sayesinde süratle yaygın-
laşmış bir teknoloji haline gelmiştir. An-
cak askeri ortamlarda kullanım özel dikkat 
gerektirmektedir. Yön bulmak için pusula 
yerine, muhabere için telsiz niyetine ya da 
küresel konumlama cihazı olarak kullanım 
ilk akla gelenlerdir. Fakat bunların güveni-
lirliği ve her şeyden önemlisi askeri teçhi-
zatın yerine kullanılması personelin temel 
askeri yeteneklerini aşındırmaktadır. 

Diğer bir konu hem ülkelerin hem 
de terör örgütlerinin sosyal medya hesap-
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larını takip ederek istihbarat toplama faa-
liyetlerine ciddi şekilde önem vermesidir. 
Örnek olarak 2014 yılında Malezya Hava 
Yollarına ait MH17 uçağının düşürülmesi 
verilebilir. Sadece askerlerin sosyal medya 
hesaplarına yükledikleri fotoğrafları incele-
yerek olaya karışan birliğin personel listesi 
ortaya çıkarılmıştır.13 Aynı şekilde arazi fo-
toğraflarının Google Earth ile incelenmesi 
sayesinde hangi birliğin hangi bölgede bu-
lunduğu tespit edilebilmektedir. Bunlar sa-
dece birkaç tespit ve daha da çoğaltılabilir. 
Kesin olan konu yeni teknolojinin bilinçli 
olarak kullanılması için personelin eğitil-
mesi gerekliliğidir.

TMH’da yer alan ancak sıklıkla göz 
ardı edilen hususlardan birisi de his uyuş-
masıdır. Askerler özellikle soğuktan korun-
mak için aşırı giyinir ve mevzileri gereğin-
den fazla ısıtarak dış dünyayla bağlantısını 
koparır, hisleri uyuşur ve gözetleme dahi 
yapamaz duruma gelir. Günümüzde 
bu durumun bir sebebi de akıllı telefon 
kullanımıdır. Saatlerce küçük bir ekranda 
birbirinden ilgisiz alanlarda anlık ve kısa 
süreli bilgi ve görüntülere maruz kalan her 
personelin duyu yetenekleri azalır ve his 
uyuşması yaşar. Doğal olarak gözetleme 
gibi temel görevlerini dahi yapamaz duru-
ma gelir. Bu noktada teknolojinin olumsuz 
etkisi karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç

En iyi teknolojinin varlığı bile aske-
13 “Russia’s “Anti-Selfie Soldier Law”: Greatest Hits 
and Implications” https://www.bellingcat.com/news/
uk-and-europe/2019/02/20/russias-anti-selfie-soldier-
law-greatest-hits-and-implications/ (Son Erişim Tarihi: 
20.08.2021).

rin temel becerilerinin yerini alamaz. Özel-
likle TSK saflarına katılan genç personelin 
sadece teknolojiye güvenerek muharebe 
edilemeyeceğini, en son tahlilde iyi eği-
timli askerin en önemli kuvvet çarpanı ol-
duğunu bilmesi ve bu yönde eğitilmesi el-
zemdir. Teknoloji gereklidir ve son derece 
faydalıdır. Muharebe sahasındaki her sorun 
için bir teknolojik çözüm üretilmelidir an-
cak bu askerin sorumluluklarını teknoloji-
ye devretmesi şeklinde bir anlayışa yol aç-
mamalıdır. Her seviyede personelin şartlar 
gerektirdiğinde klasik yöntemlerle harekâtı 
devam ettirebilecek şekilde bilgi ve beceri 
sahibi olması muharebe sahasında etkin-
liğin sürdürülmesine katkı sağlayacaktır. 
Dolayısıyla teknolojik imkân ve kabili-
yetlerden azami seviyede istifade ederken 
aynı zamanda askerliğin temel becerilerini 
de göz ardı etmemek gerekmektedir. Bu 
anlamda TMH için en önemli yetenekler 
durum muhakemesi, örtü, gizleme, gözet-
leme, keşif, silaha hakimiyet ve fiziksel 
kondisyon olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Tek er ve lider seviyesinde bu yetenekle-
rin hem teknoloji ürünü sistemler hem de 
klasik yöntemlerle kazanılması ve idame 
ettirilmesi her türlü iklim ve arazi şartında 
etkinliğin korunmasına yardımcı olacaktır. 
Teknolojik tembellik hayatın başka alanla-
rında göz ardı edilebilir sorunlara yol açsa 
da askerlik için bu geri döndürülemeyecek 
kayıplar demektir.
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Türklerde Ordu-Millet Geleneğinin Sosyolojik ve 
Tarihi Temelleri1Uğur Berk KALELİOĞ-

