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ASYA -PASİFİK
12 Japon firma Uygurların zorla çalıştırılmasından faydalanan Çinli ortaklarından 
ayrılmayı planlıyor (Şubat 2021)

Japonya menşeli 12 firma, Sincan Uygur Özerk 
Bölgesi’nde yaşayan Müslüman Uygur azınlığın zorla 
çalıştırılmasından faydalanan Çinli firmalar ile mevcut iş 
anlaşmalarını sonlandırmayı planlıyor.

Kyodo ajansı, geçen yıl Avustralyalı Stratejik Politika 
Enstitüsüne (ASPI) ait, küresel çapta 80 firmanın 
Sincan Uygur Özerk Bölgesi dışında yaşayan Müslüman 
Uygurların zorla çalıştırılmasından doğrudan ya da dolaylı 
olarak fayda sağladığı ortaya çıkan rapordaki 14 Japon 
firmanın durumunu soruşturdu.

Araştırmaya göre listedeki 14 Japon firmanın 12’sinin, 
Müslüman Uygur azınlığın zorla çalıştırılmasından 

faydalanan Çinli firmalar ile mevcut iş anlaşmalarını 
sonlandırmayı planladığı ortaya çıktı.

Kyodo’ya göre Çinli ortaklarıyla iş anlaşmalarını 
sonlandıracak Japon firmaları arasında Uniqlo’nun 
tedarikçisi Fast Retailing, Sony ve Hitachi de yer alıyor.

Toshiba ise iddiaları doğrulayamayacağını ancak 
mevcut sözleşmesini yıl sonuna dek sonlandıracağını 
bildirdi.

Listede yer alan Panasonic ise araştırmaya cevap 
vermeyi reddetti.(AA)
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Çin ve Hint askerleri sınır ihtilafının 
yaşandığı bölgeden geri çekilme sürecini 
tamamladı (Şubat 2021)

Çin ve Hindistan askeri birliklerinin, Himalayalar’da 
sınır ihtilafının yaşandığı Ladakh bölgesindeki geri 
çekilme süreci sona erdi.

Times of India’nın haberine göre, Hint ve Çin Savunma 
Bakanlığından yapılan ortak açıklamada, iki tarafın 
askeri birliklerinin Pangong Gölü çevresinden sorunsuz 
bir şekilde geri çekilmeyi tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, bu hareket, diğer anlaşmazlıkların 
çözümü için “ileriye doğru önemli bir adım” olarak 
nitelendirildi.

Tarafların, iletişim ve diyalogları sürdürme, durumu 
stabilize etme ve diğer sorunların karşılıklı olarak kabul 
edilebilir çözüme kavuşturulması konusunda anlaştığı 
kaydedildi.

Çin ve Hint askerleri, Haziran 2020’de Ladakh 
bölgesindeki Galvan vadisinde çatışmış, olayda 20 Hint 
askeri hayatını kaybetmişti.

Geçen ay, iki ülkenin askeri heyetleri arasında 
gerçekleştirilen dokuzuncu tur görüşmelerde, askerlerin 
sınırdan çekilmesine ve Ladakh bölgesinin doğusunda 
durumu kontrol altına almak ve bölgeyi istikrara 
kavuşturmak için etkili çabaların sürdürülmesine karar 
verilmişti. (AA)

Çin’e ait gemiler Doğu Çin Denizi’nde Japonya kara sularına girdi (Şubat 2021)

Japonya’nın güneybatısındaki Okinawa eyaletinin 
Naha ilçesinde bulunan 11. Bölge Sahil Güvenlik 
Karargahı’na göre, Çin’e ait gemiler ulusal karasuları ihlal 
etti.

Tartışmalı Senkaku adaları etrafında yerel saatle 
sabah 04.50 civarındaki ihlal sonrası gemiler, Kuba-jima 
adası etrafında avlanan Japon balıkçı teknelerine yaklaştı.

Balıkçı tekneleri, bölgeye sevk edilen Japonya Sahil 
Güvenlik gemilerince himaye edildi.

Çin’e ait gemilere bölgeyi terk etmeleri uyarısı yapıldı.

Karargaha göre, Çin gemileri Senkaku etrafında bu yıl 
şimdiye kadar 9 kez Japonya kara sularına girdi.

Silah kullanma yetkisi

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinde 22 
Ocak’ta onaylanan ve 1 Şubat’ta yürürlüğe giren kanun, 
Çin sahil güvenliğine, Çin’e ait olduğu iddia ettiği sularda 
kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma 
yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin’e, Doğu Çin Denizi’ndeki 
tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon 
gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığı belirtildi.

Doğu Çin Denizi’nde Japonya’nın “Senkaku”, Çin’in 
de “Diaoyü” olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 
kayalıktan oluşuyor. (AA)
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BM İnsan Hakları Konseyi, Myanmar tasarısını oy birliğiyle kabul etti (Şubat 2021)

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 
Myanmar’da Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San 
Suu Çii ve Devlet Başkanı Win Myint da dahil, keyfi olarak 
gözaltına alınan tüm kişilerin “acilen ve koşulsuz” olarak 
serbest bırakılması ve olağanüstü halin kaldırılmasını 
öngören karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

Cenevre merkezli BM insan Hakları Konseyi’nin 
“Myanmar’daki krizin insan haklarıyla ilgili sonuçları” 
başlığıyla düzenlediği “özel oturum” sona erdi.

Üye ülkeler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin 
yaptığı konuşmaların ardından Avrupa Birliği (AB) ile 
Türkiye, İngiltere, İsviçre ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin 
sunduğu karar tasarısı ele alındı.

47 üyeli Konsey’in “özel oturumunda” görüşülen 
tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.

Karar tasarısında, ordunun seçilmiş hükümeti 
görevden uzaklaştırması kınandı. 

Myanmar’da askerî darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile 
yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat’ta yönetime el koymuş, 
bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin 
fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal 
Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına 
alınmıştı. (AA)

Sivil toplum kuruluşu ACLED: Keşmir’deki 
durum 2021’de muhtemelen kötüleşecek 
(Şubat 2021)

Silahlı Çatışmaların Konumlanması ve Olay Veri 
Projesi (ACLED) adlı sivil toplum kuruluşunun raporunda, 
Hindistan’ın Pakistan’ı iki ülke arasında 2003’te imzalanan 
ateşkes anlaşmasını 2020’de 5 bin 133 kez sınır ihlal 
etmekle suçladığı, Pakistan’ın da Yeni Delhi yönetimini 
1600’den fazla sınır ihlaliyle itham ettiği aktarıldı.

Raporda, iki ülke sınırının “sıcak” kalmaya devam 
edeceği ve Cammu Keşmir’deki durumun daha da 
kötüleşebileceği vurgulandı.

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünü 
5 Ağustos 2019’da değiştirerek merkezi yönetime bağlı 

iki bölgeye çevirmesinden sonra bu politika değişikliği 
nedeniyle yerli ve yabancı militanların etkinliğinde ani 
yükseliş olabileceğine işaret edildi. 

Raporda, “özel statüsünün kaldırılmasının bölge 
hakkında hayal kırıklığı yarattığı, yabancı örgütlerin 
Keşmirlilerin hayal kırıklığından faydalanarak kendilerine 
destekçi toplamaya çalıştığı” kaydedildi. (AA)
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Türkiye ile Pakistan silahlı kuvvetlerinin 
birlikte icra ettiği ‘Atatürk Tatbikatı 2021’ 
sona erdi (Şubat 2021)

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, 
tatbikatın kapanış töreni, Pakistan ordusunun Afganistan 
sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Tarbela 
bölgesindeki özel kuvvetler karargahında gerçekleştirildi.

Törene Pakistan ordusundan Korgeneral Syed 
Muhammed Adnan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) 
Tümgeneral Emre Tayanç başkanlığındaki üst düzey askeri 
heyet katıldı.

Türkiye ve Pakistan ordusunun özel kuvvetlerinden 
seçkin birliklerin yer aldığı 3 haftalık tatbikatta terörle 
mücadele, yakın muharebe, kordon ve arama, iple inme, 
ateş ve hareket teknikleri, helikopterle iple inme, rehine 
kurtarma ve serbest düşüş uygulamaları icra edildi.

Türkiye’de Cinnah, Pakistan’da Atatürk adına 
düzenleniyor

Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvet 
Tatbikatı, 1998’den itibaren iki ülke arasında dönüşümlü 
icra ediliyor.

Tatbikat, Türkiye’de icra edildiği zaman “Cinnah 
Tatbikatı”, Pakistan’da icra edildiği zaman “Atatürk 
Tatbikatı” olarak adlandırılıyor. (AA)

Afganistan’da geçen sene 3 binden fazla sivil öldürüldü (Şubat 2021)

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu 
(UNAMA) tarafından açıklanan verilere göre, geçen sene 
Afganistan’da düzenlenen saldırılarda 3 bin 35 sivil 
hayatını kaybederken 5 bin 785 sivil yaralandı.

Bu saldırıların yüzde 45’inin doğrudan hedef alınarak 
yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, yaşamını 
yitirenlerin yüzde 43’ünün çocuk ve kadınlardan oluştuğu 
vurgulandı.

Afganlar arası müzakerelerin 12 Eylül 2020’de 
Doha’da başlamasıyla saldırıların arttığına işaret edilen 
açıklamada, saldırıların yüzde 46’sından Taliban, yüzde 
8’inden terör örgütü DEAŞ, yüzde 24’ünden de devlet 
güçleri sorumlu tutuldu.

UNAMA’nın son 7 senedir Afganistan’da can 
kayıplarıyla ilgili rapor hazırladığı aktarılan açıklamada, 
bu süre içerisinde her yıl ortalama 3 binin üzerinde sivilin 
öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarını önlemek için 
Afganistan’da ateşkes yapılması talep edildi.

Taliban, sivil kayıplardan yabancı güçleri sorumlu 
tuttu

UNAMA’nın açıklamasını reddeden Taliban ise can 
kayıplarının asıl faillerinin üstünün örtülmeye çalışıldığını 
iddia etti.

Taliban, sivil kayıpların çoğunun yabancı güçlerin 
saldırılarından kaynaklandığını öne sürdü. (AA)

TÜRKİSTAN -AVRASYA
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TÜRKİSTAN -AVRASYA
Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket kuran ülke oldu (Ocak 2021)

Özbekistan’da 2020 yılında 305 adet şirket kurarak ilk 
sırada yer alan Türkiye’yi 265 şirketle Rusya takip etti.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi verilerine 
göre, 2020 yılında Özbekistan’da 305 şirket kuran 
Türkiye, yabancı sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler 
sıralamasında ilk sırada yer aldı. İstatistik verilere göre, 
geçen yıl 1.715 yabancı sermayeli şirketin faaliyete 
geçtiği Özbekistan’da, en çok işletme kuran ülkeler 
arasında Türkiye’nin ardından 265 şirket ile Rusya ikinci, 
147 şirket ile Çin üçüncü oldu. Bu dönemde ülkede 

Kazakistan sermayesiyle 110, Güney Kore sermayesiyle 
77 şirket kuruldu. Yabancı sermayeli şirketler en çok 
ülkenin Taşkent, Semerkant ve Surhanderya bölgelerinde 
kurulurken, yabancı iş adamları en fazla sanayi, ticaret, 
inşaat ve tarım sektörlerine yatırımda bulundu.1 Ocak 
2021 itibarıyla ülkedeki yabancı sermayeli şirketlerin 
toplam sayısı ise 11 bin 781’e ulaştı. 

2019’da ülkede yabancı sermayeli 3 bin 330 işletme 
kurulmuştu. (AA)

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

Söz konusu güzergahta sefer sayısının ilk etapta 
haftada 2, daha sonraki dönemlerde de haftada 7 olması 
planlanıyor. 

Kazakistan’ın Türkistan şehrinden ilk yurt dışı uçak 
seferi İstanbul’a gerçekleştirildi.

Kazakistan Sivil Havacılık Komitesinden yapılan 
açıklamaya göre, Türkistan Uluslararası Havalimanından 
İstanbul güzergahındaki ilk yurt dışı uçak seferi, 176 
yolcuyla Fly Arystan Havayolu şirketinin “A-320” tipi 
uçağıyla yapıldı.
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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.

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)

Kazakistan Dışişleri Bakanı Tileuberdi: Türkiye gerçekten kardeş bir ülke (Mart 2021)

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı 
Mukhtar Tileuberdi, Türkiye ile yapılan iş birliğin her 
geçen gün güçlenerek stratejik ortaklık düzeyine 
yükseldiğini ifade ederek, “Türkiye gerçekten kardeş bir 
ülke. Kardeş Türkiye ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek 
istiyoruz” dedi.

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.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay 
tarafından kabul edildim. Çok iyi anlaştığım mevkidaşım 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile politik, ekonomik 
alanındaki iş birliğini geliştirmek için görüşmeler 
gerçekleştirdik. Kazakistan-Türkiye iş birliği her geçen 
gün güçlenerek stratejik ortaklık düzeyine yükseldi. 
Stratejik ortaklığın oluşmasında Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’in özel bir role sahip olduğu tarihi 
bir gerçektir” diye konuştu.

“Türkistan’daki Zirveye Odaklandık”

Kazakistan’ın girişimiyle Türk Dili Konuşan Ülkeler 
İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Gayriresmi Zirvesi, 31 
Mart’ta “Türkistan-Türk Dünyasının Manevi Başkenti” 
başlığıyla Türkistan şehrinde düzenlenecek olan 
zirveye dikkat çeken Bakan Tileuberdi, “Bu toplantıyı 
önemsiyoruz. Ve çok çalışmalıyız. Bu zirveye odaklandık. 
Çünkü, Türk Konseyi’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği 
faaliyetlerinin değerlendirileceği zirvede, üye ülkeler 
arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği arttırmak için 
atılacak adımlar bölgesel meseleler görüşülecek. 
Türkistan toplantısından sonra İstanbul Zirvesinde Türk 
Konseyi tarafından hazırlanan 2040 Türk Dünyası Vizyonu 
da masaya yatırılacak” dedi.

“İlişkiler Ortaklık Düzeyine Yükseldi”

Ankara’da çok sıcak karşılandığını ifade eden 
Tileuberdi, “Ankara’da çok güzel bir görüşme 
gerçekleştirdik. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
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Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinde Yeni Ufuklar (Mart 2021)

Çavuşoğlu’nun altı günlük Orta Asya ziyaretinde 
diplomatik ilişkilerden ekonomiye, enerjiden ulaşıma, 
kültürden eğitime birçok konu ele alındı. Bunlar, Türkiye 
ile Türk cumhuriyetleri ilişkilerinin önümüzdeki beş yılın 
gündemini oluşturacak konular.

Türk cumhuriyetleri ile işbirliği alanları genişliyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu 5-10 Mart tarihleri arasında Orta Asya Türk 
cumhuriyetlerini ziyaret etti. Türkmenistan, Özbekistan 
ve Kırgızistan’da bulunan Çavuşoğlu’nun ziyaretinin 
zamanlaması oldukça anlamlı. Türk cumhuriyetleri, 
diğer bütün eski Sovyet cumhuriyetleri gibi 2021’de 
bağımsızlıklarının 30. yılını kutluyorlar. Dolayısıyla 
bu yılın hemen başında Türk dışişleri bakanının bu 
ziyareti gerçekleştirmesi, tıpkı 1991’de Ankara’nın bu 
cumhuriyetleri ilk tanıyan ülke olması gibi hem önemli 
hem de anlamlı. Ziyaretin bir başka önemi Azerbaycan’ın 
yıllardır işgal altında kalan topraklarını kurtarmasından 
sonra gerçekleşmesinden kaynaklanıyor ki, II. Karabağ 
Savaşı sırasındaki Ankara-Bakü dayanışması tüm Türk 
cumhuriyetleri için de iyi bir örnek teşkil etti.

Çavuşoğlu’nun Orta Asya gezisinde ilk ziyaret ettiği 
ülke Türkmenistan oldu. Mevkidaşı Raşid Meredov ve 
Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile yapılan 
görüşmelerden anlaşıldığı üzere 2021 yılı, Türkiye-
Türkmenistan diplomatik münasebetleri açısından yoğun 

geçecek. İkili zirvelerin yanı sıra Türkiye-Azerbaycan-
Türkmenistan Üçlü Zirvesi’nin de gerçekleşmesi ve 
ekonomi, enerji, ulaşım, lojistik konularında işbirliği 
anlaşmalarının imzalanması planlanıyor. 2018’de iki 
ülke arasındaki ticaret hacmi, tüm dünyayı saran 
ekonomik kriz sebebiyle bir düşüş gösterse de 2019’da 
yeniden yükselişe geçti (yaklaşık 1,5 milyar dolar), 
hatta 2020’de de pandemiye rağmen artmaya devam 
etti. Yine geçtiğimiz 30 yılda Türkiye Türkmenistan’da 
yaklaşık 50 milyar dolar değerinde binden fazla proje 
hayata geçirdi. Bakanın özellikle enerji alanına vurgu 
yapması ve bir başka enerji devi Azerbaycan’ın katılımıyla 
Üçlü Zirve’nin yapılacak olması ise tarafların yeni enerji 
projeleri üzerinde çalıştığına işaret ediyor. Nitekim bu 
husus, Rusya ve Çin’e alternatif enerji güzergâhları 
arayışında olan Türkmenistan’ın da “enerji merkezi” 
hâline gelen Türkiye’nin de büyük önem verdiği bir konu. 
Yine Berdimuhammedov’un ülke tüm uçaklara ve tırlara 
kapalı olmasına rağmen Türk Hava Yolları’nın (THY) 
Türkmenabat’a uçmaya başlaması ve Türk tırlarına geçiş 
izni verilmesi kararı alması, Türkmen yetkililerinin bir jesti 
olarak kabul ediliyor ve aynı zamanda Türkiye ile işbirliğini 
arttırma konusunda istekli olduklarını gösteriyor. 

Özbekistan ziyareti da tarafların ikili ilişkilerin 
gelişimine büyük önem verdiklerini gösteriyor. 
Semerkand’da Türkiye Cumhuriyeti başkonsolosluğunun 
açılması ve pandemi sonrasında uçak seferlerinin 
de artırılmasının kararlaştırılması, bunun en büyük 
göstergesi. Yine Özbekistan’ın tarihî şehirlerinden 
Semerkand, Buhara ve Hive’de turizm altyapısının 
geliştirilmesi sürecine Türk şirketlerinin aktif olarak 
katılacak olması da hem yatırım hem turizm alanındaki 
işbirliğini güçlendirecektir. Ziyaret arifesinde Taşkent 
Büyükelçiliği’ne atanan tecrübeli diplomat Olgan Bekar 
da ikili işbirliğine büyük ivme kazandıracaktır.

Özbekistan ziyareti sırasında Mevlüt Çavuşoğlu’nun 
alınan kararların Özbekistan’ı ziyaret edecek Türkiye 
vatandaşlarının sayısını artıracağını belirtmesi son derece 
önemli. Zira bu husus iki kardeş halkın birbirlerini daha 
iyi tanımalarını sağlayacak. Bu bağlamda “Mendirman 

“Türkiye Gerçekten Kardeş Bir Ülke”

Dünyanın en güzel kenti olan İstanbul’da bulunmaktan 
son derece mutlu olduğunu dile getiren Kazakistan 

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi, 
“Türkiye gerçekten Kardeş bir ülkedir. Kardeş Türkiye ile 
bire bir ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz” diye 
konuştu. (CNN Türk)
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Celaleddin” (Ben Celaleddin’im) isimli ortak dizinin 
çekilmesi ve Özbekistan’da gösterime girmesi, ilişkilere 
önemli katkı sunacağı gibi iki ülke yetkililerin de bu 
konulara büyük önem verdiğini gösteriyor. Ziyaret sırasında 
bölgesel gelişmelerle ekonomik ilişkilerin artırılması gibi 
konular ele alınsa da bu konuların ayrıntılı olarak 2021 
yılı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
gerçekleştirmeyi planladığı Özbekistan ziyareti sırasında 
detaylıca görüşülmesi kararlaştırıldı. Bunlar arasında 
en merak edileni şüphesiz savunma sanayii alanındaki 
işbirliği potansiyelleri. Özellikle Karabağ Savaşı’ndan 
sonra birçok ülke Türkiye’nin insansız hava araçlarına ilgi 
göstermeye başladı. Bunlardan biri de Özbekistan. Yine 
taraflar ilk aşamada Tercihli Ticaret Anlaşması, ardından 
Serbest Ticaret Anlaşması’nı hayata geçirmek için çaba 
gösteriyorlar. Tüm bunlar şüphesiz ikili ticaret hacminin 
de (2,3 milyar dolar) artmasını sağlayacaktır.