LU2

Giriş

Düşüncenin bir temele oturması, kurumsallaşması ve 
gelişebilmesi için gelenek büyük önem arz etmektedir. 
Yeryüzünde yaşayan bütün topluluklar, belirli gelenekler 
üzerinde inşa edilmiş milletlere mensupturlar. Bu gele-
nekler, tarihi evrimin tabi bir sonucu olarak birer kabi-
liyet halini almış, milletlerin sosyal karakterini ortaya 
çıkarmıştır. Modern Antropolojik çalışmaların belirttiği 
üzere dünyadaki bütün milletler, toplumsal gelenekleri-
nin kanalize ettiği alanlarda kendilerini yetiştirmişlerdir. 
Örneğin: Almanlar tarih boyunca teknoloji, mühendislik 
1 Bu makalenin genişletilmiş baskısı için bkz. Uğur 
Berk Kalelioğlu. “Türklerde Ordu-Millet Geleneğinin 
Sosyolojik ve Tarihi Temelleri”. Alev Duran & Gökçen 
Çatlı Özen (Ed.). Türk Kültürü Araştırmaları Serisi -I-. 
(264-289 ss.), 2021.
2 Doktora Adayı, Münster Üniversitesi, Sosyoloji 
Bölümü, Per. Atğm. Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk 
Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), e-posta: 
kaleliberk@gmail.com.

ve sanayi alanlarında diğer milletlerden önde olmuş, iki 
dünya harbinde mağlup olup yerle bir olmasına rağmen, 
günümüzde Avrupa’nın sanayide önderi konumuna gel-
miştir. İngilizler, diplomasideki üstünlükleri ve monarşi 
kültürüne olan bağlılıkları ile öne çıkmaktadır. Röne-
sans’ın öncüsü İtalyanlar, sanatta adından söz ettirmek-
tedir. Bunlar dışında Yahudiler ticarette, Portekizler de-
nizcilikte, Fransızlar ise bürokraside üstündür. 

Türkler ise tarihin ilk devirlerinden beri varlıkla-
rı bilinen dinamik bir millettir. Her kıtada, her iklimde, 
çeşitli kültürlerde ve değişik dinlerde farklı isimler al-
tında bulunmuşlar, fakat müşterek sosyolojik özellikler 
göstermişlerdir. Tarihte varlık göstermiş olan bütün Türk 
devletlerinin ortak özelliği; “Askerliğe” ve “Orduya” ver-
miş oldukları ehemmiyettir. “Türklerde veya Türkleşmiş 

“Biz asker bir ulusuz. Yedisinden yetmişine, 
kadınından erkeğine asker yaratılmış bir ulusuz”

Mustafa Kemal Atatürk 
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toplumlarda neredeyse “kalıtsal” denilebilecek süreklilik 
gösteren olgu; (bir sosyal müessese olarak) askerlik ve 
(milli bir seciye olarak) askerîlik (savaşkanlık)’dır.”3 Do-
layısıyla Türkler, askerlik ve savaş sanatında öncüdür. 
Türklerde ordu geleneği hem siyasi bir teşekkül olarak 
devletin temelini hem de halkın gücünü temsil etmekte-
dir. Eski Türk kültürü: halk eşittir ordu, ordu eşittir halk 
denklemine dayanmaktadır. Türk Tarihi, Türk Ordusu’nun 
tarihi ile eş zamanlı olarak başlamakta, Türklerde millet 
bilinci ise yine ordu ve askerlik mefhumu üzerinden cere-
yan etmektedir. 