Bakan Çavuşoğlu Özbekistan’dan sonra Kırgızistan’a 
geçti. Türkmenistan ve Özbekistan’da olduğu gibi burada 
da hem mevkidaşı hem de cumhurbaşkanıyla görüştü. 
Bu husus tek başına Türk cumhuriyetlerinin Türkiye’ye 
ve Türkiye ile ilişkilere ne kadar büyük önem verdiğini 
gösteriyor. Kırgızistan ile de Tercihli Ticaret Anlaşması’nın 
imzalanması konusunda çalışmalar devam ettiriliyor. Tıpkı 
Türkmenistan gibi Kırgızistan ile de ticaret hacminde son 
yıllarda düşüş yaşanmadı. Ancak diğer bölge ülkelerine 
kıyasla Kırgızistan’la Türkiye arasındaki ticaret hacmi 
daha düşük seviyede; bu nedenle taraflar ticaret hacmini 
1 milyar dolara çıkarmak konusunda anlaştılar. Ülkedeki 
Türk yatırımları da 1 milyar dolara ulaşmış durumda. 
Ziyaret sırasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ne 
bağlı sağlık ocağı ile laboratuvarın açılışı da yapıldı. Bu 
birimlerin üniversiteye bağlı Tıp Fakültesinin temelini 
oluşturması planlandığı gibi Kırgız-Türk Dostluk 
Hastanesi’nin açılışı da gündemde. Kırgızistan ziyaretinin 
belki de en önemli neticelerinden biri, Türkiye Maarif 
Vakfı’nın bölgedeki ilk okulunun Kırgızistan’da açılacağının 
duyurulması oldu. Bu adımla FETÖ’nün bölgedeki etkisinin 
azaltılması planlanıyor.

İlişkilerin yol haritası çizildi

Görüldüğü gibi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun altı 
günlük Orta Asya ziyareti sırasında diplomatik ilişkilerden 
ekonomiye, enerjiden ulaşıma, kültürden eğitime birçok 
konu ele alındı. Bunlar, Türkiye ile Türk cumhuriyetleri 

arasındaki ilişkilerin önümüzdeki beş yılın gündemini 
oluşturacak konular. Diğer bir deyişle bu ziyaret 
sırasında Türkiye-Türk cumhuriyetleri ilişkilerinin yol 
haritası çizildi. Öyle anlaşılıyor ki 2021 yılı, Ankara’nın 
Türk cumhuriyetleriyle diplomatik münasebetlerinin 
zirvede olduğu bir dönem olacak. Zira en üst seviyede 
karşılıklı ziyaretler gerçekleştirileceği gibi kurulan çeşitli 
komisyonların zirveleri de yapılacaktır. Türkiye’nin 2021’de 
Türk Konseyi Başkanlığı’nı Azerbaycan’dan devralması da 
bu bağlamda önemli.

Bugüne kadar Türkiye ile Orta Asya’da Türk 
cumhuriyetleri arasındaki ilişkilerde daha çok kültürel 
işbirliği ön plana çıkarıldı. Bu bağlamda Türk Konseyi, 
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 
(TÜRKPA), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 
Türk Akademisi, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) gibi kuruluşlar 
önemli katkıda bulundular. Son yıllarda Türkiye’nin 
bölgesel güç olarak konumunu pekiştirmesi, Suriye’den 
Kafkasya’ya bölgesel gelişmelerde önemli rol oynaması, 
enerji ve savunma sanayi gibi alanlarda büyük bir mesafe 
kat etmesi gibi faktörler Türkiye’nin bölge ülkeleriyle 
münasebetlerinin yalnızca kültürel alandaki işbirliği 
ile kalamayacağını gösterdi. Nitekim ziyaret sırasında 
da enerji ve askerî konular görüşüldüğü gibi Türk 
cumhuriyetleri de dış politika ve ekonomi alanlarında 
güçlü ve güvenilir ortak sayısını artırmak istiyorlar. 
Türkiye, Çin ve Rusya’dan sonra Türk cumhuriyetlerinin 
üçüncü en büyük ticari ortağı hâline geldi. Yatırımlar 
konusunda ise cumhuriyetlerin bazılarında birinci sırada 
yer alıyor. Türkiye’nin savunma sanayi ve enerji alanında 
izlediği başarılı siyaset, önümüzdeki yıllarda bu iki alanda 
işbirliğinin artmasını sağlayacak.

Türk cumhuriyetlerini bağımsızlıklarının ilk gününden 
itibaren tanıyan ve devletleşme süreçlerine imkânları 
dâhilinde ve karşılıksız olarak destek veren Türkiye, 
Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 30. yılında da 
yanlarında olduğunu gösterdi. 2021 yılı adeta Türkiye-Türk 
Cumhuriyetleri İlişkileri Yılı olacak ve ilişkiler bağlamında 
önümüzdeki dönemin temelini oluşturacak. (AA)
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Putin, Rus muhalif Navalnıy’ın ekonominin kötü olduğu bu dönemde kullanıldığını savundu 
(Şubat 2021)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet kanalı 
Rossiya 24’te, bir süre önce Rus medya kuruluşlarının 
genel yayın yönetmenleri ile yaptığı toplantının yayınlanan 
bölümlerinde, Rusya’daki protesto gösterileriyle ilgili 
değerlendirmelerde bulundu.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ı isim vermeden 
“figüran” olarak nitelendiren Putin, bazı güçlerin 
Navalnıy’ı ülkesinde özellikle sosyo-ekonomik durumun 
iyi olmadığı bugünlerde kullandığını söyledi.

Putin, “Tüm dünyada olduğu gibi Rusya’da gelir düzeyi 
dahil içinde yaşadıkları koşullarla ilgili olarak insanların 
yorgun, hoşnutsuz ve öfkesinin birikmiş olduğu bir 
zamanda bu figüranı kullanıyorlar.” dedi.

Putin, Avrupa, ABD ve diğer ülkelerde de karşı güçler 
tarafından bu olumsuz şartların kullanıldığına dikkati 
çekti.

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 
getirdi.

“Rusya’nın eski Sovyet ülkelerinde etkisi artıyor”

Göreve geldikten bir süre sonra ülkesinde durumun 
istikrara kavuşmaya başlamasıyla Rusya’ya karşı 
çevreleme politikasının başladığını anlatan Putin, 
ülkesinin güçlenmesiyle bu politikaların daha güçlü 
sürdürüldüğüne işaret etti.

Eski Sovyet ülkelerindeki Rusya’nın son yıllarda artan 
etkisinin endişeye neden olduğuna işaret eden Putin, 
“Ne olursa olsun, tüm zorluklarla birlikte eski Sovyet 
ülkelerinde etkimiz artıyor. Sovyetler Birliği dağılırken 
tüm sonuçlarıyla birlikte bağımsız devletlerin oluşumunu 
anlamalıydılar.” ifadelerini kullandı.

Putin, dünyadaki gerilimi azaltma bahanesiyle 
Rusya’nın eski Sovyet ülkelerinden çıkarılmaya 
çalışılacağını vurguladı. (AA)

Twitter, İran, Rusya ve Ermenistan’la bağlantılı 373 hesabı kaldırdı (Şubat 2021)

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Twitter, 
manipülasyon politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 
Rusya, İran ve Ermenistan ile bağlantılı 373 hesabı 
kapattığını duyurdu.

Twitter’a ait blogdan yapılan açıklamada, İran’da 
faaliyet gösteren 238 hesap ile NATO’ya karşı güveni 
zedeleyen, ABD ve Avrupa Birliğini hedef alan 100 Rusya 
merkezli hesabın kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Azerbaycan’ı hedef almak 
için oluşturulan Ermenistan ile bağlantılı 35 hesabın 
kaldırıldığı kaydedildi. (AA)
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AVRUPA
BMGK çatışma bölgelerine aşı sağlanabilmesi için ‘insani ateşkes’ talep eden kararı kabul 
etti (Şubat 2021)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, dünya genelinde 
tüm çatışma bölgelerindeki 160 milyon kişiye Kovid-19 
aşısı sağlanabilmesi için “sürdürülebilir insani ateşkes” 
talep eden kararı kabul etti.

BM Güvenlik Konseyi şubat ayı dönem başkanı 
İngiltere tarafından hazırlanan insani ateşkes kararı, oy 
birliğiyle alındı.

Tüm çatışma bölgelerine aşı erişiminin “engelsiz” ve 
“sürdürülebilir” şekilde sağlanması ve milyonlarca kişinin 

aşılanabilmesi için insani ateşkes talep edilen kararda, 
gelişmiş devletlerden düşük, orta gelirli ve ihtiyaç duyan 
diğer ülkelere aşı bağışlaması da istendi.

İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, 
15 üyeli BM Güvenlik Konseyinde kabul edilen ve insani 
ateşkes talep eden kararla çatışma bölgelerinde yaşayan 
ve çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen 160 milyon 
kişiye aşı sağlanabileceğini bildirdi. (AA)

Fransa 2020’de AB’de en fazla dış ticaret açığı veren ülke oldu (Şubat 2021)

Fransa, 82,5 milyar avro ile geçen yıl Avrupa Birliği 
üyeleri arasında en fazla dış ticaret açığı veren ülke 
olarak kayıtlara geçti.

Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, Fransa 
2020’de 82,5 milyar avro dış ticaret açığı verdi. Fransa’yı, 
18,7 milyar avro ile Romanya takip etti.

Fransa’da Başbakanlığa bağlı France Strategie özerk 
kurumu danışmanlarından Nicolas Meilhan, Twitter 
hesabından yaptığı paylaşımda, bu rakamın (82,5 milyar 



DÜNYADAKİ GELİŞMELER

15

avro) muhtemelen AB tarihinde üye bir ülke tarafından 
kaydedilen en büyük dış ticaret açığı olduğunu belirtti.

Meilhan, “Dış ticaret açığının düşürülmesinin niye 
ulusal öncelik olmadığını anlayamadım.” ifadesini 
kullandı.

Almanya, 182,4 milyar avro dış ticaret fazlası verdi

Bu arada, geçen yıl Almanya 182,4 milyar avro, İrlanda 
71 milyar avro ve Hollanda 67,9 milyar avro dış ticaret 
fazlası verdi.

Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle yaşanan daralma sonucu GSYH, geçen yıl yüzde 
8,3 azalırken, ülke ekonomisi, 2. Dünya Savaşı’ndan bu 
yana en büyük daralmayı kaydetmiş oldu. (AA)

AB: İran nükleer anlaşmasının tarafları 
ile ABD’nin katılacağı toplantı üzerinde 
çalışıyoruz (Şubat 2021)

Avrupa Birliği sözcülerinden Peter Stano, İran ile 
küresel güçler arasında yapılan nükleer anlaşmadan 
2018’de ayrılan ABD’nin anlaşmaya dönmesini 
istediklerini, anlaşmanın taraflarıyla ABD’nin katılacağı 
bir toplantı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Stano, günlük basın toplantısında İran nükleer 
anlaşması olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı 
(JCPOA) hakkındaki soruyu yanıtladı.

AB’nin şu anda İran’a yönelik nükleer anlaşmayı ihlal 
edecek yaptırımı bulunmadığını, yaptırımları ABD’nin 
uyguladığını hatırlatan Stano, ABD’nin bazı kısıtlamaları 
kaldırmaya yönelik sinyaller verdiğini kaydetti.

“Bütün bunlar son birkaç haftadır süren diplomatik 
çabalara alan açmaktadır.” diyen Stano, AB’nin 
önceliklerinden birinin ABD’nin anlaşmaya geri dönmesi ve 
taahhütlerinden vazgeçen İran’ın anlaşma taahhütlerine 
yeniden başlaması olduğunu aktardı.

Stano, AB’nin nükleer anlaşmanın taraflarıyla 
ABD’nin de katılacağı gayriresmi toplantı düzenlemek 
istediğini hatırlatarak, “Bu toplantının yapılması 
muhtemel ama henüz bir tarih belirlenmedi. Şu anda 
istişareler ve çalışmalar devam ediyor. Henüz kimseye 
davet gönderilmedi.” diye konuştu.

İran nükleer anlaşması

Ortak Kapsamlı Eylem Planı, İran’ın nükleer 
faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun 
karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, 
İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin’in yanı sıra Almanya ve AB 
ile İran arasında 2015’te imzalanmıştı.

Donald Trump’ın ABD Başkanı olmasından sonra 
Washington 2018’de anlaşmadan çekilmiş ve İran’a 
yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. İran da Temmuz 
2019’da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak 
2020’de de anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri 
askıya aldığını açıklamıştı.

ABD’de Joe Biden’ın başkan seçilmesinden sonra 
Washington yönetimi, “İran’ın nükleer anlaşma 
kapsamındaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmesi 
halinde ABD’nin aynısını yapacağı ve İran ile görüşmelere 
başlamaya hazır olduğunu” açıklamıştı.

JCPOA koordinasyonunu yürüten AB Dış İlişkiler 
ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 
tarafları tekrar masaya oturtmak üzere diplomatik 
girişimlere devam ediyor. (AA)
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Merkel’den Rusya değerlendirmesi: Derin görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğu devam 
ettirmek diplomatik görevdir (Şubat 2021)

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya ile ilişkileri, 
“Derin görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğu devam 
ettirmek diplomatik görevdir” olarak değerlendirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, derin görüş 
farklılıklarına rağmen Rusya ile diyaloğun sürdürülmesini 
stratejik gereklilik olarak gördüğünü ve bunun, diplomatik 
bir görev olduğunu belirtti.

Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 
ile video konferans yoluyla yaptığı görüşmenin ardından 
basın toplantısı düzenlendi.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın hapis cezası 
almasını ve Rusya’nın bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 

diplomatlarını ülkeden sınır dışı etme kararını kınadığını 
belirten Merkel, Rusya’daki gelişmelerden dolayı bu 
ülkeye yönelik yaptırımların genişletilebileceğine ilişkin 
kararı kendilerinde saklı tuttuklarını yineledi.

Şansölye Merkel, Rus gazını Almanya’ya taşıması 
planlanan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin 
bundan etkilenmediğini vurgulayarak, “Bu projeyle ilgili 
Alman hükümetinin tutumunu biliyorsunuz.” dedi.

Kuzey Akım 2 projesinin yapımını eleştirenlere yanıt 
veren Merkel, gaz tedariki konusunda tek taraflı olarak 
Rusya’ya bağımlı olunamayacağı yönündeki düşünceyi 
Macron ile paylaştığını ve Ukrayna’nın transit ülke olarak 
Rusya’dan gaz alması için Almanya’nın her zaman çaba 
sarf ettiğini anlattı.

Merkel, farklılıklar olmasına rağmen, yine de Rusya 
ile birçok konu hakkında diyaloğu sürdürmeyi stratejik 
olarak gerekli gördüğünü belirterek Merkel, bu konular 
arasında Ukrayna’da, Belarus’ta, Suriye’de ve Libya’daki 
gelişmeleri gösterdi ve Rusya’nın AB’nin komşusu 
olduğuna işaret etti.

Şansölye Merkel, “Bundan dolayı derin görüş 
ayrılıklarına rağmen diyaloğu devam ettirmek diplomatik 
görevdir.” değerlendirmesinde bulundu. (AA)

Macron: Rusya ile katı diyalog olmazsa Avrupa’da barış, güvenlik ve istikrar sağlanamaz 
(Şubat 2021)

 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı 
Merkel ile video konferans yoluyla yaptığı görüşmenin 
ardından “Stratejik olarak benim gözümde önemli olan, 
Rusya ile katı diyalog olmazsa Avrupa’da barış, güvenlik 
ve istikrar sağlanamaz.” dedi.

Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video 
konferans yoluyla yaptığı görüşmenin ardından basın 
toplantısı düzenlendi.

Almanya ile ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini 
anlatan Macron, “Rusya ile ortak tarihi ve coğrafyamız 
bulunuyor. Rusya Avrupa’dadır. Rusya ile sürekli ilişkimizin 
olması çıkarımızadır. Bunu Şansölye Merkel ile ayrı ayrı ve 
beraber yapıyoruz. Bunun devam etmesi önemli.” dedi. 

Macron, Rusya ile anlaştıkları ve anlaşamadıkları 
konuların bulunduğunu aktardı. 

“Stratejik olarak benim gözümde önemli olan, Rusya 
ile katı diyalog olmazsa Avrupa’da barış, güvenlik ve 
istikrar sağlanamaz.” ifadesini kullanan Macron, Rusya 
ile diyalog içerisinde olmaya devam edeceklerini söyledi. 

Macron, (Rus muhalif Aleksey) “Navalnıy olayı 
ile ilgili başından sonuna kadar olanları kınıyorum. 
Zehirlenmesini, hapis cezası verilmesini ve Rusya’nın 
Alman, Polonyalı ve İsveçli diplomatları sınır dışı etme 
kararını kınıyorum. Siyasi tansiyonlar böyle yönetilmez. 
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Bu 3 ülke ile dayanışma içerisindeyim.” diye konuştu. 

Emmanuel Macron, Avrupa Birliği’nin aşı stratejisinin 
doğru bulduğunu ve savunduğunu sözlerine ekledi. (AA)

Nükleer Silahların Yasaklanması 
Antlaşması yürürlüğe girdi (Ocak 2021)

BM, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması’nın 
(TPNW) yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü 
Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, nükleer 
silahları yasaklayan ilk uluslararası antlaşmanın bugün 
itibarıyla yürürlüğe girdiğini söyledi.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 
anlaşmanın yürürlüğe girmesini memnuniyetle 
karşıladığını aktardı. 

Nükleer silahları yasaklayan ilk uluslararası 
antlaşma

Antlaşmanın yürürlüğe girmesi için 50 ülke tarafından 
onaylanması gerekiyordu. Honduras, 24 Ocak 2020’de 
anlaşmayı onaylayan 50’nci ülke olmuştu. 

TPNW, 50 ülkenin onayının ardından 90 gün sonra 
yürürlüğe giren ve nükleer silahları yasaklayan ilk 
uluslararası antlaşma oldu. 

ABD, Rusya, Çin gibi nükleer güç sahibi ülkelerin 
karşı çıkmasına rağmen nükleer silahların tüm dünyada 
imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan 
Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, 7 Temmuz 
2017’de 193 üyeli BM Genel Kurulu’nda 122 ülkenin 
onayıyla kabul edildi. 

20 Eylül 2017’de imzaya açılan antlaşmaya şimdiye 
kadar 84 ülke imza atarken, antlaşmayı imzalayan 
ülkelerden 50’si, hiçbir koşulda nükleer silah veya diğer 
nükleer patlayıcı cihazları geliştirmeme, test etmeme, 
üretmeme, edinmeme ya da stoklamama taahhüdü verdi. 

Nükleer silah sahibi ABD, Rusya, Birleşik Krallık, 

Çin, Fransa, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail ise 
anlaşmayı imzalamadı. (AA)

Yunanistan Parlamentosu, Fransa’dan 
Rafale savaş uçakları satın alınmasını 
onayladı (Ocak 2021)

Yunanistan Parlamentosu, Fransa’dan 18 Rafale savaş 
uçağı alımını öngören yasa tasarısını onayladı.

Parlamentoda yapılan oylama oturumunda, 2,5 milyar 
avroya mal olacak 6’sı yeni 12’si ikinci el 18 Rafale savaş 
uçağının satın alınmasını öngören yasa tasarısı kabul 
edildi.

Savunma Bakanı Nikos Panayotupulos, oylamanın 
ardından yaptığı açıklamada, parlamentodan geçen 
tasarının “her yöne net bir mesaj ilettiğini” savundu.

Fransa’dan ilk teslimatın temmuz ayında alınacağı, 
18 uçağın tamamının ülkeye gelmesinin 2023 yılı ortasını 
bulacağı belirtilmişti.

Silahlanmaya ayrılan pay 5 kat artmıştı

Doğu Akdeniz ve Ege’deki gerilimin gölgesinde Atina 
yönetimi, yıllardır içinde olduğu mali zorluklar, kemer 
sıkma politikaları ve Avrupa Birliği’nin (AB) desteği 
sayesinde zorlukla ayakta durabilen ekonomik tablosuna 
rağmen 2021 için bütçeden silahlanmaya ayırdığı payı 5 
kat artırma yoluna gitmişti.

Savunmaya 2021 için 5,49 milyar avro, savunma 
harcamalarındaki silahlanma kalemlerine ise 2,5 milyar 
avro pay ayırdığını açıklayan Atina’nın askeri harcama 
planı son 11 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştı.