Ordu-millet: askerlik mesleğinin müstakil bir sosyal 
müessese olarak görülmediği ve seferberlik zamanlarında 
erkek, kadın, çocuk bakılmaksızın eli silah tutan bütün 
fertlerin asker olarak muamele gördüğü ve bu fertlerin 
gönüllülük esası ile vazife aldığı toplum tipidir. Bu sui 
generis toplum tipi, tarih, kültür, din ve dil gibi müşterek 
değerler sonucu hayat bulan millet bilincinin bir sonucu 
olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir toplu-
mun ordu-millet olarak telakki edilebilmesi için ortak bir 
ülkü etrafında bir araya gelmiş fertlerin bulunması şarttır. 
Öbür taraftan gönüllülük esası, yani fertlerin herhangi bir 
zorlamaya tabi tutulmadan askerliğe, savaşkanlığa, cenk 
etmeye istek duyması ordu-millet olmanın başat gerek-
liliklerindendir. Gönüllük esası ordu-millet kavramının 
en önemli unsurudur. Sivillerin silahlandırılması, 
vatandaşlara asker muamelesi yapılması bütün toplumlar 
için mümkündür ki Birinci ve İkinci Dünya Harbi gibi 
kitlesel savaşlarda örnekleri bulunmaktadır. Fakat 
fertlerin sulh zamanı orduya itimadı ve harp döneminde 
vazife alma isteği, ordu-millet/asker-millet kavramını 
farklı bir boyuta taşımaktadır. Yine ordu-millet olmanın 
önemli bir emaresi, askeri söylem, kavram, simge, 
davranış kalıpları, zihniyet ve maddi unsurların, sivil 
hayata nüfuzu sonucu, askeri kültürün sivil kültür/top-
lumla özdeşleşmesidir.

3  Mevlüt Bozdemir, Türk Ordusunun Tarihsel Kaynakları. 
Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
1982. s.3

“Ordu Eşittir Halk, Halk Eşittir Ordu” Denklemi

Bilindiği üzere ilk Türk ordusu M.Ö. 209 yılın-
da Oğuz (Mete) Han tarafından kurulmuştur. İlk Türk 
topluluklarında (ön-Türk, proto-Türk (Turque)) asker ve 
ordu öğesinin birincil yer tuttuğu, ordunun toplum tanımı 
ile bir tutulduğu ve askerlik müessesesinin cemiyetten 
ayrı düşünülmediği konusunda yerel tarihçiler ile yabancı 
tarihçiler ittifakla birleşmektedir. Bu anlayışının en temel 
karakteristik özelliği ise; ordunun herhangi bir cinsiyet 
temelli ayırıma dayanmamasıdır. Buna göre askerlik bir 
meslekten ziyade milli bir görev olarak benimsenmekte-
dir. Cemiyetin bütün fertleri, kadın ve erkek, yani eli silah 
tutan her birey asker sayılmaktadır. Bu hizmet, zorunlu 
olmaktan ziyade, daha çok gönüllülük esasına dayanan, 
severek ve istenerek yapılan bir aktivitedir. Seferberlik 
ve savaş durumunda bütün nüfus, ordu olarak muamele 
görmekte, siyasi erkin başı ve bütün üyeleri “Kağan” ön-
derliğinde ordunun komutasını oluşturmaktadır.4 

Türk toplumlarında müşahede edilen bir diğer husus 
ise orduyu ilgilendiren bütün meselelerin aynı zamanda 
sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik meseleler olarak te-
lakki edilmesidir. Medeniyet alanında cemiyetin terakkisi 
ordunun terakkisi anlamına gelmektedir. Bu meyanda 
buluşlar ve keşifler öncelikle askeri alanda kendisini 
göstermektedir. Türk toplumunun yaptığı her buluş veya 
keşif, o keşfin askerlere (savaşçılara) ve genel anlamda 
orduya sağlayacağı katkı bağlamında değerlendirilmek-
tedir. 