Ülkenin bütçe projeksiyonuna göre geçen yıl 
Yunanistan ekonomisinin yüzde 10,5 daraldığı tahmin 
ediliyor. (AA)
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AB ve Çin yatırım anlaşmasında uzlaştı (Aralık 2020)

Müzakereleri 2014 yılında başlayan AB-Çin yatırım 
anlaşması ile AB yatırımcılarının Çin piyasalarına daha 
fazla erişebilmesi amaçlanıyor. Avrupa Birliği (AB) ile Çin 
arasında 2014 yılından beri devam eden yatırım anlaşması 
müzakerelerinde uzlaşı sağlandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Dönem 
Başkanı Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Çin Devlet Başkanı 
Şi Cinping video konferans yöntemiyle “AB-Çin Liderler 
Toplantısı” gerçekleştirdi.

Von der Leyen, toplantı bitiminde sosyal medya 
hesabından “Bugün AB ve Çin yatırım anlaşması 
müzakereleri sonuçlandırıldı.” ifadesini kullandı. 

AB’nin dünyadaki en büyük tek pazara sahip olduğuna 
dikkati çeken Von der Leyen, karşılıklı ve eşit şartlar 
altında ticarete açık olduklarını belirtti. Von der Leyen, 
anlaşma ile dengeli ticaret yapmayı ve iş fırsatlarını 
arttırmayı amaçladıklarına işaret etti.

AB Konseyi Başkanı Michel de sosyal medya 
hesabından, “Yatırım anlaşması müzakerelerinde 
varılan siyasi uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Michel, AB’nin kurallara dayalı uluslararası iş birliğine 
bağlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

Toplantı bitiminde AB tarafından yayımlanan bildiride, 
“AB ve Çin, Kapsamlı Yatırım Anlaşması müzakerelerini 
prensipte sonuçlandırdı” ifadesi kullanıldı.

Anlaşmanın büyük ekonomik öneme sahip olduğu 
belirtilen bildiride, bunun tarafları sürdürülebilir 

kalkınma ilke ve değerlere dayalı bir yatırım ilişkisine 
soktuğu kaydedildi.

Bildiride, anlaşmanın yürürlüğe girdiğinde AB ile 
Çin arasındaki ticaret ve yatırım ilişkisinin yeniden 
dengelenmesine yardımcı olacağı belirtildi.

Çin’in AB yatırımcıları için eşi görülmemiş seviyede 
piyasa erişimi taahhüt ettiğine işaret edilen bildiride, 
anlaşmanın Çin kamu şirketlerine açık yükümlülükler 
getirdiği, zorla teknoloji transferini ve diğer piyasa bozucu 
uygulamaları yasakladığı, kamu desteklerini daha şeffaf 
hale getirdiği ifade edildi.

Bildiride, AB firmalarının Çin piyasasında rekabet 
ederken daha adil muamele göreceğine dikkat çekildi.

Anlaşmanın çevre ve iklimle ile birlikte çalışma 
standartlarına ilişkin önemli taahhütler içerdiği kaydedilen 
bildiride, Çin’in onayladığı Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) sözleşmelerini etkin biçimde uygulamayı taahhüt 
ettiği, zorunlu çalıştırma da dahil temel ILO sözleşmelerini 
onay için de çalışacağı kaydedildi.

Yatırım anlaşması hakkında

Müzakereleri 2014 yılında başlayan AB-Çin yatırım 
anlaşması ile AB yatırımcılarının Çin piyasalarına daha 
fazla erişebilmesi amaçlanıyor. Anlaşma ile Çin’in 
otomotiv, finansal hizmetler, sağlık ve telekomünikasyon 
gibi çeşitli sektörleri Avrupalı yatırımcılara açılacak. 
Çin’deki kamu şirketleri hizmet alımlarında AB firmalarına 
ayrımcılık yapmayacak. Çin’deki kamu desteklemeleri 
daha şeffaf olacak.

Çin’deki zorunlu teknoloji transferi uygulaması 
yasaklanacak. AB piyasaları da Çinli yatırımcılara açık 
olmayı sürdürecek. 

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için yasal metnin 
hazırlanması, tercüme edilmesi, üye ülkeler ve Avrupa 
Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyor. (AA)
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İngiliz donanmasına Fransız balıkçıları gözaltına alma yetkisi verilecek (Aralık 2020)

Anlaşmasız Brexit durumunda İngiliz donanmasına, 
yasa dışı şekilde İngiltere sularına giren Fransız ve diğer 
Avrupa Birliği (AB) balıkçılarını gözaltına alma yetkisi 
verileceği belirtildi.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, hükümet, 
Deniz Kuvvetlerinin yetkilerini, İngiltere sularında avlanan 
yabancı gemilere çıkma ve bu gemilerdeki balıkçıları 
gözaltına almaya imkan sağlayacak şekilde genişlen yasa 
tasarısı hazırlıyor.

Bu çerçevede donanma, anlaşmasız bir Brexit 
durumunda yasa dışı olarak Manş Denizi’ne giren AB 
balıkçı gemilerini durdurmak ve hatta bunlara el koymak 
için 4 devriye gemisi konuşlandıracak.

80 metrelik gemiler, kıyıdan 200 deniz miline kadar 
uzanan münhasır ekonomik bölgeyi denetlemek için 1 
Ocak’tan sonra faaliyetlerine başlayacak.

Hatta anlaşmasız ayrılığa hazırlanma komitesinde 
İngiliz deniz piyadelerinin bir hayati tehlike durumunda 
helikopterlerden Fransız gemilerine indirme yapması da 
görüşüldü.

Bir ticaret anlaşmasına varılabilmesi için verilen süre 
dolarken, hem İngiltere Başkanı Boris Johnson hem de 
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, anlaşmama 
olasılığının çok daha yüksek olduğunu ifade ediyor.

Eğer bir anlaşma sağlanamasa, AB ve İngiltere 
arasında ticaret, 1 Ocak itibarıyla Dünya Ticaret Örgütü 

kurallarına göre yürütülecek ve ağırlığını Fransızların 
oluşturduğu AB üyesi ülkelerin balıkçıları, İngiliz sularında 
avlanamayacak. Söz konusu tasarının kabul edilmesiyle 
de İngiliz donanması, kaçak balıkçılığı engellemek için 
devreye girecek. 

Fransa, İngiliz sularında avlamakta ısrar ediyor 

AB’den resmen 31 Ocak’ta ayrılan İngiltere, Birlik 
ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda 
kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde “adil 
rekabetin sağlanması”, “ticari anlaşmazlıkların nasıl 
çözüleceği” ve “balıkçılık” gibi sorunlu konular yer alıyor.

Özellikle Fransa, balıkçılarının İngiliz sularında 
avlanmayı sürdürmesi gerektiği konusunda ısrar 
ediyor. İngiltere ise kendi sularına yabancı balıkçıların 
giremeyeceğini ve bunun bir egemenlik konusu olduğunu 
belirtiyor. 

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya’dan 
oluşan Birleşik Krallık’ta, Haziran 2016’da yapılan AB 
referandumunda yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı 
alınmıştı.

31 Ocak’ta AB üyeliği sona eren İngiltere, bir ticaret 
anlaşmasına varılamasa bile 31 Aralık 2020’de bitecek 
olan geçiş sürecini uzatmayacağını açıklamıştı. (AA)
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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Schengen işlemeyince Avrupa durma noktasına 
geldi (Kasım 2020)

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Kovid-19 
salgını nedeniyle bölge ülkeleri arasında sınır kontrolleri 
olmadan seyahat sağlayan Schengen’in işlemediği 
dönemde, Avrupa’nın durma noktasına geldiğini belirtti.

Schengen Forumu’nda konuşan Avrupa Birliği (AB) 
Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 26 ülkeden 
oluşan Schengen Bölgesi’nin yaklaşık 420 milyon 
vatandaşı kapsadığını, birçok Avrupalının Schengen 
sayesinde iç sınırlarla yaşamanın ne anlama geldiğini 
bilmediğini söyledi.

Von der Leyen, Schengen sayesinde şirketlerin 
zamanında ürün nakli yapabildiğini, yaklaşık 2 milyon 
kişinin sınırlarda iş bulabildiğini, insanların sınır ötesi 
bağlantılar ve “Avrupa aileleri” kurabildiğini söyledi. 

“Schengen hepimiz için çok kıymetli”

“Pandeminin ilk ayları bize Schengen işlemezse 
ne olacağını gösterdi.” diyen von der Leyen, “Avrupa 
durma noktasına geldi. Tezat gibi görünse de bu benim 
Schengen’in geleceğine olan inancımı artırdı. Schengen 
hepimiz için çok kıymetli. Başarısız olmasına izin 
vermeyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, 2006-2014’te iç sınır kontrollerinin 35 
kere başlatılmasına rağmen 2015’ten bu yana bu rakamın 
205’e yükseldiğine dikkati çekerek, bunun önemli bir artış 
olduğuna ve nedenlerinin acilen araştırılması gerektiğine 
işaret etti.

Schengen’in farklı sınamalarla karşı karşıya olduğuna 
dikkati çeken von der Leyen, geliştirilmesi için çalışmalar 
yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Bu çerçevede öncelikli olarak dış sınırlarda tam 
güvenliğin sağlanması gerektiğini değerlendiren von der 
Leyen, ülkelerin kendi ortak alanlarında da güvenlik inşa 
etmesi gerektiğini ve Schengen’in daha iyi yönetilmesi 
gerektiğini kaydetti. 

“İç sınır kontrolleri son çare olmalı”

Von der Leyen, iç sınır kontrollerine sadece “son 
çare” olarak başvurulması gerektiğinin altını çizerek, tüm 
ülkelerin koordinasyon içinde hareket etmesinin önem 
taşıdığını dile getirdi.

Schengen Bölgesi

Lüksemburg’un Schengen kasabasında 14 Haziran 
1985’te imzalanan ve 26 Mart 1995’te yürürlüğe giren 
Schengen Anlaşması ile pek çok Avrupa ülkesi arasında 
sınır kontrolleri olmadan seyahat edilmeye başlandı.

Schengen bölgesi, mevcut durumda Almanya, 
Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, 
Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, 
Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, 
Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İzlanda, 
Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre’den oluşuyor.

Söz konusu 26 Schengen ülkesi arasında sınır 
uygulamaları, normal şartlarda yapılmıyor. (AA)

ABD istihbaratının aralarındaki anlaşmaya 
rağmen Danimarka’yı da izlediği ortaya 
çıktı (Kasım 2020)

ABD’nin, Danimarka ile yaptığı topraklarından ve 
karasularından geçen internet ve telekomünikasyon 
kablolarındaki bilgilere erişimini sağlayan “kablo 
anlaşmasına” rağmen bu ülkeyi de izlediği belirlendi.

Danimarka devlet televizyonu DR’nin haberine 
göre, Danimarka Askeri İstihbaratında (FE, Forsvarets 
Efterretningstjeneste) çalışan ve ismi açıklanmayan 
bir görevli, 2015 yılında ABD Ulusal Güvenlik Ajansının 
(NSA) Danimarka’daki bazı bakanlıkları ve şirketleri 
hedefleyerek bilgi topladığını tespit etti.

Görevli, NSA ile FE arasındaki anlaşmaya rağmen 
NSA’nın Danimarkalı devlet kurumlarını ve şirketlerini 
izlemesini üstlerine rapor etti.
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Rapora göre, NSA’nın başlıca Danimarkalı hedefleri 
arasında Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Terma 
şirketi yer aldı.

İzlemelerin, Danimarka’nın F-16 tipi savaş uçağı 
yerine, yeni nesil savaş uçağı konusunda karar vereceği 
sürece denk gelmesi dikkati çekti. Danimarka, 2016 
yılında Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş 
uçaklarını satın almaya karar verdiğini duyurmuştu.

NSA’nın kablo anlaşmasından yararlanarak Almanya, 
Fransa, Hollanda, İsveç ve Norveç’i de izlediği anlaşılmıştı. 
İzlemelerde e-posta, kısa mesaj ve sohbet içerikleri, 
telefon aramaları ve konum bilgilerine ulaşabiliyor.

FE’nin ülkedeki istihbarat teşkilatlarını denetleme 
ve gözetleme yetkisine sahip İstihbarat Teşkilatlarını 
İnceleme Kuruluna eksik belge ve yanlış bilgiler verdiğinin 
belgelenmesi üzerine, Savunma Bakanı Trine Bramsen 21 

Ağustos’ta Danimarka Askeri İstihbaratında 3 üst düzey 
yetkiliyi görevden uzaklaştırmıştı.

Kablo anlaşması

Danimarka ile ABD arasında 1990’lı yılların sonlarına 
dayanan kablo anlaşmasına göre, Danimarka hükümeti, 
topraklarından ve karasularından geçen internet ve 
telekomünikasyon kablolarındaki bilgilere ABD’nin 
erişimine izin veriyor.

Danimarka’nın dünya genelindeki internet ve 
telekomünikasyon bağlantılarında önemli bir konumda 
olduğu, özellikle Rusya ile Çin’deki internet ve 
telekomünikasyon bilgilerinin de Danimarka’daki kablolar 
üzerinden geçmesi dolayısıyla ABD’nin Danimarka 
ile yaptığı bu anlaşma sayesinde bilgilere kolayca 
ulaşabildiği belirtiliyor. (AA)
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AMERİKA
ABD Kongresi 1814’ten bu yana ilk kez işgale tanık oluyor (Ocak 2021)

ABD’de Başkan Donald Trump taraftarları, polis 
barikatını aşıp Kongre binasına girerken; ABD Kongresi, 
İngilizlerin 1814’teki işgalinden bu yana ilk kez böyle bir 
zor kullanmaya tanık oldu. ABD Kongresinde Seçiciler 
Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020’deki başkanlık 
seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu 
sonrasında Başkan Donald Trump taraftarları, polis 
barikatını aşıp Kongre binasına girerken; ABD Kongresi, 
İngilizlerin 1814’teki işgalinden bu yana ilk kez böyle bir 
zor kullanmaya tanık oldu.

Kongredeki beklenmedik olaylar nedeniyle Seçiciler 
Kurulu Oylaması’nın onay oturumuna ara verilirken, 
oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence 
ve Kongre üyeleri binadan çıkarıldı. Senato ve Temsilciler 
Meclisi salonlarına giren göstericiler arasında, silahlı 
bir kişinin olduğu ve içeri girmeye çalıştığına ilişkin 
görüntüler ortaya çıktı.

Savaş hali dışında ilk kez işgale uğradı

ABD Kongresi, savaş hali dışında ilk kez böyle bir 
işgalle karşı karşıya kaldı. ABD Senatosunun internet 
sitesindeki bilgilere göre, Kongre binası en son ABD’nin 
bağımsızlığını kazanmasından 36 yıl sonra, 1812-1814’te 
İngilizlerle yapılan savaş sırasında Washington işgal 
edildiğinde vandalizme uğramıştı.

İşgalci İngiliz birlikleri, 1814’te başkent Washington’a 
yürüdüğünde Kongrenin bulunduğu Capitol Hill binasını, 
başkanın rezidansı Beyaz Saray’ı ve başkentteki diğer 
simge yapıları ateşe vermişti.

Çıkan yangında başkentteki tüm kamu binaları 
yanarak yok olurken, yağmur Kongre binasını kül 
olmaktan kurtarmıştı.

Yangın en çok binanın ahşap döşemelerle kaplı ve 
Kongre Kütüphanesine ait kitapların, el yazmalarının 
bulunduğu Senato kanadına hasar vermişti. Alevler, 
Senato salonunun görkemli mermer sütunlarını kirece 
çevirmişti.

Dönemin Başkanı James Madison, Kongrenin geçici 
olarak Blodgett’s Oteli’nde toplanmasına karar verdi.
Bina harap olmasına rağmen yasama faaliyeti aksamadan 
devam etti.

Ardından Kongre, 1819’da “Tuğla Capitol” adı verilen 
tuğladan yapılan bir binada geçici olarak ikamet etti.

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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Joe Biden yemin ederek ABD’nin 46. başkanı oldu (Ocak 2021)

ABD’de 3 Kasım seçimlerini kazanan Joe Biden,  ABD 
Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46. başkanı 
oldu. ABD’de 3 Kasım 2020’de yapılan seçimleri kazanan 
Joe Biden, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı 
ABD Kongresinde, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John 
Roberts’ın huzurunda 1893 yılından beri ailesinde olan 
İncil’e el basarak yemin etti. 

50 yıllık siyasi kariyeri boyunca senatör ve başkan 
yardımcılığında yemin etmek için de aynı İncil’i kullanan 
Biden, eski başkan John F. Kennedy’den sonra ABD’nin 
ikinci Katolik başkanı oldu. Yemin törenine görev süresi 
dolan Donald Trump katılmazken, başkan yardımcılığını 
Kamala Harris’e devreden Mike Pence katıldı. Törene 
ayrıca eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve 
Bill Clinton da katıldı.

ABD Başkanı Biden, yemin töreninden sonraki ilk 
konuşmasında “birlik” mesajı verdi

ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, yemin töreninden 
sonra yaptığı ilk konuşmasında, ülkesinin karşılaştığı 
zorlukları ancak “birlik” olarak aşabilecekleri mesajını 
verdi.

ABD’nin en yaşlı ve ikinci Katolik başkanı Biden, 
Kongre binası önünde düzenlenen yemin töreninin 
ardından halka sesleniş konuşması yaptı.Biden, ABD’nin 
tarihi önemdeki ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunun 
altını çizerek, ülkesinin karşılaştığı zorlukları ancak 
“birlik” olarak aşabilecekleri mesajını verdi.

Bugünün ülke demokrasisi için önemli olduğunu 
vurgulayan Biden, ”Bugün Amerika’nın günü, demokrasi 
üstün geldi.” diye konuştu. Ülkenin son dönemindeki 
zorluklara da işaret eden Biden, “artan aşırıcılık, 
beyazların üstünlüğü ve iç terör”le yüzleşecekleri ve 
bu tehditleri yenecekleri mesajını verdi.Biden, hem 
kendisini destekleyenler hem de desteklemeyenler 
için çalışacağını vurgulayarak, “Tüm Amerikalıların 
başkanı olacağım.” dedi. Ülkedeki siyasi ayrışmaya 
ilişkin Biden, ”Uygarlığımıza yakışmayan bu savaşa bir 

son vermeliyiz.” değerlendirmesini yaptı. ABD Başkanı 
Biden, konuşmasında dünyaya da mesaj vererek, “İttifak 
ilişkilerimizi tamir edeceğiz ve dünya ile bir kez daha 
yakın ilişkiler kuracağız.” dedi.

“Yeniden birbirimizi duymaya, görmeye ve saygı 
duymaya başlayalım”

Konuşması boyunca “birlik” mesajını tekrarlayan 
Biden, “Hadi hep birlikte tazelenelim. Hadi birbirimizi 
dinlemeye başlayalım, yeniden birbirimizi duymaya, 
görmeye ve saygı duymaya başlayalım. Siyaset, öfkeli bir 
ateş olmak zorunda değil.” diye konuştu. 

Anlaşmazlıkların topyekûn bir savaşa yol açmak 
zorunda olmadığının altını çizen Biden, “Doğruları 
manipüle edilmiş, hatta suni bir şekilde üretilmiş bir 
kültürü reddetmeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu. 

Biden, ABD Kongresine yapılan baskını da 
anımsatarak, şunları kaydetti:

“Bir grup, demokrasimizin işleyişini durdurmak 
için halkın iradesini susturmak ya da bu kutsal mekanı 
(Kongre) bizden almak adına şiddeti bir araç olarak 
kullanabileceklerini düşündü ancak bu olmadı. Bu 
asla olmayacak. Ne bugün ne yarın ya da herhangi bir 
zamanda.” 

“Pandemi gerçeği ile yüzleşmeliyiz”

Konuşmasında Kovid-19 salgınına dikkati çeken 
Biden, “Belki de virüsün en çetin ve en ölümcül 
dönemine giriyoruz. Şimdi siyaseti bir kenara bırakıp 
bu pandemi gerçeği ile yüzleşmeliyiz.” dedi.  Biden, 
ülkesinin karşılaştığı sınavları vermekte yönetim olarak 
sorumluluklarının olduğunun altını çizerek, “Bu çağda 
peş peşe gelen krizleri nasıl çözdüğümüz konusunda 
yargılanacağız.” diye konuştu. Bugün ettiği yeminin 
sorumluluğunu her zaman üzerinde hissedeceğini 
belirten Biden, “Anayasayı ve Amerika’yı savunacağım ve 
hepinize ihtiyaç duyduğunuz hizmeti vereceğim.” ifadesini 
kullandı. ABD halkına farklılıkları bir kenara bırakarak 
birlik olmaları çağrısı yapan Biden, törene katılan hem 
Cumhuriyetçi hem Demokrat eski başkanlar Barack 
Obama, George W. Bush ve Bill Clinton’a teşekkür etti. 

Yönetimini hızlı ve acil iyileşmesi gereken bir ABD’nin 
beklediğini söyleyen Biden, birlik olunarak salgının 
yenileceğini, ırk eşitliğinin sağlanacağını vurguladı, ABD 
halkından birbirlerini dinlemelerini ve birbirlerine saygı 
duymalarını istedi. (AA)
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ABD, Uygur Özerk Bölgesi’nden “zorla çalıştırma” gerekçesiyle pamuk ve domates alımını 
durdurdu (Ocak 2021)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Doğu Türkistan 
konusunda Çin’e uyguladığı ekonomik yaptırımları 
genişletti. Trump yönetimi, tutuklu Uygur Müslümanlarının 
zorla çalıştırıldığını ileri sürdüğü Çin’in en önemli pamuk 
üreticilerinden olan bir şirketten pamuk ithalatının 
yasaklandığını açıkladı.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin yaptığı 
açıklamanın ABD’ye tekstil ve konfeksiyon satışı yapan 
Çinli şirketler üzerinde baskı yaratabileceği düşünülüyor.

Trump yönetiminin ABD’nin Çin’e karşı konumunu 
güçlendirmek için son haftalarda üzerinde çalıştığı bu 

karar, ocakta görevi devralacak Joe Biden’ın Çin ile 
ilişkileri yatıştırma çabalarını zora sokabilir.

Sincan’dan pamuk ithalat yasağı gündemde

İç Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, satın 
alınan ucuz pamuklu ürünlerin Çin’den gelmesi durumunda 
insan hakları ihlallerinin işlenerek üretilen ürünlerin köle 
emeği tarafından yapılmış olabileceği belirtildi. Bakanlık 
ayrıca Sincan’dan pamuk ithalat yasağının da gündemde 
olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler, Sincan’da kamplarda tutulan 1 
milyon Müslümanın zorla çalıştırıldığına dair inandırıcı 
raporlar olduğunu belirtiyor. Çin, Uygurlara kötü 
muamelede bulunduğunu reddediyor ve kampların 
aşırılıkçılıkla mücadele için gerekli “mesleki eğitim 
merkezleri” olduğunu söylüyor. Kararın ardından Zara ve 
Gap gibi şirketler tekstil ürünlerinde Çin’in bu bölgesinden 
pamuk kullanılmadığını açıkladı. Bununla birlikte Çin’den 
alınan pamukların hangi bölgelerden geldiğinin tespit 
edilmesinin imkansız olduğunun altını çizen şirketler, 
yasağın uygulanmasının önündeki büyük soruna dikkat 
çekti. (Euronews)

ABD ile Doğu Akdeniz’de iş birliği (Mart 2021)

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TSK 
ve ABD unsurları, Doğu Akdeniz’de ortak çalışabilirliği 
artırmaya yönelik eğitimler gerçekleştirecek.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik bugün Rodos 
güneyinde ABD’nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu 
ile bir araya gelerek faaliyetlerine başlayacak.

Söz konusu görev grubunda bir süre seyir yapacak 
TCG Gemlik’in ardından 18 Mart’ta Doğu Akdeniz’de 
genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından firkateynler Hava 
Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla 
Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz’de 
geçiş eğitimleri yapılacak. (TRT Haber)

Kanada’nın ‘fakir ülkeler için oluşturulan 
Kovid-19 aşı programından’ faydalanması 
eleştiriliyor (Şubat 2021)

Birleşmiş Milletler’in (BM) eski Afrika HIV/AIDS Özel 
Elçisi Stephen Lewis, Kanada’nın CTV Televizyonunda 
katıldığı bir programda, Kanada’nın da ortağı olduğu 
COVAX aşı programındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Lewis, COVAX’ın zengin ülkelerle rekabet edemeyen 
yoksul ülkelere aşı ulaştırmak için Kanada ve diğer 
ortaklarca finanse edilen bir oluşum olduğunu hatırlattı.

Kanada’nın bu programı kendi yararına kullandığını 
belirten Lewis, bunun yanlış olduğunu ve Kanada’nın bunu 
yapan ilk G7 ülkesi olduğunu ifade etti.
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Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter 
hesabından yaptığı paylaşımda, “Carlos Saul Menem’in 
ölümünü derin üzüntüyle öğrendim. Her zaman demokratik 
yollarla seçilmiş biriydi, La Rioja Valisi, Devlet Başkanı 
ve Senatördü. Diktatörlük döneminde baskı gördü, hapse 
atıldı. Zulema (Memen’in kızı) ve onun için gözyaşı döken 
herkese başsağlığı dilerim” ifadesini kullandı.

Menem’in ölüm sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.

Suriye kökenli olduğu için İspanyolca “Türk” manasına 
gelen “El Turco” lakabıyla anılan Menem, Arjantin’de 
1983’te demokrasinin yeniden tesis edilmesinin ardından 
ülkeyi yöneten ikinci devlet başkanıydı.

Doğduğu ve daha önce valisi olduğu La Rioja 
eyaletinden senatör olan Menem, 10 Temmuz 1989’dan 
10 Aralık 1999’a kadar devlet başkanlığı görevini 

Eski Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem 
hayatını kaybetti (Şubat 2021) Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan 

FARC’ın eski yöneticilerini ülkesinde 
sakladığı eleştirilerine tepki (Şubat 2021)

Lewis, “Kanada, normalde aşı ihtiyacını 
karşılayamayan gelişmekte olan ülkelere gidebilecek 
dozları güvence altına almak için kurulan bu uluslararası 
aşı paylaşım havuzuna girmemelidir. Kanada’nın 1,9 
milyon aşıyı bu programdan temin etmesi ahlaki açıdan 
yanlıştır. Kanada için yaptığı şeyle gurur duymak, bence 
büyük bir hatadır” şeklinde konuştu. (AA)

yürüttü. Başkanlığı döneminde bazı ekonomik başarılar 
elde etse de Menem, hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları 
ve uyguladığı özelleştirme politikaları nedeniyle sıkça 
eleştirilmişti. 

Adı birçok davaya karışan Menem, Ekvador ve 
Hırvatistan’a yasa dışı yollardan silah satışı suçlamasıyla 
2001’de gözaltına alınmış ve 2018’de zaman aşımından 
beraat etmişti.

Menem, Mart 2019’da, 1994’te Buenos Aires’te 85 
kişinin hayatını kaybettiği Yahudi Derneğine (AMIA) 
yapılan saldırının “soruşturmasına müdahale etmek” 
suçuyla yargılandığı davadan da beraat etmişti.

Çeşitli sağlık problemleri yaşayan Menem, Haziran 
2020’de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) benzer 
semptomlar gösterdiği için hastaneye kaldırılmış ancak 
testleri negatif çıkmıştı. (AA)

Twitter adresinden açıklamalarda bulunan Maduro, 
Kolombiya’da 2016’da hükümetle barış anlaşması 
imzalayarak silah bırakan eski FARC yöneticilerini 
“ülkesinde barındırdığı” iddialarını yalanladı.

Maduro, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque’yi 
eleştirerek, “Kolombiya’da (başkanlık) Narino Sarayı’nın 
hizmetinde olan Semana dergisi ve El Tiempo gazetesinde 
çıkan skandal yalanlar, Duque’nin Venezuela’ya saldırma 
planlarını örtbas etmek niyetiyle yayılıyor.” ifadesini 
kullandı. 

Kolombiya’da 6 Şubat’ta bazı internet sitelerinde 
“Ivan Marquez” ve “Jesus Santrich” adlı eski FARC 
yöneticilerinin Venezuela’da olduğunu öne süren bazı 
fotoğraflar yayınlanmıştı. (AA)
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TÜRKİYE - BATI ASYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023’te Ay’a gideceğiz (Şubat 2021)

Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nın tanıtımında 
konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2023 sonunda 
yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli 
ve özgün hibrit roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş 
gerçekleştireceğiz.” dedi.

Türkiye’nin uzaydaki hak ve menfaatlerini 
nasıl koruyacaklarını ve gelecek 10 yılı nasıl 
şekillendireceklerini açıklayacaklarını söyleyen Erdoğan, 
“Paylaşacağımız hedefler, bir hayal ürünü değil, havacılık 
ve uzay teknolojilerinde bugüne kadar başardıklarımızın 
bir üst noktaya taşınmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Uydu entegrasyonu kadar önemli bir husus olan 
uydu teknolojilerinin alt bileşenleri ve yazılımlarını 
üretmek noktasında da yoğun çalışmalar içerisinde 
olduklarını dile getiren Erdoğan, “Yüksek çözünürlüklü 
uzay kamerası, yeni nesil uçuş bilgisayarı ve yazılımları, 
elektrikli itki motoru, yönlendirilebilir anten, tepki tekeri, 
yıldız izler, güneş algılayıcı gibi birçok kritik alt sistemi 
özgün olarak geliştirip ürettik. Önümüzdeki süreçte Türk 
mühendislerinin yerli yazılımlarıyla birlikte uydulardan 
elde ettiğimiz bilgilerin güvenliğini de tamamen sağlamış 
olacağız.” diye konuştu. (AA)

Uluslararası Erbil Havaalanı ve çevresine füze saldırısı: 1 sivil öldü, 5 sözleşmeli personel 
ile 1 ABD askeri yaralandı. (Şubat 2021)

Uluslararası Erbil Havaalanı ve çevresine füze 
saldırısı:

ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil’deki 
havalimanına yönelik olarak 15 Şubat 2021’de yapılan 
roketli saldırıda, 1 sözleşmeli personel hayatını kaybettiği, 
3 sivil, 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri olmak üzere 
9 kişinin yaralandığı açıklandı.

Saldırıyı Irak’taki eylemlerde daha önce ismi 
duyulmayan “Saraya Evliya ed-Dam” adlı bir grup üstlendi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin Askeri 
Sözcüsü Yahya Resul, Irak devlet televizyonunda yaptığı 
açıklamada, ABD askeri üssünün de bulunduğu Erbil 
Havalimanı’nın 11 füzeyle hedef alındığını belirtti. Söz 
konusu füzelerin biri 5,5 diğeri 8 kilometre uzaklıkta 
bulunan iki mevziden atıldığını kaydeden Resul, “Erbil 
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Havalimanı’na yönelik saldırıda kullanılan füzeler, Irak 
Kürdistan Bölgesi sınırları içinden fırlatıldı.” ifadelerini 
kullandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı 
Mesrur Barzani, Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını 
“terör saldırısı” olarak niteleyerek şiddetle kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Irak’ın 
Erbil kentinde düzenlenen roketli saldırıların karşılıksız 
kalmayacağını söyledi. (AA) 

NATO’dan Afganistan kararı çıkmadı, Irak 
misyonunun genişletilmesi kararlaştırıldı. 
(Şubat 2021)

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Şu aşamada 
Afganistan’daki mevcudiyetimizin geleceği hakkında son 
kararı vermedik” dedi.

NATO Savunma Bakanları, ittifakın Afganistan’dan 
çekilmesi veya bu ülkede kalması konusunda karar almadı 
ancak Irak’taki misyonun genişletilmesini kararlaştırdı.

Stoltenberg, Afganistan konusunda birçok açmazın 
bulunduğunu ve “kolay seçenekleri” olmadığını ifade 
ederek, “Şu aşamada Afganistan’daki mevcudiyetimizin 
geleceği hakkında son kararı vermedik. Ancak 1 Mayıs 
tarihi yaklaşırken NATO müttefikleri yakın istişarelerine 
ve koordinasyona gelecek haftalarda devam edecek.” 
dedi.

Son dönemde NATO’nun Afganistan’daki asker 
sayısını ciddi oranda düşürdüğünü hatırlatan Stoltenberg, 
mevcut durumda 10 bin civarındaki NATO askerinin büyük 
çoğunluğunu ABD’nin değil daha çok Avrupalı NATO 
müttefiklerinin sağladığını aktardı.

Stoltenberg, Irak konusundaki değerlendirmeleri 
aktarırken de şunları söyledi:

“Irak güçlerini terörle mücadelelerinde desteklemek 
ve DEAŞ’ın bir daha geri dönmesini engellemek amacıyla 
bugün NATO’nun Irak misyonunun genişletilmesini 
kararlaştırdık. Misyonumuz 500 personelden 4000’e 
çıkacak. Eğitim faaliyetlerine daha fazla Irak kurumu ile 
Bağdat dışındaki bölgeler de dahil olacak.”

Stoltenberg, NATO’nun Irak’taki mevcudiyetinin 
şartlara bağlı olduğunu, asker sayısındaki artışın 
kademeli yapılacağını kaydetti. (AA)

Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD, İran’ın 
nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine 
getirmesini istedi. (Şubat 2021)

Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD dışişleri bakanları, 
İran’ın nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı 
Eylem Planı (JCPOA) çerçevesindeki taahhütlerini tam 
olarak yerine getirmesini talep etti.

İran’ın nükleer silaha sahip olmamasının önemine 
işaret edilen açıklamada, nükleer anlaşma olarak bilinen 
Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nın (JCPOA) sonuçlarının çok 
taraflı diploması için çok büyük başarı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin ABD’nin 
İran ile yeniden diplomasiye dönme niyetinde olmasından 
memnuniyet duyduğu kaydedildi.

Açıklamada, İran’a özellikle Nükleer Silahların 
Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında 
uygulanan Ek Protokol ve Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı (UAEA) müfettişleriyle ilgili ek tedbirler almama 
çağrısında bulunuldu. (AA) 
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İran Dışişleri Bakanı Zarif: Yaptırımlar 
kaldırılır ve ABD tutumunu değiştirirse 
müzakerelere başlayabiliriz. (Şubat 2021)

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin 
yaptırımları kaldırması ve mevcut tutumunu değiştirmesi 
durumunda müzakere masasına oturabileceklerini 
söyledi.

İran devlet televizyonu Press TV’ye konuşan Zarif, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi 
üyesi ve Almanya (5+1 ülkeleri) ile İran arasında 2015’te 
imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak 
adlandırılan nükleer anlaşmayla ilgili değerlendirmelerde 
bulundu.

Zarif, “Yaptırımlar kaldırılır ve ABD tutumunu 
değiştirirse ancak o zaman müzakerelere başlayabiliriz. 
İran’ın finansal varlıkları, ABD’nin siyaseti nedeniyle 
Güney Kore ve Japonya’da bloke edildi. Bu yaklaşım 
değişmeli.” dedi. 

Avrupalıların karar vermek için ABD’nin onayına 
ihtiyaç duyduğunu söyleyen Zarif, “Avrupalılar nükleer 
anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmedi, hükümetleri 
her ne kadar anlaşmadan bahsetse de şirketleri ABD’nin 
sözünü dinliyor.” ifadelerini kullandı. (AA)

Netanyahu İran’ın nükleer silahlanmasını 
önlemek için her şeyi yapacaklarını söyledi. 
(Şubat 2021)

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, katıldığı bir 
programda ABD yönetiminin İran ile 2015’te imzalanan 
nükleer anlaşmaya dönme tartışmalarına ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

İsrail’in umutlarını İran ile yapılacak anlaşmaya 
bağlamadığını ve Kuzey Kore’de olduğu gibi bu tür 
anlaşmaların pek işe yaramadığını savunan Netanyahu, 
“Anlaşma olsun veya olmasın, (İran’ın) nükleer silahlarla 
donanmasını önlemek için her şeyi yapacağız.” ifadesini 
kullandı. 

İran ile P5+1 olarak adlandırılan ABD, Rusya, Fransa, 
İngiltere, Çin ve Almanya arasında 2015’te nükleer 
anlaşma imzalanmış, ancak eski ABD Başkanı Donald 
Trump 2018’de bu anlaşmadan çekilmişti. 

Yaptırımlara karşılık 8 Mayıs 2019’da kademeli olarak 
anlaşmadaki taahhütlerini durdurmaya başlayan İran, 
5 Ocak 2020’de taahhütlerini tamamen askıya almış ve 
yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir 
dizi adım atmıştı. 

ABD’de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Tahran’ın 
anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde 
anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu. İran ise 
anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD’nin 
anlaşmaya dönmesi ve yaptırımları kaldırması gerektiğini 
açıklamıştı. (AA)
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İran ve Rusya Hint Okyanusu’nda ortak askeri tatbikat düzenleyecek (Şubat 2021)

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı ve eski Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari, devlet 
medyasına yaptığı açıklamada Rusya ile ikinci askeri 
tatbikatı gerçekleştireceklerini belirtti.

Tatbikatın Hint Okyanusu’nun kuzeyindeki güvenliğin 
kalıcı hale getirilmesi amacıyla düzenleneceğini aktaran 
Seyyari, “Rusya’nın güçlü deniz kuvvetleri ile İran Ordusu 
ve Devrim Muhafızları arasındaki tatbikat açık bir mesaj 

Hizbullah lideri Nasrallah, kendilerine 
muhalif Şii aktivistin ölümünden İsrail’i 
sorumlu tuttu. (Şubat 2021)

Lübnan’daki Hizbullah Örgütü Lideri Hasan Nasrallah, 
muhalif Şii Aktivist Lokman Slim’in öldürülmesinden 
örgütün suçlanmasını reddederek sorumluluğun İsrail’de 
olduğu imasında bulundu. 

Televizyon konuşması yapan Nasrallah, bu konuda 
siyasi tarafların suçlamaları Hizbullah’a çevirmesinin 
hiçbir örf, şeriat ve kanunda yeri olmadığını söyledi.

İsrail’in bir projesinin olduğunu hatırlatan Nasrallah, 
İsrail’in herhangi birini öldürebileceğinden emin olduğunu 
ve suikast olayına karışmasının mümkün olduğuna işaret 
etti. 

Nasrallah, ülkede yaşanan hükümet krizinin 
uluslararası boyuta taşınması tehdidinin bir savaş çağrısı 
olduğunu ve yabancı kuvvetlerin davet edilmesi anlamına 

taşıyor. Ülkemiz devrimden bu yana birçok tehditle karşı 
karşıya kalmıştır ve düşmanlarımız muhtelif planlar 
hazırlamıştır.” ifadelerini kullandı.

Askeri tatbikatın ay içinde gerçekleştirileceği 
belirtiliyor. İran, Rusya ve Çin, 27-29 Aralık 2019’da Hint 
Okyanusu’nun kuzeyi ve Basra Körfezi’ndeki Hürmüz 
Boğazı’nda ortak tatbikat düzenlemişti. (AA)

geldiğini belirterek, “Bu durum, İsrail’in çıkarına hizmet 
edebilir” şeklinde uyarıda bulundu. 

Hükümet krizinin sorumluluğun Lübnan 
Cumhurbaşkanı Mişel Avn’a yüklenmesinin insaflı 
olmadığını dile getiren Nasrallah, hükümette 18 bakan 
olması gerektiği konusundaki ısrardan dolayı şaşkınlık 
yaşadığını aktardı. (AA)
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AFRİKA
Libya İçişleri Bakanlığı Başağa’nın suikast 
girişimine uğradığını açıkladı (Şubat 2021)

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 
Başağa’nın yerel saatle 15.00 (TSİ 16.00) civarında 
Trablus’un batısındaki Canzur bölgesinde ikamet ettiği 
konutuna giderken, seyir halindeki konvoyuna ağır 
silahlı bir pikap araçtan makineli silahlarla ateş açıldığı 
belirtildi.

Başağa’nın saldırıdan “hiçbir zarar görmeden” 
kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Korumalarının saldırının yapıldığı araca müdahale 
ettiği aktarılan açıklamada, silahlı grupla çatışmaya 
girilmesi sonucu bir korumanın yaralandığı, 
saldırganlardan ise birinin öldürüldüğü diğer ikisinin de 
yakalandığı bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca konunun Başsavcılığa aktarıldığı 
ve saldırının faillerinden hesap sorulması için yasal işlem 
başlatıldığı bildirildi.

Libya basınında yer alan haberlerde, Başağa’nın 
bulunduğu konvoyun Trablus’un batısındaki Canzur 
bölgesinde silahlı saldırıya uğradığı ve Bakan’ın sağlık 
durumunun iyi olduğu ifade edilmişti. (AA)

Somali BAE’nin ‘geçici hükümet’ açıklamasına tepki gösterdi (Şubat 2021)

Somali hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) 
cuma günü Mogadişu’daki şiddet olayına ilişkin Mogadişu 
yönetimini kastederek “geçici hükümet” nitelendirmesine 
tepki gösterdi.

Somali Enformasyon Bakanı Osman Abukar Dubbe, 
yaptığı açıklamada, BAE’nin Mogadişu yönetimini 
“geçici hükümet” olarak değerlendirmesinin Somali’yi 
istikrarsızlaştırmak için yapılmış bir plan olduğunu 
söyledi.
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Dubbe, Somali hükümetinin ülkede yaşanan olaylara 
ilişkin BAE’nin açıklamasını tanımadığını ifade etti.