Türklerde ordu-millet geleneğinin yerleşmesinin 
önemli bir tezahürü ise doğan çocuğa verilen isimler-
dir. Dede Korkut öykülerinde aktarılan bilgiye göre, eski 
Türklerde ana ve babanın yeni doğan çocuğa verdiği isim 
gerçek isim değil, geçici bir addır. Çocuk, gerçek ismini 
savaşta bir yararlık, bir kahramanlık gösterdikten sonra 
almaktadır. Örneğin, Dirse Han oğlu, karşısına çıkan bir 
boğa ile dövüşüp onu öldürdükten sonra “Boğaç Han” 
4 Aybars Pamir, “Türkler’in Geleneksel Dini Şamanizm’in 
Orta Asya Eski Türk Kamu Hukuku’na Etkisi” Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 52.4, 2003, s. 178.
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adını almıştır.5 Yine, Bamsı Beyrek’e, bezirgânların malı-
nı soygunculardan kurtarması üzerine bu ad verilmiştir. 
Bunlar dışında; Alperen: savaşçı, Algan: fatih, Başbuğ: 
komutan, Celasun: cesur savaşçı, Çeri: asker, Oğuz: 
güçlü, Yabgu: kağan gibi eski Türk isimleri, askerlik, kah-
ramanlık, savaşçılık mefhumları ile doğru orantılı olup, 
Türklerde ordu-millet geleneğinin oluşmasında önemli rol 
oynamıştır. 

 Eski Türk yazıtları, geçmiş Türk toplumlarının 
orduya ve askerlik mefhumuna bakışını anlamak için 
önemli ve zengin bir kaynaktır. Eski Türk mezar taşları 
birer savaş tutanağı niteliği taşımakta, Kültekin ve Bilge 
Han yazıtları ise 150’ye yakın savaş olayı içermektedir. 
Bunların yanı sıra Bozdemir, Orhun ve Yenisey yazıtları 
üzerinde yaptığı içerik çözümlemesinde, askerlik ve ordu 
kavramlarının, yazıtta geçen diğer etkinliklerden kat 
be kat fazla olduğunu belirtmiş, bu durumun eski Türk 
toplumlarında, askerlik (savaşkanlık, kahramanlık) ol-
gusunun dil düzeyinde yansıması olarak görülebileceğini 
belirterek, bu tarihsel verilerin kuşaktan kuşağa aktarı-
larak günümüze dek süre gelen bir “dil, kültür ve toplum 
kalıtımına” yani “ordu-millet geleneğine” dönüştüğünü 
belirtmiştir.6 

Savaşçılık: Çetin Coğrafyanın Hediyesi

Şüphesiz ordu-millet geleneğinin oluşmasında, eski 
Türklerin göçebe ve bozkır hayatı birincil etkeni oluştur-
maktadır. Konar-göçer yaşam, Türklerin muharip olması-
nı teşvik etmiş ve mücadeleci bir ruha sahip olmalarını 
sağlamıştır. Bozkır hayatı Türklere ayrıca; tabiat ile ha-
şır neşir olmayı, tabiatın zorlu şartlarına intibak etmeyi 
ve farklı iklim bölgelerinde muharebe etme becerisini 
kazandırmıştır.7 Bunun dışında, eski Türklerin anayurdu 
Orta Asya, sürekli olarak Çin akınları ve yağmalarına ma-
5  Mustafa Necati Sepetçioğlu, Dedem Korkutun Kitabı. 
İstanbul: İrfan Yayımcılık, 1998, s. 41.
6 Bozdemir, Türk Ordusunun Tarihsel Kaynakları, s. 14.
7  Hakan Nişancı, Bozkırlı Türklerde Askerlik. T.C. 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, 2019, s. 30.

ruz kalan bir bölgeyi temsil etmektedir. Dolayısıyla eski 
Türk tarihi açısından Çin, “öteki”ni yani “düşman”ı oluş-
turmaktadır. Bu sebeple, Türk toplulukları için güçlü bir 
ordu, var olma mücadelesinin kaçınılmaz bir sonucudur. 
Çin tehdidi, toplumsal hayatın her zerresine işlemiş bu-
lunmakta, bu sebeple ordu ve askerlik müessesi daima 
canlı tutulmak zorundadır. 