BAE’nin, Somali’nin Libya ve Yemen gibi olmasını 
istediğine işaret eden Dubbe, “Bu, Somali halkının 
farkında olduğu bir şey” dedi. 

Dubbe, 17 Eylül anlaşması imzalandıktan sonra 
bazı eyalet liderlerin BAE’ye giderek orada yetkililerle 
görüştüğünü ve ardından seçim anlaşmasına müdahale 
ettiğini kaydetti. Bakan Dubbe, BAE’nin Somali Federal 
Hükümeti’ni (TFG) “geçici hükümet” olarak adlandırması 
ve Somali’nin egemenliğini ihlal etmesi nedeniyle özür 
dilemesini istedi. (AA)

Mali’de BM askerlerine saldırı: 20 yaralı (Şubat 2021)

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar 
Misyonuna (MINUSMA) Sözcüsü Olivier Salgado’nun 
Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün, ülkenin 
iç kesimlerinde yer alan Douentza mevkisinde bulunan 
MINUSMA’nın geçici askeri üssüne otomatik silahlarla 
saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada, saldırıda 20 BM barış gücü askerinin 
yaralandığı belirtilerek, MINUSMA Başkanı Mahamat 
Saleh Annadif’in olayı şiddetle kınadığı kaydedildi.

Bazı kaynaklarda, yaralanan askerlerin Togolu olduğu 
bilgisine yer verildi.

Aynı bölgeye 3 Şubat’ta düzenlenen ve terör örgütü 
El Kaide’ye bağlı bir grubun üstlendiği saldırıda 10 Malili 
asker yaşamını yitirmişti. 

Ülkede 13 Ocak’ta da BM barış gücü askerlerini hedef 
alan saldırı düzenlenmiş, Fildişi Sahili vatandaşı 4 asker 
hayatını kaybetmişti.

Mali’de 2013’ten bu yana görev yapan ve bugüne kadar 
230’dan fazla askerini kaybeden MINUSMA, dünyada en 
çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor.

Barış gücü askerleri “mavi kasklılar” olarak da 
adlandırılıyor. (AA)

BMGK, Batı Afrika’da barışın sağlanmasında kadınlara yer verilmesini istedi (Şubat 2021)
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BMGK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı 
Afrika ve Sahel bölgesinde, siyasi ve devletin üst düzey 
alanlarında kadınlara yer verilmesinin olumlu gelişmeler 
olduğu belirtilerek, bölgedeki güvensizlik ortamının sona 
ermesi için yapılan çalışmalara kadınların dahil edilmesi 
gerektiği vurgulandı.

Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gana, Gine ve Nijer’de 
düzenlenen seçim süreçlerinde kadınların aktif rol 
oynamasının memnuniyetle karşılandığını ifade eden 
BMGK, çatışmaları sona erdirmek, barışı korumak ve 
çatışma sonrası sürecin yönetiminde kadınların vereceği 
desteğin önemine dikkati çekti. (AA)

Zimbabve’de 4 bakanın Kovid-19’dan hayatını kaybetmesinin ardından kısıtlamalar uzatıldı 
(Şubat 2021)

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ulusa sesleniş 
konuşmasında, daha önce Kovid-19 kısıtlamalarının 15 
Şubat’a kadar ötelenmesine karar verildiğini hatırlattı.

Mnangagwa, “Bir hayatı kaybetmek bizim için büyük 
bir kayıptır. Bu nedenle kısıtlamaları 2 hafta daha 
uzatıyorum.” dedi.

Kısıtlamalar kapsamında okullarda eğitime ara 
verilmeye, toplu görüşmeler yasaklanmaya devam 
edecek.

Ocak ayında başlayan kısıtlamalar ilk olarak 15 
Şubat’a kadar uzatılmıştı.

4 Bakan Hayatını Kaybetti

Zimbabve’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joel Matiza, 
Tarım Bakanı Perence Shiri, Manicaland Eyaleti İl İşleri 
Bakanı Ellen Gwaradzimba ve Dışişleri Bakanı Sibusiso 
Moyo Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.

4 bakanın hayatını kaybetmesi sonrası devlet 
dairelerinde salgının yayılmasını önlemek amacıyla, 
memurların evden çalışmasına karar verilmişti.

Bugüne kadar 35 bin 222 kişide Kovid-19 tespit edilen 
ülkede, virüsten ölenlerin sayısı 1410’a yükseldi. (AA)

ABD’li Blackwater şirketinin kurucusu Prince’ın Libya’da hükümeti 2 kez devirme planları 
ortaya çıktı. (Şubat 2021)

ABD’li Blackwater şirketinin kurucusu, eski deniz 
komandosu Erik Dean Prince ve Batılı özel güvenlik 
uzmanlarının Libya’da ülkenin doğusundaki gayrimeşru 
güçlerin lideri Halife Hafter’e askeri ve istihbarat desteği 
sağlayarak meşru hükümeti iki kez devirme planları 
ortaya çıktı. 

AA muhabirinin ulaştığı BM Güvenlik Konseyi Libya 
Yaptırım Komitesi uzmanlarının henüz yayımlanmayan 
gizli raporuna göre, Haziran 2019’da Hafter’e destek için 
saldırı helikopteri, istihbarat desteği, keşif uçağı ve 
denizden destek ile son derece iyi finanse edilmiş bir 
operasyon planlandı. 
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Opus (Project Opus) adı verilen operasyonda önemli 
üst düzey isimlerin kaçırılıp öldürülmesi planları da yer 
aldı. 

İlk planda Hafter’e destek için kullanılacak askeri 
helikopterlerin Ürdün’den alınması tasarlanırken Ürdünlü 
yetkililer, plandan haberdar olunca helikopterler satışını 
18 Haziran 2019’da askıya aldı. 

Operasyona askeri uçak ve hava araçlarının satın 
alındığı Bulgaristan, Bermuda ve Avusturya’daki şirketleri 
kontrol eden ABD’li eski deniz komandosu ve iş adamı 
Erik Dean Prince de yardım etti. 

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Eğitim Bakanı 
görevinde bulunan Betsy DeVos’un kardeşi Erik Prince, 
ayrıca Halife Hafter’e Mısır’ın başkenti Kahire’de 14 Nisan 
2019’da operasyon için bir teklif yaptı. 

Libya’ya hava ve denizden askeri indirme, 25-26 
Haziran 2019’da Amman, Ürdün ve Malta’dan tertip edildi 
ve paralı askerlerden oluşan ekip, daha önce operasyonun 
siber ve füzyon ayağını yürütmek için Bingazi’ye 
konuşlandırılan askeri uzmanlarca karşılandı. 

Operasyonun hava ve deniz ayağı, Hafter’in hava 
araçlarından “memnuniyetsizliği” ve “ekibe tehditleri” 
üzerine, operasyonu yöneten Güney Afrikalı Stephen John 
Lodge’un 29 Haziran 2019’da 20 kişilik ekibini Libya’dan 
Malta’ya tahliye kararıyla iptal edildi. 

Opus operasyonundan paralı askerlerden oluşan 
ekipler, ikinci kez Nisan ve Mayıs 2020’de önemli hedefleri 
yok etmek üzere Libya’ya konuşlandırıldı ve bu sefer BAE 
tarafından sağlanan askeri teçhizat kullanılması plandı. 
Ancak bu operasyon da kullanılacak hava araçları, Ulusal 
Mutabakat Hükümetinin hava savunma sistemlerine karşı 
savunmasız kalacağı gerekçesiyle iptal edildi. (AA)
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ABD SİLAH SATIŞI: EVRİMİ VE DİNAMİKLERİ

Arda Mehmet TEZCANLAR1

Silah satışı, hükümetler tarafından aracı kişiler veya 
yöntemlerle yabancı hükümetlere veya belirli bir ülkedeki 
gruplara yapılan bir dış yardımdır.2 Bu tür bir yardım, 
bilinen silah pazarları üzerinden yapılan alımlardan 
daha düşük maliyette olması karşılığında uzlaşılarak 
yapılır. Ancak bu uzlaşı içinde silahın değerinin pazar 
değerinden az olması anlamına gelmez. Çünkü silah 
satışı ekonomik amaçların insani işleve indirgenmesi 
değil, siyasal araçların ekonomik işleve indirgenmesidir. 
ABD hükümetinin silah satışları bu gerçeklik üzerine inşa 
edilmiştir. Her Amerikan silahı ulusal çıkarın maddileşmiş 
bir temsilidir. Bu bakımdan silah satışı ABD iç siyasetinde 
bir ikileme de neden olmaktadır.

Günümüz ABD silah satışlarının dinamikleri İkinci 
Dünya Savaşı sırasında yapılan Ödünç Verme-Kiralama 
Yasası (Lend-Lease Act) üzerinden oluşmuş, ancak 
1951 yılında çıkarılan Karşılıklı Güvenlik Yasası (Mutual 
Security Act) ile resmi siyaset haline gelmiştir. Ödünç 
Verme-Kiralama Yasası, ABD’nin yaşanan veya yaşanacak 
savaşlar karşısında etkisini sınırlamak için tasarlanmış 
yasal düzenlemelerin tek çatı altında toplanmasıydı. 
Buna göre ABD’nin 1930’lu yıllarda ulusal varlığı tehdit 
etmeyen ama bulunduğu coğrafyada yabancı siyasal 
etkiler altına girmesine neden olabilecek devletlerarası 
çatışmalar karşısında hem tarafsız konumunu koruyacak 
hem de saldırgan devletlere karşı barışçıl devletleri 
destekleyebilecek bir davranışa ihtiyacı vardı.3 Bu 
davranış ile ABD savaşa girmeden iyi niyetli hükümetlerin 
savaş kazanmasına yardımcı olabilecekti. Bu davranışın 
hem yasama hem de yürütme mekanizmaları içinde tutarlı 
bir şekilde icra edilmesi ise Ödünç Verme-Kiralama Yasası 
ile mümkün olmuştur.

Soğuk Savaş ile birlikte ABD silah satışları, yeni 
oluşan güvenlik düzeninin gerektirdiği bir araç haline 

1 Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik 
Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), Güvenlik 
Araştırmaları Doktora Öğrencisi, arda.tezcanlar@gmail.
com.
2 Terry L. Deibel, Foreign Affairs Strategy: Logic for 
American Statecraft, Cambridge: Cambridge University 
Press, 2007, p. 249.
3 Walter Millis, Harvey C. Mansfield ve Harold Stein, 
Arms and the State: Civil-Military Elements in National 
Policy, The Twentieth Century Fund: New York, 1958, 
p. 17.

gelmiştir. 1946 Yılında Filipinler, 1947 yılında Türkiye ve 
Yunanistan, 1948 yılında Kuomintang Çin’i için başlatılan 
askeri yardım programları ile ABD etki alanı oluşturduğu 
ülkelerin güvenlik ve savunma sorumluluklarına 
ortak olmuştur.4 Ancak bu ortaklıklar ülkelerin ulusal 
çıkarlarının tanınması ve desteklenmesinin ötesinde 
ülkelerin egemenliklerini tehdit edecek bir Sovyet 
saldırısının neticesinde çıkabilecek dünya savaşı 
tehlikesinin ‘güvensizlik’ olarak tanımlanması ve 
bu güvensizliğe karşı ülkelerin kendilerini savunma 
haklarının diriltilmesiydi. Böyle bir güvenlik tanımının 
sürdürülebilirliğinin genel bir ‘güvenlik işbirliği’ kavramı 
altında siyasal bir işlev haline gelmesi ise 1951 yılında 
çıkarılan Karşılıklı Güvenlik Yasası (Mutual Security Act) 
ile olmuştur.5 Nitekim bu tür bir güvenliğin sadece askeri 
yardımlarla mümkün hale getirilmesi hem yardım edilen 
ülkelerin egemenlik uygulamalarını sadece askeri güçle 
sınırlandırıyordu hem de bir dünya savaşının çıkmasına 
neden olabilecek silahlanmayı dolaylı olarak arttırıyordu. 
Bu durumda silah kavramının güvenlik kavramından 
ayrışması gerekiyordu.

‘Silah’ kavramının güvenlik kavramından ayrımı 1968 
yılında çıkarılan Yabancı Askeri Satışlar Yasası (Foreign 
Military Sales Act) ile mümkün olmuştur. Yabancı 
Askeri Satışlar Yasası ile ABD Başkanı’nın sahip olduğu 
yabancı ülkelerle ilişkileri başlatma ve bitirme gücüne, 
müttefiklerine gerekli silah ve donanımın verilmesi yetkisi 
sağlanmıştır. Buna göre ABD Hükümeti, Silahlı Kuvvetleri 
cephaneliklerinden ve Savunma Bakanlığı bünyesindeki 
hizmetlerden dost ve müttefik ülkeler başta olmak üzere 

4 Phillip J. Farley, Stephen S. Kaplan ve William H. 
Lewis, Arms Across The Sea, The Brookings Institution: 
Washington DC, 1978, p. 20.
5  A.g.e., p. 20.
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diğer ülke ve uluslararası kuruluşlara maliyetinden az 
olmamasıyla ABD Doları üzerinden satış yapabilir; bu 
ülkeler için komisyon almaksızın taahhüt karşılığı satış 
ihalesi açabilir; kredi karşılığı satış yapabilir; veya ABD 
silah pazarı içinde bu tür alışverişlerde bulunacak ülkelere 
kredi risklerine karşı ücreti karşılığında garantörlük 
yapabilirdi.6 Buna karşılık satışlar için onaylanmış kredi 
miktarı belirli sınırlar içinde kalacak; bu kredi yetkisi 
dışında ABD İthalat-İhracat Bankası’ndan silah satışı 
için kredi verilmeyecek; silah satışları hâsılata göre 
bölgelerle sınırlanacak; silah satışı için verilecek kredi 
standartlara göre notlandırılacak; kamu harcamalarında 
kalkınma aleyhine değişimler görüldüğünde az gelişmiş 
ülkelere silah satışı sınırlanacak veya önlenecek; 
Kongre’ye özel sektör ve hükümet tarafından yapılan 
silah satışları tarafından düzenli raporlar sunulacak; 
faiz ve ek tahsilâtlar haricinde satışlardan gelen para 
doğrudan tedarikçilere aktarılacaktır.7 Yasa ile silah 
satışları belirli karar alma süreçlerine ayrılmıştır. 
Ancak bu ayrılma, karar alma süreçleri içinde bulunan 
Kongre, Senato ve Başkanlık kurumları arasında yeni bir 
çatışma alanı olmuştur. Öyle ki çatışmanın temelinde 
Çevreleme Stratejisi için ABD’nin müttefikleri dışında 
diğer ülkelere de silah satışında bulunması yatmaktadır. 
Satış yoluyla yapılan silah transferi ile ABD, çıkarlarını 
tehdit eden ortak düşmanlara karşı yerel müttefiklerine 

6 Foreign Military Sales Act of 1968, Statues at Large 82, 
Stat. 1320 – 1328, pp. 1323-1324, https://www.govinfo.
gov/content/pkg/STATUTE-82/pdf/STATUTE-82-
Pg1320-2.pdf ( Son Erişim Tarihi: 20.02.2021)
7  A.g.e., pp. 1324-1326.

caydırıcılık niteliği kazandırılabiliyor ama bu da güvenlik 
yardımının maddi altyapı ile kabiliyet geliştirilmesi olarak 
tanımlanmasına neden oluyordu. Ayrıca bu tür bir yardım 
ABD dış siyasetinin prensipler ve değerler üzerinden 
değil maddi güç ile hesaplanmasına neden olmaktaydı. 
Bu hesaplama kendini artan silah satışları ile ülkenin 
ihracat hacmini arttırıyor gibi gösterse de hem ABD dış 
siyasetinin maliyetini arttırıyor hem de ABD hükümetini 
istemeden bölgesel bir silah yarışına sokuyordu. Bu 
tür bir siyasetin de kontrolü sivil yasama organlarının 
etkisinden çıkıp başta Askeri-Endüstriyel Kompleks olmak 
üzere silah üreten ekonomik çıkar gruplarının etkisine 
giriyordu. Özellikle Çevreleme’nin desteği olarak iki süper 
güç arası Silah Kontrolü’nün uygulandığı bir dönemde 
böyle bir sonuç kaçınılmaz olarak ABD’yi silahlandırdığı 
ülke üzerinden bir dünya savaşına sokabilirdi. Kısacası 
Başkanlık makamına verilen müttefiklerin kendilerini 
savunabilecek silahlarla donatılması yetkisi olağan 
ve kapsamlı bir davranış haline gelmesiyle amacından 
sapıyordu. Bu sapma 1970 yılında uluslararası kalkınma 
yardımları hakkında yazılan Peterson Raporu’nun 
vurguladığı güvenlik desteği programlarının kamu 
bütçesinde yarattığı aşırı harcamalarla doğrulanıyordu.8

Uluslararası Güvenlik Yardımı ve Silah İhracat Kontrolü 
Yasası (International Security Assistance and Arms Export 
Control Act) 1976 yılında ABD Kongresi’nin sahip olduğu 

8 Farley, Kaplan ve Lewis, a.g.e., pp. 22-23.
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cüzdan gücünün silah satışlarında da yetkilendirilmesi 
ve ABD’nin doğrudan çıkarlarına hizmet etmeyecek bir 
silahlandırmanın Başkan tarafından yeniden gözden 
geçirilmesini sağlamak için çıkarıldı. Dış siyasette 
1954’ten itibaren belirsiz halde kalmış olan silah satış 
süreçleri, bu yasa ile hem siyaset yapma süreçleri 
içinde belirlenmiş hem de yasama ve yürütme aygıtları 
arasında bir uzlaşıyı sağlamıştır. Bu yasaya göre ABD 
Hükümeti tarafından dost ülkelere silah satışı, yalnızca 
yasalara göre belirlenmiş iç güvenlik, meşru savunma, 
BM’ye katılım veya barış gücü faaliyetlerine ilişkin 
gereksinimlerini karşılamak üzere yapılacaktı.9 ABD 
Başkanı bu satışların ABD’nin güvenliğine ve dünya 
barışına katkıda bulunacağına dair tespitte bulunmak 
zorundaydı. Dahası bu satışlar, toplumsal ihtiyaçlara 
tepkisiz askeri diktatörlükler ile ABD vatandaşlarına, 
kurumlarına ve taşeronlarına karşı ayrımcılıkta bulunan 
ülkelere yasaklanmıştı.10 Her ne kadar ABD Başkanı’nın 
bu durumlarda itiraz hakkı bulunsa da, Kongre bu itiraz 
hakkını aşabilme yetkisine sahipti.11

Tüm bu yasalar günümüzde de geçerliliğini koruduğu 
gibi bir dış yardım olarak silah satışını ABD devlet 
gücünün ekonomik aracı olarak yapısallaştırmaktadır. 
Bu yapısallık içinde amaç ve araçlar, ABD dış siyasetinin 
kural ve kaideleri olarak sınıflandırılmaktadır. Böylelikle 
ABD’deki mevcut yönetim değişse de veya silah satışındaki 
eylemlerini yavaşlatarak pasif bir role bürünse de, 
ABD’nin ulusal çıkarları kurumları ve yasaları üzerinden 
silah satışının gerçekleşmesiyle veya engellenmesiyle 
sonuçlanacak kontrole sahiptir. Bu bakımdan ABD’nin 
sahip olduğu siyasal prensipler, siyasal iktidarın keyfi veya 
anlık tercihlerinden bağımsız kararlar olarak, dış siyasette 
de silah üzerinden kendilerini gösterebilmektedirler.

9 A.g.e., p. 45.
10  A.e., p. 45.
11 A.g.e., pp. 45-46.
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BIDEN YÖNETİMİ’NİN SURİYE POLİTİKASI

Ahu ÖZYURT1

ABD’nin 46. Başkanı seçilen Joseph Biden ve 
Yardımcısı Kamala Harris 20 Ocak 2021 tarihinde göreve 
başladılar. Biden yönetiminin dış politika önceliklerinin 
NATO, BM, DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü), WHO (Dünya Sağlık 
Örgütü) gibi kurumsal yapıları desteklemek, Paris İklim 
Anlaşmasına geri dönmek gibi çoklu yapıları güçlendirmek 
olduğu anlaşılmaktadır. Biden yönetimi bir önceki Başkan 
Trump’un Çin politikasını nüanslarla devam ettireceği 
izlenimini verirken, Rusya konusunda daha açık saha 
rekabetine gireceğini göstermektedir.2 

Joseph Biden’ın ilk temas kurduğu müttefikleri 
geleneksel İngiltere, Fransa, Almanya gibi Atlantik 
ortakları olurken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de telefon görüşmesi 
yaparak açık ama geleneksel kanalları kullanacağının 
işaretini vermiştir.

ABD yönetiminin Suriye’ye bakışını şekillendirecek 
adımların izlerini ise özellikle Washington’daki etkili 
düşünce kuruluşlarının raporlarında ve yönetimde 
yer alan kritik isimlerin yazdığı makalelerde görmek 

1 Ahu Özyurt, Milli Savunma Üniversitesi Atatürk 
Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), Güvenlik 
Araştırmaları Doktora Öğrencisi, ahuozyurt@gmail.com.
2 “Remarks by President Biden on America’s Place in 
the World” https://www.whitehouse.gov/briefing-room/
speeches-remarks/2021/02/04/remarks-by-president-
biden-on-americas-place-in-the-world/(Son Erişim 
Tarihi: 11.02.2021).

mümkündür. CIA Başkanlığına atanan Dışişleri kökenli 
William Burns’ün 2002 yılında Colin Powell’a yazdığı 
Irak Savaşı öncesi senaryoları içeren “Kusursuz Fırtına” 
isimli “memo”, yönetimin Suriye’ye bakışı için de ipuçları 
taşımaktadır.3 Bu detaylı bilgi notunda Burns, rejim 
değişiklikleri ve demokrasi ihracının beklenen sonuçları 
vermeyeceğinin detaylı analizini yapmıştır.4

ABD’nin Suriye’de atacağı adımlar Türkiye için 
özellikle dikkatle takip edilmesi gereken gelişmelerdir. 
Suriye siyasetini şekillendiren kuruluşlar arasında The 
Washington Institute’ün detaylı raporları yol gösterici bir 
nitelik taşımaktadır. 

Washington’daki düşünce kuruluşlarının genel 
kanısı ve Türkiye’ye bakışı, artık iki ülkenin stratejik 
ortaklığının bittiği yönündedir. Demokrat kanadın 
önemli kuruluşlarından Center For American Progress’in 
ifadesine göre “Türkiye stratejik bir otonomi arayışındadır ve 
ABD bunu kabul etmeli, sağlam bir süreç yönetimine geçmeli, 
gereksiz umut ya da hasmane tavra girmemelidir.” 5

3 “The Perfect Storm” https://www.wsj.com/
public/resources/documents/2002MemotoPowell.
pdf?mod=article_inline (Son Erişim Tarihi: 11.02.2021).
4 “Biden to nominate William Burns as CIA director, 
turning to a longtime diplomat to lead agency in post-
Trump era” https://edition.cnn.com/2021/01/11/politics/
william-burns-cia-director-nomination/index.html (Son 
Erişim Tarihi: 11.02.2021).
5 “Flashpoints in U.S.-Turkey Relations in 2021” 
https://www.americanprogress.org/issues/security/
reports/2021/01/19/494738/flashpoints-u-s-turkey-
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ABD’nin Suriye politikasını Rusya’dan bağımsız 
düşünmek mümkün olmasa da özellikle Kuzey ve Doğu’da 
kurulan yapı ve Suriye Demokratik Güçleri ile oluşturulan 
ilişki açısından ABD’nin oyun planını okumak mümkündür. 

Sınırları Kim Koruyor?

Suriye’de Esad rejimi iç savaşın başladığı döneme 
göre çok daha avantajlı konumdadır ve ülkenin 2/3’ünü 
kontrol edebilmektedir. Rejimin gücünü geri aldığı 
yerler Şam, Halep, Humus, Hama, Lazkiye, Tartus, Deraa 
ve Deyrazor gibi altı önemli şehri de içine almaktadır. 
Ancak sınırlarının kontrolü büyük ölçüde başka güçlerin 
kontrolündedir. ABD kuruluşlarında yayınlanan Fransız 
akademisyen Fabrice Balanche’ın raporunda yer aldığı 
üzere Suriye’nin sınırları aslında hiç değişmemiştir 
ama sınırlardaki Suriye Ordu kontrolü sadece yüzde 15 
seviyesindedir. Balanche’a göre, bu durum Esad rejiminin 
gücünü sınırlamakla birlikte ömrünü uzatmaktadır. 6 Yine 
aynı ismin teorisine gore Esad yetkilerinin bir kısmını 
bölgedeki güçlerle paylaşarak aslında varlığını da 
koruyabilmektedir. Balanche, Kuzey sınırını Türkiye’nin 
desteklediği grupların (ÖSO) ve Rusya’nın denetlediğine 
dikkat çekerken insani ve ticari anlamda açık olan 
tek kapının da Semalka/Fişabur kapısı olduğunu 
belirtmektedir. 

SDG/PYD/YPG ve ENKS Denklemi

Türkiye’nin ABD ile en derin fikir ayrılığına düştüğü 
konu Suriye’deki YPG/SDG yapılanmasının rolü ve etki 
alanıdır. YPG’nin PKK ile ilişkisi ABD Savunma Bakanlığı 
ve düşünce kuruluşları raporlarında belirtilmekle birlikte 
özellikle PYD/YPG ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) için 
ABD’nin çizdiği çerçevenin farklılaştığı gözlenmektedir. 
Amerikan raporlarına göre ABD’nin IŞİD ile mücadelesinde 
PYD/YPG’nin etkili oluşu, Türkiye’nin destek verdiği pek 
çok gruptan daha belirgin şekilde görülmüştür. Bölgedeki 
Türkiye’ye yakın diğer Kürt grupları da içine alan ENKS 
(Suriye Kürt Ulusal Konseyi), TSK’nın Afrin’e yaptığı Barış 
Pınarı Harekatı sonrasında bölgede “işbirlikçi” muamelesi 
görmüş ve güç kaybetmiştir. ABD’nin Türkiye’nin yaptığı 
üç harekata karşı gelmemesi Kürt grupların Rusya 
ile temasını arttırmış ve Şam ile diyalog kanalları hiç 
kapanmamıştır. 
relations-2021/ (Son Erişim Tarihi: 12.02.2021).
6 “The Assad Regime Has Failed to Restore Full 
Sovereignty Over Syria” https://www.washingtoninstitute.
org/policy-analysis/assad-regime-has-failed-restore-full-
sovereignty-over-syria (Son Erişim Tarihi: 12.02.2021).

ABD’nin Dışişleri ve Savunma Bakanlığı resmi 
belgelerinde henüz yer almasa da bölgenin artık bir adı 
vardır. AANES kısaltması ile yer alan “Kuzey ve Doğu 
Suriye Özerk Yönetimi” (Autonomous Administration 
of North and East Syria) ABD ve bölgedeki güçler için 
özellikle model oluşturmaktadır. Biden yönetimine yakın 
kuruluşlara göre bu bölgedeki model, diğer Arap ve 
Sünni grupların katılımı ile genişler, Dürzi ve Hristiyanlar 
da dahil olursa ülkenin güneyindeki diğer bölgelere 
de örnek teşkil edebilecektir. Şirvan Kajjo’nun yazdığı 
rapora göre ABD’nin nihai oyun planında bu modelin Esad 
yönetiminden “silahlı olmayan” şekilde bir geçişe zemin 
yaratma ihtimali bulunmaktadır. 7

PKK için Yolun Sonu mu?

Kajjo’nun raporundaki en dikkat çekici cümle 
ise PKK’nin Suriye Kürtlerinin oluşumundan mutlaka 
uzaklaştırılması gereğidir. Kajjo üst düzey bir SGD 
yetkilisine atfettiği cümlelerde şu ifadelere yer vermiştir.8

“PKK artık şu gerçeği anlamalıdır ki, Suriye Kürtleri için 
bu kendi kendini yönetebilme hakkı, yüzyılda bir gelebilecek 
bir şanstır. PKK’nın SDG’ye doğrudan etkisi meseleyi sadece 
daha da karmaşık ve kötü hale getirmektedir. PKK, SDG 
ve YPG’den uzak durursa bu en azından Türkiye’nin bölgeye 
yönelik müdahale ihtimalini azaltacaktır.”

Kajjo’nun raporu da göstermektedir ki, ABD Suriye 
Kürtlerini PKK’dan ayırmak ve uzaklaştırmak için 
güçlendirmeyi tercih etmektedir. Irak’ın kuzeyindeki özerk 
yönetimi kısmen model almakta ama IŞİD’ın yeniden 
güçlenme ihtimali gereği aşiret ilişkileri kuvvetli olan 
Barzani ailesi gibi bir yapı değil, daha seküler ve organize 
gördüğü SDG ve terör örgütü YPG’yi tercih etmektedir. 
Kajjo, ABD yönetiminin bölgedeki özerk yapıyı (AANES) 
politik ve ekonomik bir model olarak güçlendirmesinin 
Suriye’nin istikrarı için de önemli olduğunu belirtmektedir. 

ABD’nin yeni yönetiminin daha çok Pentagon 
kanalıyla önümüzdeki dönem Suriye’deki Kürt grupları 
Türkiye ile yakınlaştırmaya çalışacağı görülmektedir. 
ABD’ye göre bölgeye yönelik daha kalıcı ve akılcı bir 
politika PKK’lıların hiçbir şekilde Suriye’ye geçmemesini 
sağlamak ve YPG/SGD’deki PKK etkisini sıfıra indirmeyi 

7 “Prospects for Syrian Kurdish Unity: Assessing Local 
and Regional Dynamics https://www.washingtoninstitute.
org/policy-analysis/prospects-syrian-kurdish-unity-
assessing-local-and-regional-dynamics (Son Erişim 
Tarihi: 13.02.2021).
8  A.e.
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hedeflemektir. Aaron Y. Zelin’in yine Washington Institute 
raporunda Türkiye’nin Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile 
tecrübesi örnek gösterilerek PKK’nın bölgeden tamamen 
çıkarılması tavsiye edilmektedir. Burada Türkiye’nin çok 
dikkat etmesi gereken nokta, Mazlum Abdi’nin ABD’li 
muhatapları tarafından “Türkiye’yi anlayan” bir isim 
olarak lanse edilmesi tehlikesidir.9 

Türkiye’nin Suriye krizinde özellikle mülteciler 
açısından oynadığı pozitif rol ABD kamuoyunda 
önümüzdeki süreçte daha da fazla gündeme gelecektir. 
ABD ve Rusya’nın AANES bölgesi modeliyle,

 Suriye’de Türkiye’nin de aktör olacağı ve Esad 
rejimini yumuşak geçişe zorlayacak orta vadeli bir 
plan uygulamaktadır. Rusya Akdeniz kıyılarındaki 
üslerini koruduğu sürece bu planda ABD ile çatışmaya 
düşmeyecektir. ABD’nin Türkiye’yi de daha fazla Rusya’ya 
yaklaştırma lüksü olmayacağı düşünülürse önümüzdeki 
aylarda Suriye’nin Kuzeyi ve PKK açısından önemli 
değişiklikler kaçınılmaz görünmektedir. 

9 “Syria at the Center of Power Competition and 
Counterterrorism” https://www.washingtoninstitute.org/
policy-analysis/syria-center-power-competition-and-
counterterrorism (Son Erişim Tarihi: 13.02.2021).
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BÜYÜK STRATEJİ DOĞRULTUSUNDA ÇİN 
HALK CUMHURİYETİ’NİN DOĞU TÜRKİSTAN 
POLİTİKASI

Mehmet Mert ÇAM1

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Doğu Türkistan’da 
uyguladığı sistematik yıldırma, asimilasyon politikası, 
18 Ekim 2017 tarihinde Çin Komünist Partisi’nin 19. 
Kuruluş Kongresi’nde ilan ettiği hegemonik açılımından 
sonra ivme kazanmıştır. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 
dünyaya meydan okuduğu parti kongresindeki 
konuşmasında kullandığı “Milli Uyanış”, “Çin Tipi 
Sosyalizm”, “Çin Rüyası”2 ifadeleri dikkat çekicidir. Zira 
“Hegemon Güç” olmak adına yol haritasındaki manevi/
moral unsurları(nı) belirleyen ÇHC için, bu paradigmanın 
dışında kalanlar yapısal sorun teşkil edeceğinden tehdit 
olarak görülmektedir. Başka bir ifadeyle ulus inşasını 
tamamlayamamış, bölgeleri arasında etnik, dil, din 
açısından farklılıklar barındıran, iktisadî ve sosyo-
kültürel alanlarda ise uçurumlar olan bir ülke milli güç 
unsurlarını tek bir “büyük hedef” için organize edemez 
ve “Büyük Strateji” kuramaz. Bu doğrultuda tıpkı Tibet ve 
İç Moğolistan gibi Doğu Türkistan da, ÇHC için ivedilikle 
çözülmesi gereken bir sorundur. Yukarıdaki iki özerk 
bölgenin yanı sıra Doğu Türkistan ise, gerek etnik yapısı 
ve milli şuur düzeyi, gerek ülkede bulunduğu coğrafi 
konum, yüz ölçümü ve yer altı kaynakları ile diğer özerk 
bölgelere nazaran ön plana çıkmaktadır. 

İlk olarak, Doğu Türkistan ya da Çinlilerin deyimiy-
le “Xinjiang” yani “Yeni Bölge”nin  halkı Türk’tür. Dokuz 
Oğuz boylarından biri olan Uygurlar, tarihte diğer Türk 
kavimlerine göre daha önce yerleşik hayata geçmişlerdir 
ve 8. yüzyılda bugün Moğolistan ve Kuzey Çin’i kapsayan 
3.1 milyon km2’lik bir devlet kurmuşlardır. Yerleşik hayat, 
şehir kültürünün gelişmesine ve kültür birikiminin oluş-
masına katkı sağlamıştır. Uygurlar, o dönem diğer Türk 
boylarının da kullandığı kendilerine özgü bir alfabeye sa-
hiptirler ve dinî inanç sosyal hayatta önemli bir yer teşkil 
etmektedir.3 10. yüzyılda ise ilk kez Müslümanlığı kabul 

1 Mehmet Mert ÇAM, Milli Savunma Üniversitesi 
Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN) 
Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar ABD 
Araştırma Görevlisi, mcam3@msu.edu.tr.
2 “Full text of Xi Jinping’s report at 19th CPC 
National Congress”, https://www.chinadaily.com.
cn/china/19thcpcnationalcongress/2017-11/04/
content_34115212.htm (Son Erişim Tarihi: 05. 02. 2021)
3 Ayrıntılı bilgi için bkz. Saadettin Yağmur Gömeç, 

eden Uygurlar, bugün de diğer Türk Devletleri arasında 
dindarlık açısından öne çıkmaktadırlar. Eski bir medeni-
yete sahip olmaları, 1 asırdan beri süren Çin baskısına 
rağmen, asimile olmalarına engel olmuş, dil ve din mef-
humları Uygurları bir arada tutabilmiştir. 

Doğu Türkistan, ÇHC’nin kuzeybatısında 
bulunmaktadır. Bölgenin hinterlandını Türk devletleri 
oluşturmaktadır; Kazakistan ve Kırgızistan gibi Türk 
devletleriyle komşu olan bölge ÇHC’nin bir nevi Batı’ya 
açılan kapısıdır. Hazar Petrolü’nü ÇHC’ye taşıyan 2228 
km’lik Atırau-Alashankou Petrol Boru Hattı, Kazakistan’dan 
başlayıp Doğu Türkistan sınırları üzerinden Çin’e girmekte 
ve iç nakil hatları ile ülkenin doğusuna ulaşmaktadır.4 Çin 
ve Kazakistan arasında yine Doğu Türkistan Özerk Bölgesi 
içinde yer alan Korgas’ta, “Ekonomik Kalkınma Bölgesi” 
kurulmuş, toplam 600 hektarlık arazinin 430 hektarı ÇHC 
tarafından verilmiştir. Bu ekonomik bölge ile entegreli 
olan Korgas-Alma Ata Demiryolu Hattı ise, ÇHC’nin ilk 
etapta Avrasya’yı ardından tüm Asya’yı yeniden inşa etme 
iddiasında bulunduğu “21. yüzyılın Marshall Yardımı” olan 
Kuşak Yol İnisiyatifi kapsamında Londra-Pekin Demiryolu 
Projesi’nin bir ayağını teşkil etmektedir.5 

5 milyar dolarlık dış borcunun yaklaşık yarısına ya-
kını Çin Halk Cumhuriyeti’ne (Eximbank of China) olan 
Kırgızistan’ın6; Doğu Türkistan Özerk Bölgesi’nde Kızılsu 
merkezli yaşayan vatandaşları da ÇHC için bir güvenlik 
tehdidi sayılmaktadır. “Turdakun Abylet Olayı”nda7 oldu-
ğu gibi Çin, vatandaşı olan Kırgızların, Kırgızistan vatan-
daşlığı alarak çifte vatandaş durumuna gelmesine mani 
olmakta ve Kırgızistan vatandaşı olmak isteyen ya da olan 
Kırgızları alıkoymaktadır. Başka bir deyişle ÇHC, Doğu 
Türkistan’daki “Uygur Sorunu” yanında 858 km’lik geçişli 
bir sınırı olduğu bağımsız bir Türk Devleti ile etnik temelli 

Uygur Türkleri Tarihi, Berikan Yayınevi, Ankara, 2015.
4  “The Concept of ‘Reach’ In Grasping China’s Active 
Defense Strategy: Part I” https://cimsec.org/tag/2015-
white-paper/ (Son Erişim Tarihi: 03.02.2021) ve http://
www.kcp.kz/projects/atasu_alashankou (Son Erişim 
Tarihi: 03.02.2021)
5 “Korgas Yeni İpek Yolu’na Hazır” http://turkish.china.
com/home/comment/1441/20150625/404010.html(Son 
Erişim Tarihi: 03.02.2021)
6 “How Will Kyrgyzstan Repay Its Huge Debts To 
China?” https://www.rferl.org/a/how-will-kyrgyzstan-
repay-its-huge-debts-to-china-/31124848.html (Son 
Erişim Tarihi: 05.02.2021)
7 China’s Other New Security Concern -- Its Ethnic 
Kyrgyz https://www.rferl.org/a/qishloq-ovozi-china-
ethnic-kyrgyz/28697314.html (Son Erişim Tarihi: 
05.02.2021)



BÜLTEN

42

MART 2021 - Sayı 3

yeni bir sorun yaşamamak ve Doğu Türkistan hakkında 
uluslararası örgütleri ve üçüncü tarafları “oyuna” dahil 
etmemek için Kırgızistan’a çeşitli mali destekler sağla-
makta, yatırımlar yapmakta ve kendi sınırları içerisinde 
cebri önlemler almaktadır.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin bölgeleri arasında düzensiz 
nüfus dağılımı da “küresel hedeflerin” önünde engel 
teşkil etmektedir. Heihe-Tengchong Hattı’nın batısında 
kalan bölgenin -ki Tibet, İç Moğolistan ve Doğu Türkistan 
bu alanda yer almaktadır- genel nüfusa oranı sadece 
yüzde 6’dır.8 Gelir dağılımına da baktığımızda ülkenin 
Doğu-Batı eksenindeki uçurum dikkat çekmektedir. 
Batı bölgelerinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, asıl Çin 
diyebileceğimiz nüfusun yüzde 94’ünün yaşadığı bölgenin 
neredeyse 3 katından daha azdır.9

  Doğu Türkistan gibi 1 milyon 665 bin km2lik yüz 
ölçümüne sahip bölgede resmî kayıtlara göre nüfus 
sadece 25 milyondur. Bu nüfus içerisinde Uygur Türkleri 
ise Çin verilerine göre 10 milyon mevcudu ile yüzde 
46’sını oluşturmaktadır. Yüzde 40’lık dilim ise ÇHC’nin 
bölgeye yerleştirdiği Han Çinlilerinden müteşekkildir.10 
Doğu Türkistan’daki Çinliler, Urumçi başta olmak üzere 

8  “Uneven Population Distribution: Case Study 1: China” 
https://www.jkgeography.com/case-study-1-china.html 
(Son Erişim Tarihi: 05.02.2021)
9 “Statistical Communiqué of the People’s Republic 
of China on the 2019 National Economic and Social 
Development” http://www.stats.gov.cn/english/
PressRelease/202002/t20200228_1728917.html (Son 
Erişim Tarihi: 02.03.2021)
10 “East Turkistan” https://www.uyghurcongress.org/en/
east-turkestan-2/ (Son Erişim Tarihi: 01.03.2021)

şehir merkezlerinde yaşayarak, Kuşak Yol İnisiyatifi 
çerçevesinde sanayi ve hizmet sektörü gibi ana iş kollarına 
hakimdirler. Uygur Türkleri ise şehirlerde ekseriyetle  
“ucuz iş gücü” olarak görülmekte ya da kırsal alanlarda 
tarımla uğraşmaktadırlar. Bu durumda verilere yansıyan 
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın Uygur Türklerini kapsamadığı 
sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 