Ordu-millet geleneğinin oluşumunda diğer önem-
li unsur din faktörüdür. Her toplumun inanç kökeninde 
belirli teolojik değerler bulunmaktadır. Türk kültürünün 
ordu-millet olarak tanımlanmasında da eski Türklerin 
inanış ve yaşam biçimlerinin izleri olduğu, toplumsal 
hayatın önemli bir parçasını oluşturan Şamanizm’in bu 
birliktelikte önemli rol oynadığı görülmektedir. Eski 
Türklerde, yaradılıştan veya sonradan “ermek” sureti ile 
kutsal olduklarına inanılan Şamanlar, muharebe alanında 
düşmanla çarpışan askerler gibi kötü ruhlarla savaşan 
manevi askerler olarak görülmektedir. Savaşlarda fiilen 
mücadele etmese de asker zayiatı yaşanmadan savaş 
kazandırıp askerlere yardım ettikleri için şamanların or-
dunun önemli birer mensubu oldukları anlaşılmaktadır. 
Harp eden asker, mensup olduğu Şamanizm’in ve kutsal 
olduğuna inandığı Şaman’ın kendisine zarar verebilecek 
kötü ruhlarla mücadele ettiğine, onları bertaraf ettiğine 
inanarak, daha büyük şevk ile savaşmaktadır.

Ordu-Millet Geleneğinin Günümüzdeki Konumu

Türklerde ordu-millet geleneğinin var olmasının en 
temel sebeplerinden birisi de “Güven”dir. Bir sosyal ku-
ruma güvenin; duygusal, siyasi, sosyal, ekonomik gibi 
gerekçeleri olabilir. Fakat, orduya güvenin hiçbir şekilde 
baskı ve zorlamaya dayalı olarak tesis edilemeyeceği 
açık bir gerçektir. Toplumsal kurumlara güven, ancak 
toplum tarafından, o kurumun; halkla iletişimi açık, dü-
rüst, adaletli ve erdemli olduğuna kanaat getirilmesinin 
ardından gerçekleşebilmektedir. Kurumsal güvenin te-
sisi açısından sadakate dayalı dayanışmacı ilişkilerin 
varlığı esastır. Makalenin genişletilmiş halinde detayları 
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ile verilen Türkiye geneli güven araştırmalarında, Türki-
ye’nin en güvenilir kurumunun ortalama yüzde 70-80’lik 
bir oranla Türk Silahlı Kuvvetleri olduğu görülmektedir. 
Bu da Türk Milleti’nin Türk Silahlı Kuvvetlerine ve onun 
şahsında temsil edilen Türk Ordusu’na güveninin yüksek 
bir seviyede olduğunu ve ordu-millet geleneğinin varlığını 
muhafaza ettiğini göstermektedir.

RAND Corporation’ın terörizmle mücadelede dünya 
genelinde başarılı olan 6 harekât içerisinde Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin PKK ve IŞİD operasyonları yer almaktadır. 
Buna göre TSK, teröristleri çatışma bölgesindeki dağ 
köylerindeki nüfustan ayırmak için önlemler almış, terör 
örgütünü dağlara kadar takip etmiş, onların sınır ötesi 
desteklerini kesmiş ve etkili bir siyaset yürütmüştür.8 
Türk halkının yoğun desteği sonucunda ise PKK terörü, 
Abdullah Öcalan’ın 1999’da yakalanması ile yenildiğini 
ilan etmiştir. 2000 sonrası dönemde Türk Ordusu ile sıcak 
savaşı göze alamayacağını anlayan PKK, gerilla taktiğini 
değiştirmiş, yeni dönemde sivilleri daha çok hedef almış, 
çevre ve orman sabotajları düzenleyerek halkı bezdirme 
politikası gütmüştür. Fakat yurt içi ve yurt dışında sür-
dürülen başarılı operasyonlarla ağır darbeler alan, üst 
düzey yöneticileri etkisiz hale getirilen ve bilhassa Kürt 
halkının Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Türk Ordusu’na 
olan güven ve bağlılığını fark eden terör örgütü PKK, son 
dönemde sayıları azalan ve marjinalleşen bir örgüt du-
rumuna düşmüştür. Uzun bir süredir Türk halkına zarar 
vermekte olan PKK, YPG, IŞİD gibi dahili ve harici terör/
tedhiş unsurlarına karşı Türk Milleti’nin Türk Silahlı Kuv-
vetleri’ne ve onun şahsında temsil edilen Türk Ordusu’na 
verdiği destek ve duyduğu güven takdire şayandır. Bu da 
her türlü siyasî, askeri, ekonomik, psikolojik savaşa karşı, 
Türklerdeki kuvvetli ordu-millet geleneğinin bir tezahü-
rüdür.  

8  Christopher Paul, Colin P. Clarke, Beth Grill, Molly 
Dunigan, “Paths to Victory: Lessons from Modern 
Insurgencies”, RAND Corporation, 2013, p.54.

Sonuç

Bu makalede, eski Türklerin sosyal, siyasi ve askeri 
aktivitelerine odaklanılarak, ordu-millet olmanın önem-
li emareleri olan gönüllük esası, Türk halkının orduya 
beslediği itimat, cenk etmeye olan arzu, sözlü ve yazılı 
halk kültüründe askerlik mefhumu gibi değişkenlerin bir 
geleneğin teşekküllündeki rolü irdelenmiştir. Özellikle 
Türk efsaneleri, mitler ve destanlarının, Türklerin tarih 
boyunca mesken tuttukları bölgelerdeki çetin coğra-
fi-iklimsel şartların, sürekli olarak yağma ve akınlara 
maruz kalan bölgelerde bayındırlaşmanın ve Şamanizm 
ve İslamiyet’teki cenk olgularının Türklerde süregelen bir 
ordu-millet geleneğinin oluşmasındaki temel tarihi-sos-
yolojik faktörler olduğuna kanaat getirilmiştir. 

Dünya üzerinde yaşayan bütün toplumlar kendilerini, 
bir şekilde millet olarak telakki ettikleri gruba mensup 
hissederler. Fakat mensubiyet duygusu bazı milletlerde 
güçlü bazılarında ise zayıftır. Mensubiyet duygusu zayıf 
olanlar ve mensup olduğu milletin özelliklerini bilme-
yenler, milli mücadele dönemlerinde mağlup olma ve 
başka milletlerin şikarı olma tehlikesini taşımışlardır. 
Türk Milleti, haiz olduğu kuvvetli ordu-millet geleneği ile 
zor şartlarda üstün başarılar sergilemiş ve egemenliği-
ni daima muhafaza edebilmiştir. Yüzyıllar boyunca farklı 
coğrafyalarda pek çok Türk Devleti kurulmuş ve yıkılmış, 
fakat Türk Ordusu’nun milli yön ve karakteri, felsefesi ve 
en önemlisi haiz olduğu yerleşik ordu-millet geleneği sa-
yesinde daima hürriyetini koruyacak liderler çıkarmıştır.

Eski tarih, Ortaçağ (Feodalite) ve modern dönemde, 
Avrupa emsalleri ile mukayesede, Türk Ordusu içerisin-
de büyük ailelere, soya veya soyluluğa dayalı seçkinler 
geleneği yoktur. Türk ordusu aynı zamanda Türk Milleti 
ve Türk Toplumu demektir. Ordu-millet geleneği, Türkler 
için halen kuvvetli bir biçimde etkisini göstermekte ve ül-
kemizdeki sosyal, siyasi, edebi, ekonomik, düşünsel, vb. 
alanlarda varlığını sürdürmektedir. Askerlik görevi, eski 
Türklerde olduğu gibi vatan olarak tabir edilen; üzerinde 
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yaşanılan toprak parçasını korumanın nişanesi olarak te-
lakki edilmektedir. Vatan sevgisi, askerlik görevi ile doğru 
orantılıdır. Anadolu Türk toplumu, askerliğini bitirmiş bi-
reyleri: “adam olmuş”, yani askerlik eğitimini tamamlaya-
rak; “erginliğini ispat etmiş, terbiye olmuş, yetişmiş” ola-
rak nitelemekte, kendisine bir sosyal statü vermektedir. 
Bu ölçütü yerine getirmeyenlere ise iyi gözle bakmamakta 
ve evlenmesine dahi müsaade etmemektedir.9 Bunun ha-
ricinde öğretim kurumlarında beden eğitimi derslerinin 
askeri kültüre dayanarak icra edilmesi, 23 Nisan, 19 Ma-
yıs, 29 Ekim gibi kutlamaların askeri törenler eşliğinde 
yapılması, özel günlerde çocuklara asker üniformalarının 
giydirilmesi, sokak, park, üniversite, meydan, vs. kamu-
sal alanların askeri isimlerle donatılması ve halkın buna 
büyük teveccüh göstermesi ordu-millet geleneğinin en 
önemli emarelerindendir.

9  Süleyman Fidan, “Asker Türkülerinin Sosyal Psikolojik 
Zemini ve İşlevleri”. 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü 
Kongresi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019, s.109.
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