Doğu Türkistan, coğrafi konumu dışında yer altı 
zenginliği ve doğal kaynaklar açısından da Çin Halk 
Cumhuriyeti için büyük önem arz etmektedir. 138 farklı 
maden türünün varolduğu Doğu Türkistan’daki rezerv 
tüm Çin’in yüzde 78’ini, Doğu Türkistan’da aktif olarak 
çalışan madenler ise, Çin’deki tüm madenlerin yüzde 
85’ini oluşturmaktadır.11 Bu madenler arasında hem 
iktisadi hem de savunma sanaii için stratejik seviyede 

önemli olan uranyum, altın, gümüş, demir, asbest, bakır 
ve kömür bulunmaktadır. ÇHC’nin “obez” büyümesinin 
temelini de oluşturan bu madenler Doğu Türkistan’dan 
temin edilmektedir. Yine başta Tarım havzası olmak 
üzere, Kazakistan üzerinden bölgeye gelen petrol nakil 
hatlarının güzergahında, hidrokarbon yatakları mevcuttur. 
Doğu Türkistan’daki dört büyük petrol havzasında bir 
yılda 29 milyon ton petrol, 36 milyar metreküp doğalgaz 
çıkarılmış ve üç iç nakil boru hattı vasıtasıyla Çin’in sanayi 
yatırımlarının olduğu Şangay, Fujian ve Guangzhou’ya 

11 “East Turkestan Report: Religious and Ethnic 
Pressure From Past to Present” https://insamer.com/
en/east-turkestan-report-religious-and-ethnic-pressure-
from-past-to-present_3306.html (Son Erişim Tarihi: 
01.03.2021)



MAKALELER

43

taşınmıştır.12 Dünyanın en büyük pamuk üreticisi olan 
Çin, ürettiği pamuğun yüzde 84’ünü de Doğu Türkistan’dan 
sağlamaktadır.13 

“Kendi öz yurdunda esir” durumundaki Uygur 
Türklerine karşı sistematik asimilasyon politikasının en 
açık örneği bölgedeki Han Çinlilerin “Git-Öğret-Birleştir” 
isimli devlet programı vasıtasıyla Uygur Türkleri’nin 
evlerine yerleştirilmesidir. Rejimin “gönüllülük” 
esasıyla belirlediği Han Çinlisi, seçilen Uygur Türk’ü 
ailenin evine geliyor, onlarla yemek yiyor, beraber vakit 
geçiriyor hatta onların evinde kalıyor. Görünürde Uygur 
Türkleri’nin “milli hislerini arttırarak” onları merkezî 
idareye bağlıyor14, gerçekte ise “ayrılıkçı hareketlere” 
yakınlığına, dini itikadına bakıyor, içki, sigara kullanıp 
kullanmadığını merkeze raporlayıp, onları jurnal ediyor. 
Bu rapor doğrultusunda evdeki erkekler “Yeniden Eğitim 
Merkezleri” adındaki toplama kamplarına “rehabilite” 
edilmek için gönderiliyor ve aileleri evlerine yerleştirilen 
Han Çinlileri ile baş başa kalıyorlar. Bu durumun Türk 
örf ve adetlerine sıkı sıkıya bağlı Uygur Türklerinin “aile 
birliği”ne zarar vererek toplumsal çözülmeyi arttırmak 
gayesi güttüğü açıktır. 

“Yeniden Eğitim Merkezleri” yukarıdaki haritada 
görüleceği gibi “Yüksek Güvenlikli” ve “Düşük Güvenlikli” 
12 “East Turkestan Report: Religious and Ethnic 
Pressure From Past to Present” https://insamer.com/
en/east-turkestan-report-religious-and-ethnic-pressure-
from-past-to-present_3306.html (Son Erişim Tarihi: 
01.03.2021)
13  Çin’in Doğu Türkistan’daki pamuk tarlalarında Uygur 
Türkleri’ni ağır şartlarda zorla çalıştırdığına yönelik bir 
yazı dizisi için bkz. “China’s ‘tainted’ cotton” https://
www.bbc.co.uk/news/extra/nz0g306v8c/china-tainted-
cotton(Son Erişim Tarihi: 01.03.2021)
14 “Sincanlı Bir Han Çinlisinin Gözünden, Uygurların 
Maruz Kaldığı Ayrımcılık” https://www.amnesty.org.tr/
icerik/sincanli-bir-han-cinlisinin-gozunden-uygurlarin-
maruz-kaldigi-ayrimcilik (Son Erişim Tarihi: 01.03.2021)

olmak üzere 2-2 toplamda 4 aşamalıdır. Toplam 
adedi 108 olan “Düşük Güvenlikli Eğitim Merkezi”leri 
fabrikalar ile entegreli olmakla birlikte burada tutulan 
Türk esirlerin hafta sonu evlerine gitmelerine izin 
verilmektedir. Toplamda 94 olan “Yüksek Güvenlikli 
Eğitim Merkezleri”nde ise esirlerin dışarı çıkılmasına 
izin verilmemektedir. Buralarda “rehabilite olamayan” 
Uygur Türkleri ise 3. aşamadaki “Yüksek Güvenlikli 
Hapishanelere” gönderilmektedirler. 72 adet olan bu 
hapishanelerde esirlerin tutsaklık süreleri daha uzundur 
ve daha zor şartlarda yaşam savaşı vermektedirler. 
Son aşamadaki “Yargısız  Gözaltı Merkez”leri ise 
çeşitli güvenlik katmanları ile güçlendirilmiş, hücre 
tipinde düzenlenmiş ve dışarı ile hiçbir bağlantısı 
olmayan hapishanelerdir. Birçok Uygur Türk’ü dış 
dünyayla bağlantısı kopmuş bu kamplarda hayatlarını 
kaybetmektedirler.  Toplamda 107 tane olan bu merkezler 
ayrıca adli olaylarda ya da mahkeme öncesi 15 günlük 
gözaltına süresini tamamlamak için de kullanılmaktadır.15 

Bu “Yeniden Eğitim Merkezleri”nin sayısında, 2017 
yılından itibaren yani ÇKP’nin 19. Kuruluş Kongresi’ndeki 
Xi Jinping’in hegemonik meydan okumasından sonra 
hızlı bir artış görülmektedir. Her ne kadar ÇHC bunun 
aksini iddia etse de uydu görüntüleri bunun doğruluğunu 
ispatlatmaktadır. “Gece ışıklarının” yoğunlukları 
üzerinden tespit edilen bölgelerde aşağıda görüleceği 
üzere kamplar hızlı ve “örtülü” bir şekilde inşa 
edilmektedir.16 

15 “Investigating the Growth of Detention Facilities 
in Xinjiang Using Nighttime Lighting” https://www.
tearline.mil/public_page/xinjiang-nighttime-1/ (Son 
Erişim Tarihi: 02.03.2021)
16 “Explaining Variation in the Growth and Decline 
of Detention Facilities across Xinjiang” https://www.
tearline.mil/public_page/xinjiang-nighttime-3/ (Son 
Erişim Tarihi: 02.03.2021)
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Doğu Türkistan’da Nisan 2014 tarihinde boş olan bir bölgenin Eylül 2018 tarihindeki uydu görüntülerinde, aynı 
yerde “Düşük Yoğunluklu Yeniden Eğitim Merkezi”nin inşa edilmiş olduğu görülmektedir. Eğitim merkezinin “Düşük 
Yoğunluklu”, yani kampın dışarıyla bağlantılı, fabrikalara entegreli olması hasebiyle bölgenin çevresi de imar edilerek 
yeni bir yerleşim merkezi oluşturulmuştur. Başka bir deyişle ÇHC, kampların kurulduğu yerlerde “Eğitim Merkezleri”nin 
idamesini sağlamak adına bir yaşam alanı (Alm. Lebensraum) yaratmıştır. Gece ışıklarının yer aldığı grafikte te Ocak 
2018-Temmuz 2019 arasında aynı bölgede yoğunluk görülmektedir.  Yine aşağıdaki görselde, Doğu Türkistan’da beşerî 
yaşamın olmadığı Taklamakan Çölü’nde Mart 2018 tarihinde “Yüksek Güvenlikli Yeniden Eğitim Merkezi”nin inşa edilmiş 
olduğu görülmektedir. Ocak 2017-Temmuz 2018 arasında “gece ışıklarının” yoğun olduğu bölgedeki kampın çölün 
ortasında olmasının sebebi tecrit politikasıdır.  Aileleri ile görüştürülmeyen ve tecrit edilmiş bir halde çölün ortasında 
bu tip bir kampta tutulan Uygur Türkleri’nin ÇHC’nin deyimiyle “topluma kazandırılması” pek inandırıcı olmamaktadır. 
Zira entegrasyonun, evrensel insan haklarından mahrum bırakılarak sağlanması mümkün değildir. Buradaki nihai gaye 
Türk nüfusun asimile ya da ifna edilmesidir. Keza yukarıda izah ettiğimiz üzere dışarı ile bağlantılısı olmayan bu tip 
eğitim merkezlerinde “rehabilite ol(a)mayan tutsaklar”, doğrudan “Yüksek Güvenlikli Hapishaneler”e gönderilmekte ve 
belki de evlerine bir daha asla dönememektedirler.
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Büyük Strateji oluşturmanın asli gayesi küresel 
barışı sürdürülebilir kılmak adına “müesses nizamı” inşa 
etmektir. Kendi içindeki yapısal sorunlarını çöz(e)memiş 
bir “Yükselen Güç”ün ise iktisadî, askerî ya da farklı 
alanlarda her ne kadar “Hakim Güç”ün üstüne çıkmış olsa 
da onun yerine geçmesi mümkün değildir. Ayrıca COVID-19 
salgının küresel çapta yayılmasında ÇHC’nin kastî ya da 
ihmalkâr hali göz önünde bulundurulduğunda17 ise Çin 
Halk Cumhuriyeti’nin böylesi küresel bir “oyun kurucu” 
olması kısa ve orta vadede mümkün görünmemektedir. 

ÇHC’nin kendi yapısal sorunlarını çözmek ve küresel 
bir güç olmak adına kendi sınırları içerisinde giriştiği 
sistematik asimilasyon ve kırım ibret vericidir. Bugün Doğu 
Türkistan’da halihazırda 1 milyondan fazla kişin toplama 
kamplarında tutulduğu, ibadet özgürlüğünün tamamen 
kısıtlandığı, görünürde Han Çinlileri ile evlenmenin 
çeşitli maddi menfaatlerle özendirildiği, örtülü olarak 
ise zorlandığı, başkent Urumçi gibi metropollere Han 
Çinlilerin yerleş(tiril)mesi sonucunda değişen sosyo-
ekonomik parametreler nedeniyle Uygur Türklerinin 
kırsal alanlara tehcir ettirildiği bir iklim yaşanmaktadır. 
Doğu Türkistan, gerek insan gücü, gerekse kaynakları 
ile müstakil yaşayabilecek durumdadır, lakin yukarıdaki 
argümanlardan görüleceği üzere ÇHC için Doğu Türkistan 
vazgeçilmezdir. 

17 Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Mert Çam, 
“COVID-19 Salgınının Nedenleri ve Çin Hegemonyası 
Üzerine”, MSÜ Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü 
(ATASAREN) Bülten, İstanbul, 2020, s. 11-16. 
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II. KARABAĞ SAVAŞI’NDA TÜRK 
KAZANIMLARI

Alperen Kürşad ZENGİN1

1990’ların ilk yıllarından itibaren Rusya’nın 
desteğiyle birlikte Dağlık Karabağ ve çevresine yönelik 
Ermeni işgalinin sistematik şekilde artması sonucunda 
Azerbaycan’ın büyük bir mezalime uğraması, Çarlık 
Rusya’sının 19. yüzyılın ikinci çeyreğine kadar uzanan 
politikalarının sonucunda ortaya çıkan, hem demografik 
hem de jeopolitik bir fay hattının olagelmiş mirasıdır.  

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 
ortaya çıkan jeopolitik güç boşluğu, Güney Kafkasya 
bölgesindeki en önemli çatışma alanı olan Dağlık 
Karabağ’ı tekrar alevlendirmiş, geçmişteki göreli 
çatışmasızlık durumu ortadan kalkmıştır. Azerbaycan’da, 
Ebulfez Elçibey’in iktidara gelmesinin ardından Rusya 
tarafından desteklenen Ermeniler, 1993–1994 döneminde 
Dağlık Karabağ’ı ve yakınında bulunan bölgeleri; 
Dağlık Karabağ’da beş (Hankenti, Ağdere, Şuşa, Hocalı, 
Hocavent) ve çevresinde de yedi rayon (Kelbecer, Laçin, 
Kubatlı, Zengilan, Cebrail, Fuzuli, Ağdam yerleşim 
bölgeleri) olmak üzere toplam on iki Azerbaycan rayonunu 
işgali etmişlerdir.2 

Bölgedeki çatışmanın durdurulması ve özellikle 
konunun Rusya’nın inisiyatifinden kurtarılarak 
uluslararası hale getirmeyi amaçlayan AGİT bünyesinde 
kurulan Minsk grubu, daha sonra eş başkanlık sistemine 
geçerek (ABD, Fransa ve Rusya’nın katılımıyla) sorunun 
diplomatik alana taşınmasını sağlamıştır. Ancak, 
1990’lardan son dönemdeki II. Karabağ Savaşı’na kadarki 
dönemde sorunun çözümü adına herhangi bir ilerleme 
kaydedilememiş olması ve Ermenistan’ın neredeyse 
sürekli tacizleriyle çatışmayı sıcak tutması, Azerbaycan’ın 
milli güvenliğini sağlamak adına meşru zeminde askeri 
güç kullanımının önünü açmıştır.

1 Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik 
Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN) Güvenlik 
Araştırmaları Doktora Öğrencisi, zengin.alperenkursad@
gmail.com.
2 Ahmet Sapmaz ve Gökhan Sarı, “Dağlık Karabağ 
Sorununda Azerbaycan Tarafından Kuvvet Kullanım 
Olasılığının Analizi,” Güvenlik Stratejileri, Vol.8, No.15, 
2012, s.4. 

Azerbaycan’ı Zafere Götüren Etkenler

Çözümsüzlük ve etkisizliklerle dolu, caydırıcılıktan ve 
dahi bağlayıcı karar almaktan uzak olan yaklaşık 30 yıllık 
AGİT Minsk grubu çalışmaları hubut kalmıştır. Grubun 
yaptığı yaklaşık 10 görüşmenin başarısızlığının nedenleri 
ise; Fransa’nın tarihsel ve koşulsuz Ermenistan yanlısı 
tutumu,  ABD ve Rusya’nın bölgedeki jeopolitik rekabetinin 
sorunu araçsallaştırması olarak sayılabilir.3 Aynı 
zamanda Ermenistan’ın neredeyse bütün görüşmelerdeki 
uzlaşmaz tutumu ve Azerbaycan’ın BM tarafından da 
onanmış haklarının yeteri kadar savunulmaması sorunun 
çözümünün önündeki en büyük engeller olmuştur.4 
Azerbaycan’ın mevcut durumdan rahatsız olması ve 
diplomatik çözüm arayışlarında yaşadığı hayal kırıklıkları,  
her ulus devletin yapacağı gibi ülkesinin bekası için 
askeri güç kullanımını gündeme getirmiştir. 

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışma durumu 
son 10 yılda sırasıyla; Haziran 2010, Ağustos 2014, 
Kasım 2014, Aralık 2015, Nisan 2016 ve Temmuz 2020 
tarihlerinde Ermenistan’ın ateşkes ihlalleriyle sıcaklığını 
korumuştur.5 Ermenistan’ın 27 Eylül 2020 tarihinde 
Azerbaycan’ın Cebrail, Tovuz, Terter, Ağdam ve Fuzuli 
bölgelerine saldırmasının ardından birçok sivilin hayatını 
kaybetmiş ve bunun sonucunda Azerbaycan Ermenistan 
işgali altındaki topraklarını geri kazanmak için askeri bir 
operasyon başlatmıştır.6 Azerbaycan ordusu 44 günlük 
savaşın ardından 10 Kasım 2020 tarihinde Ermenistan’ın 
30 yıllık işgalini sona erdiren ve 5 il, 4 kasaba ve 286 köyü 
işgalden kurtararak büyük bir zafer kazanmıştır.7

3 Alperen Kürşad Zengin, “Dağlık Karabağ Sorununa 
Çözüm Arayışları: AGİT Minsk Grubu Görüşmeleri”, 
INES Antalya, 2017, s. 1797.
4 Reha Yılmaz, “Azerbaycan Dış Siyasetinde Bağımsızlık 
Sonrası Yıllar ve Karabağ Problemi,” Sosyal Bilimler 
Araştırmaları Dergisi, 2010, Vol 5, No. 2, s. 82.
5 Jeyhun Aliyev, “Armenia-Azerbaijan conflict: New 
horizons after 3 decades,” AA, 28 October 2020, 
https://www.aa.com.tr/en/azerbaijan-front-line/
armenia-azerbaijan-conflict-new-horizons-after-3-
decades/2022245 (Son Erişim Tarihi: 29.12.2020).
6 Mesut Özcan, “Dağlık Karabağ’ın Jeopolitik Yansımaları 
ve Savaşın Dönüşümü,” Global Savunma, 15 Aralık  2020, 
https://www.globalsavunma.com.tr/daglik-karabag-in-
jeopolitik-yansimalari-ve-savasin-donusumu.html (Son 
Erişim Tarihi: 29.12.2020).
7 Ali Cura, “AGİT Minsk Grubunun 28 yılda çözemediği 
kriz 44 günde sonlandırıldı,” AA, 25 Aralık 2020, 
https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/agit-
minsk-grubunun-28-yilda-cozemedigi-kriz-44-gunde-
sonlandirildi/2055318 (Son Erişim Tarihi: 30.12.2020).
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Rusya’nın öncüllüğünde yapılan anlaşmayla8 ateşkes 
sağlanmış, çatışmalara bir son verilmiştir. Anlaşmanın 
muhtelif maddelerinde çeşitli bölgelerden Ermenistan’ın 
çekilmesi kararlaştırılmış, Rus Barış Gücü’nün bölgede 
konuşlanması ve Ermenistan’ı Karabağ’a Lâçin Koridoru 
ve Azerbaycan’ın Batı topraklarını Nahcivan Özerk 
Cumhuriyeti ile bağlayan bir koridorun kurulması 
kararlaştırılmıştır.

Azerbaycan’ın kazandığı büyük zaferi daha önceki 
çatışmalı dönemlerden ayıran ve başarıya ulaştıran 
dört etkenden bahsedilebilir. Bunlardan birincisi; 
Azerbaycan’ın daha önceki çatışmalarda genel olarak 
krizden evvelki statükoya dönmek üzerine yürüttüğü 
politikaların, bu kez daha farklı bir şekilde -Ermenistan’ın 
işgali altındaki toprakları tekrar kazanmak- olarak net 
bir şekilde belirlenmesidir. Azerbaycan’ın ulusal amacına 
uygun olarak savaş öncesi dönemde tasarlanan bir strateji 
çerçevesinde ekonomik ve askeri güç araçlarını geliştirdiği 
ve Ermenistan’ın oldukça önüne geçtiği söylenebilir. 
Ekonomik güç aracının bu zaferi mümkün kılan askeri 
güç modernizasyonuna dönüşmesini sağlayan en önemli 
unsur Azerbaycan’ın sahip olduğu enerji kaynaklarının 
ihracatına dayanmaktadır. Bu durumda Batı dünyasının 
enerji talebine karşın arz oluşturabilmek Azerbaycan’ın 
temel ekonomik stratejisi haline gelmiştir. 

İkinci etken, Azerbaycan’ın özellikle son 20 yıldaki dış 
politika stratejisidir. Azerbaycan kendisini jeopolitik ve 
siyasi açıdan Batılı güçler tarafından ihmal edilmiş olarak 
gördüğü için ulusal hedeflerine ulaşmak için tasarlanmış 
ve beliren stratejilerin kesişme noktalarına yönelmiştir. 
Açıklayacak olursak, Azerbaycan doğal bir müttefik ve 
koruyucu olarak Türkiye ile olan ilişkilerini geliştirirken, 
Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak 
için Rusya ile faydacı ve dikkatli bir ilişki kurmuştur. 
Azerbaycan’ın Rusya ile ilişkilerinde belirtilen “dikkat” 
unsuru, Sovyetler sonrası çok yönlü ve Batılı devletleri de 
içeren dış politika anlayışının Rusya’yı rahatsız etmeyecek 
şekilde idare edilebilmesiyle alakalıdır.

Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği hem askeri (askeri 
teknoloji), hem de diplomatik destek, savaş sırasında 
ve sonrasında elde edilen başarının üçüncü etkenidir. 
8 Anlaşmanın İngilizce tam metni için see. President 
of Russia, “Statement by President of the Republic of 
Azerbaijan, Prime Minister of the Republic of Armenia 
and President of the Russian Federation,” 10 Kasım 2020, 
http://en.kremlin.ru/events/president/news/64384 (Son 
Erişim Tarihi: 30.12.2020).

Azerbaycan ve Türkiye arasında askeri işbirliği hususunda 
atılan ilk adımlar 16 Ağustos 2010’da Bakü’de iki ülke 
arasında imzalanan “Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı 
Yardım Anlaşması9” kapsamında yer alırken, daha sonra 
15 Eylül 2010 tarihli iki ülke arasında, Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) ‘nin kurulması ve son 
olarak Şubat 2020’de yapılan YDSK toplantılarında alınan 
kararlar ile güçlenmiştir.10 27 Eylül 2020’de savaşın 
patlak vermesinin ardından süreç içerisinde Türkiye’nin 
sağladığı askeri araçların ve özellikle İHA’ların oldukça 
etkili bir şekilde kullanılması Azerbaycan’ın kısa bir 
sürede mutlak bir zafer kazanmasının taktik manadaki 
en önemli unsuru olmuştur. Türkiye’nin savaş öncesi ve 
sonrasında Azerbaycan’ın yanında koşulsuz şartsız yer 
aldığını bildirmesi, diplomatik zeminde Azerbaycan’ın 
elini güçlendirirken, Rusya’nın konuya dair yaklaşımında 
tarafsız kalması için zorlayıcı bir diplomasi yürütülmesine 
de imkân tanımıştır. 

Son olarak dördüncü etken ise, Rusya’nın Azerbaycan 
ve Ermenistan arasında yaşanan savaşta, geçmişteki 
Ermeni yanlısı hamilik pozisyonunu taraflar arasında 
ortaya doğru çekerek, hakemlik rolünü üstlenmesidir. 
Ancak Rusya’nın bu tarafsızlığının renkli devrimler 
dalgasıyla iktidara gelen Ermeni yönetimine karşı bir 
“sopa” aracı gördüğünün altını çizmemiz gerekir. Buna 
mukabil Rusya çatışma süreci boyunca Karabağ’ın 
Azerbaycan’a ait olduğunu ve Ermenistan tarafından 
işgal edilen topraklarını geri kazanmaya çalıştığı için 
Azerbaycan’ın haklı bir savaş verdiği üzerinde durmuştur. 
Ayrıca Ermenistan’ın KGAÖ üyesi olması hasebiyle 
Rusya’nın çatışmaya müdahale ederek Azerbaycan’ı 
durduracağına yönelik umutları suya düşmüş, Kremlin 
çatışmanın Azerbaycan’ın topraklarında gerçekleştiğini 
ve Ermenistan’a yönelik bir saldırı olmadığı için 
konunun KGAÖ kapsamın da olmadığını belirtmiştir.11 Bu 

9  T.C. Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete, “Türkiye 
Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında 
Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması” 
16 Ağustos 2010, https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2011/05/20110528M1-30-1.pdf , (Son Erişim 
Tarihi: 31.12.2020).
10 Ece Göksedef, “Dağlık Karabağ: Türkiye, Azerbaycan’ın 
askeri kapasitesini geliştirmesinde nasıl rol oynadı?,” 
2 Ekim 2020, https://www.bbc.com/turkce/haberler-
turkiye-54379105 , (Son Erişim Tarihi: 31.12.2020).
11 “Nagorno-Karabakh inseparable part of Azerbaijan, 
Putin says,” Daily Sabah, 23 Kasım 2020, https://www.
dailysabah.com/politics/diplomacy/nagorno-karabakh-
inseparable-part-of-azerbaijan-putin-says , (Son Erişim 
Tarihi: 31.12.2020).
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bağlamda Rusya Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki 
savaşta dengeli bir politika izleyip, taraflar arasında 
hem arabulucu hem de hakem rolünü oynayıp ateşkes 
anlaşmasının imzalanmasını sağlamıştır. 

Türkiye’nin Bölgesel Güç Statüsü

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Rusya’nın 
öncüllüğünde imzalanan anlaşmanın maddelerinde 
Türkiye’den söz edilmese de, Bakü’nün isteği üzerine 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Rus askerleriyle birlikte 
bölgede bulunması kabul edilmiştir. Bu hususun ortaya 
çıkardığı sonuçlar Türkiye için iki boyutludur, bunlardan 
birincisi Türkiye’nin bölgesel bir güç olarak kendini 
ispatlamasıdır. 

1990’larda Karabağ konusunda atılan adımların 
nihayete ermesiyle birlikte, Türkiye’nin kendi yakın 
çevresindeki olaylara kayıtsız kalmadığı bir başka deyişle 
büyük stratejisinin bir sonucu olarak sorumluluk alması 
oldukça önemlidir. Bu inisiyatif Türkiye’nin jeopolitik 
tasavvurunda sürekli ve doğrudan karşı karşıya geldiği 
Rusya ile ilişkileri bakımdan da stratejik bir öneme sahiptir. 
Çünkü Türkiye Azerbaycan’ın yanında doğrudan yer alarak, 
Rusya’nın kendi yakın çevresi olarak tanımladığı bir bölge 
de Rusya’ya karşı denge kurabilmiştir. Aynı zamanda 
bu zorlu güvenlik ikilemli ortamda Türkiye’nin Rusya 
ile bölgedeki sorunun çözülmesi paydasında uyumlu 
ilişki gösterebilmesi önemli bir diplomatik manevradır. 
Türkiye’nin Rusya’ya karşı belirli bir oranda denge 
oluşturabilme durumu ve diplomatik kabiliyeti, Türk 
Dünyası’nın ve diğer bölge ülkelerinin de dikkatini çekmiş 
ve önemli bir prestij kaynağı olmuştur. Uluslararası 
gündemde ise söz konusu “Rusya’yı dengeleme” durumu 
ve bölgesel güç statüsü oldukça yankı uyandırmıştır.12

İkinci boyut ise Azerbaycan ile Nahçıvan arasında 
kurulacak olan koridorun Türkiye ve Türk Dünyası adına 
getirdiği kazanımlardır. Yirminci yüzyılın başında Rusya 
tarafından koparılan Türk dünyasının en önemli koridoru 
Nahçıvan; tarihin bir cilvesi olarak tam yüz yıl sonra Rusya-
Azerbaycan-Ermenistan arasında yapılan anlaşmayla 

12  Bkz: Patrick Keddie, “What’s Turkey’s role in the 
Nagorno-Karabakh conflict?”, 30 Kasım 2020 https://
www.aljazeera.com/features/2020/10/30/whats-turkeys-
role-in-the-nagorno-karabakh-conflict ,  (Son Erişim 
Tarihi: 02.03.2021), Haldun Yalçınkaya, “Turkey’s 
Overlooked Role in the Second Nagorno-Karabakh War,” 
21 Ocak 2021,  https://www.gmfus.org/publications/
turkeys-overlooked-role-second-nagorno-karabakh-war, 
(Son Erişim Tarihi: 02.03.2021).

yeniden açılması Türkiye’nin Türk Dünyası ile doğrudan 
kara bağlantısının oluşması anlamına gelmektedir.13 
Bu bakımdan bahsi geçen durum bölgesel bir kapsamı 
aşan niteliklere sahiptir. Öncelikle bu kara bağlantısının 
bölge ülkelerini de içine alacak bir şekilde önemli bir 
ticaret rotasına dönüşmesi ve Hazar Denizi bağlantısıyla 
Türkistan’la kurulacak rotanın enerji kaynakları ve 
malların dağıtımını sağlamak amacıyla geliştirilmesi 
oldukça elzemdir. 

Değerlendirme 

Güney Kafkasya’da anlaşmaya varılan çatışmasızlık 
durumunu bir barış anlaşması olarak tahlil etmek 
yanlış olabilir. Çünkü Dağlık Karabağ’da dahil 
olmak üzere çevredeki bir dizi bölgenin statüsü hala 
belirsizliğini korurken, Rus askeri birliğinin bölgedeki 
faaliyetlerini genişletmesi, sağlanan istikrarın gelecekte 
bozulabilmesi adına önemli referanslar sunmaktadır. 
Ayrıca Ermenistan’da son dönemde yaşanan darbe girişimi 
nedeniyle siyasi otoritenin neredeyse ortadan kalkması, 
öfkeli grupların intikamcı hislerle politik süreçleri 
etkileyebilmek adına faaliyetlerde bulunabilmesinin 
önünü açabilir. 

II. Karabağ Savaşı öncesinde ve sırasında ilerleyen 
Türkiye- Azerbaycan ilişkilerinin ekonomik yönlü 
gelişiminin de sağlanması yoluyla bölgede önemli bir 
model oluşturması, ikili ilişkileri gelecekte daha çok 
ülkenin dahil olmaya çalışacağı bir “çekim lokomotifi”ne 
dönüştürebilir. Bu bakımdan, Türkiye için hem ortak 
kimlik ve kültür hem de Hazar Denizi’ne erişimi 
dolayısıyla jeo-stratejik bakımdan önemli bir devlet 
olan Azerbaycan,  Pakistan’ı da içine alacak şekilde 
Türk Devletleri ile kurulacak siyasi, askeri ve eko-enerji 
ilişkilerin pivot aktörü olabilir. Bu bakımdan bahsi geçen 
“çekim lokomotifi”nin kurumsal yapıyla somut hale 
getirilmesi ve katılımcıların geri bildirimlerinin ortak 
kazanca dönüştürülmesi oldukça elzemdir. 

1990’larda Dağlık Karabağ’a yönelik çatışmalar 
cereyan ettiğinde Türkiye’nin kapasitesi bu çatışmayı 
durdurmaya ya da Azerbaycan’ın lehine sonuçlandırmaya 
yetmezken Rusya ile girişilen rekabet başarısızlıkla 
sonuçlanmıştı. Bugün Türkiye hem daha güçlü hem de 
daha kararlıdır. Ancak Türkiye’nin bölgesel güç statüsünün 
perçinlenmesi durumunun sürdürülebilirlik esasıyla 

13 İlyas Topsakal, “Nahcivan Koridoru: Stratejik 
İşbirliğinin Lojistiği,” Kriter, (Aralık-2020) Vol.5, No. 52.
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doğru orantılı bir şekilde ilerleyebileceğini unutmamak 
gerekir. Bu bakımdan Türkiye’nin son dönemdeki 
diplomatik baskılara karşı elinde bulundurabileceği en 
önemli diplomatik vizyon “Rusya ile bir çatışmaya mahal 
vermeksizin akıllı bir uyum çerçevesinde çalışılabilirken, 
esnek bir rekabet dahilinde dengelemesi yoluna 
gidilmesi” üzerine kurulabilir. 
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SUBAY YETİŞTİRME MODELLERİ

Barış ATEŞ1

Modern subaylık mesleğinin başlangıcı 19. yüzyılın 
ilk yarısına kadar gider. Bu dönemden önceki ordularda 
da subaylar vardı ama hem ordu günümüzün düzenli 
ordusu değildi hem de subay bugünkü gibi eğitilmiyordu. 
Avrupa’nın herhangi bir ülkesinden en az bir asır önce 
profesyonel orduyu kuran Osmanlı İmparatorluğu’nda bile 
subay okuldan değil alaydan yetişiyordu.2 Ancak savaş 
ve ordu teşkilatındaki gelişmeler ve modern devletin 
gelişmesi artık kıtadan yetişen veya Avrupa örneğinde 
olduğu gibi sırf asiller grubuna mensup olduğu için subaylık 
payesi verilen komutanların yetkinliğinin sorgulanmasına 
yol açtı. Bunun sonucunda subaylığın, hukuk veya 
tıp gibi bir meslek olarak kabul edilmesi ve subayın 
okullarda yetiştirilmesi 19. yüzyılda başlamıştır. Elbette 
daha öncesinde subay yetiştirmek için çeşitli ülkelerde 
okullar açılmıştı. Mesela Fransa’da Ecole Royal Militaire 
ve Avusturya’da Militär-Akademie 1752’de kuruldu. 
Prusyalılar 1765’de Academie des Nobles’u açmışlardı. 
Dahası mühendislik ve topçuluk okulları Fransa’da 
1749, Avusturya’da 1717, İngiltere’de 1741, Prusya’da 
1788’de kurulmuştu.3 Osmanlı İmparatorluğu’nda da 
benzer bir gelişme 1795 yılında açılan Mühendishane-i 
Berri Hümayun’un kurulması ile yaşanmıştır.4 Ancak 18. 
yüzyılda açılan okullar hem kapsam hem de nitelik olarak 
yetersizdi hem de çeşitli engellemeler nedeniyle düzenli 
ve verimli eğitim yapılamıyordu. Dolayısıyla modern asker 
okulların kuruluşu için 1800’lerin ilk yarısını başlangıç 
kabul etmek gerekir. 

Barnett, askeri öğretim tarihinin, geleneksel savaşçı 
tip asker ile endüstri devrimiyle ortaya çıkan modern 
askeri yönetici; geleneksel seçkinler ile bu sınıfı yavaş 
yavaş ortadan kaldıran sosyal değişimler arasındaki bir 

1 Dr. Öğr. Üyesi P. Alb., Milli Savunma Üniversitesi 
Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN) 
Savaş Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı, barısates@
gmail.com.
2  Mesut Uyar ve Edward J. Erickson, A Military History 
of the Ottomans: From Osman to Atatürk, Praeger 
Security International, Santa Barbara, 2009, p.38.
3 Azar Gat, The Origins of Military Thought from the 
Enlightenment to Clausewitz, Clarendon Press, Oxford, 
1989, p.59-60.
4  Uyar ve Erickson, a.g.e., p.123.

çekişmeden ibaret olduğunu belirtmektedir.5 Nitekim 
subayların okuldan yetiştirilmesi uygulamasına en güçlü 
tepki yine subaylardan gelmiştir. Dönemin Avrupa’sında 
komutanlık kadrolarını işgal eden soylular sınıfına 
mensup subaylar doğal olarak bu haklarını kaybetmek 
istemiyordu. Ancak amaç herhangi bir liderlik yeteneği 
olmayan ve komuta ettiği askerleri ancak savaştan 
savaşa gören asiller sınıfına mensup komutanlar 
yerine tam zamanlı olarak çalışacak ve askerliğin 
teorik yönünü de bilen eğitimli subaylar yetiştirmekti.6 
Demeter, Prusya/Alman ordusunda soylular sınıfından 
gelen subayların okuldan yetişen ve toplumun diğer 
kesimlerini de içeren yeni subaylara karşı mücadelesini 
ayrıntılı olarak anlatmaktadır. Mesela 1806’da yaklaşık 
8000 kişilik subay grubunun sadece 695’i sıradan halk 
tabakasına mensuptu. Ama 1913’e geldiğimizde her iki 
generalden birisi ve her dört subaydan üçü sıradan halk 
katmanlarından geliyordu.7 Bu süreç ne kadar uzun ve 
sancılı olursa olsun sonunda soylular sınıfının subay 
kadroları üzerindeki tekeli kırıldı. 

Osmanlı’da ise bir asiller sınıf olmadığı için bu tarz bir 
mücadeleden söz etmek pek mümkün değildi. Bununla 
birlikte benzer nitelikte bir sorun modern eğitimli subay 
grubunun etkinliğini geciktirmiştir. Osmanlı’nın özellikle 
son dönemlerinde ilerlemek için liyakatten ziyade çıkar 
ilişkileri ön plandaydı ve mutlaka birilerinin korumasına 
ihtiyaç duyuluyordu. Adam kayırmacılık artık sıradan bir 
olgu haline gelmişti. Bunun ilginç örnekleri var. Mesela 
tek bir paşanın kendine bağlı subaylar arasından 30 
general çıkardığı görülmektedir. Binbaşılığın üçüncü 
yılında iken padişahın etkisi ile korgeneral olmayı 
başaranlar vardı. “Alaylı” diye tabir edilen bu subayların 
genellikle eğitim seviyeleri düşük ve bölükten daha üst 
kademelerde komuta etme yetenekleri zayıftı.8 1890’larda 
bile alaylı subay oranı %85 civarında idi.9 Bu alaylı 
subaylar topluluğu uzunca bir süre orduda etkin olacak ve 
“mektepli” subaylarla olan çekişme Birinci Dünya Savaşı 
öncesine kadar devam edecektir. 
5  Correlli Barnett, “The Education of Military Elites 
Author”, Journal of Contemporary History, Vol. 2, No. 
3, Education and Social Structure (Jul., 1967), s. 15-35, 
p.17.
6  A.g.m., p.16-17.
7 Karl Demeter, The German Officer Corps in Society 
and State 1650-1945, Weidenfeld and Nicolson, Londra, 
1965, p.6 ve p. 28.
8  Uyar ve Erickson, a.g.e., p.147-148.
9 Handan Nezir Akmeşe, The Birth of Modern Turkey: 
The Ottoman Military and the March to World War1, I.B. 
Tauris, Londra, 2005, p.20



MAKALELER

51

Eğitimli subay modelinin kabul edilmesi ne kadar 
sancılı olduysa subay eğitiminin planlama ve uygulaması 
da aynı oranda iniş-çıkışlarla doludur. Bu çekişme 
genellikle eğitimin içeriği, süresi, seçim ve terfi esasları 
ile ilgilidir. Neredeyse tüm ordularda ortak olan bu 
esaslardan ön planda olanlar; (1) akademik öğrenim-
askeri eğitim dengesini gözeten müfredat, (2) uzun 
süreli eğitim-öğretim, (3) mümkün olduğunca geniş bir 
subay kitlesini kariyer gelişimi boyunca rütbe ve göreve 
uygun eğitmek ve (4) dönüşümlü görevdir. Peki bu 
kavramlar neyi ifade ediyor? Öncelikle savaşın kompleks 
doğası, hayatın hemen her alanına temas eden yapısı, 
karmaşık silah sistemleri, medya etkisi gibi faktörler 
subayın sadece teknik askeri konularda değil aynı 
zamanda daha geniş bir alanda eğitim-öğretim almasını 
gerektirir. Dolayısıyla teknik askeri eğitimin yanında 
subayı belirsizliğe hazırlayacak, muhakeme yeteneğini 
geliştirecek, ona eleştirel düşünmesini ve dogmatik 
bakış açısından kurtulmasını sağlayacak akademik 
altyapı verilmesi elzemdir. Bundan dolayı askeri okulların 
müfredatı dengeli olmak ve hatta akademik derslere 
ağırlık vermek zorundadır. Nitekim gelişmiş orduların 
tamamında askeri okul müfredatlarında akademik dersler 
ağırlıktadır. Akademik öğrenimin kaliteli olması için 
birçok ülke uzman sivil-asker öğretim üyeleri istihdam 
etme yoluna gitmektedir. ABD Harp Okulu West Point 
bunu başlangıçtan bu yana en etkili şekilde uygulayan 
okullardan birisidir.10 Askeri eğitim ise akademik derslerle 
koordineli olarak ders dışı zamanlarda kurslar ve kısa 
süreli eğitimlerle verilmektedir. 

10 Bu konuda detaylı bilgi için bakınız. Stephen E. 
Ambrose, Duty, Honour, Country, John Hopkins 
University Press, Baltimore, 1999.

Subay kaç yılda yetişir? Bu soru elbette sorunu çok 
kaba bir şekilde tarif ediyor. Geçmişten günümüze farklı 
ülkelerde farklı modeller uygulanmıştır. Örneğin İngilizler 
her zaman kısa süreli eğitimleri tercih ederken Fransızlar 
uzun süreli eğitimde ısrarcı olmuştur. Harp Okulları bu 
anlamda 1-4 yıl arasında değişkenlik göstermektedir. 
Günümüzde yaygınlaşan savunma üniversiteleri ile 
genellikle üniversite seviyesinde 4 yıllık programlar 
uygulanmaktadır. Türkiye’de de Harp Okulları 1974’den 
bu yana dört yıllık program uygular. Bunun haricinde bir 
de subayın meslek hayatı devam ederken alması gereken 
eğitimler vardır ve en ileri seviyesi kurmaylık eğitimidir. 
Kurmaylık eğitiminde Avrupa’da iki yıllık modeli takip 
eden ülkeler arasında Almanya ve Portekiz’i sayabiliriz. 
Diğerleri genellikle bir yıllık eğitim vermektedir. Ancak bu 
bir yıllık eğitim haricinde 4-6-8 aylık sürelerde ve farklı 
rütbelerde harbin farklı seviyelerini kapsayan eğitimler 
söz konusudur. Yani eğitim tek seferde verilen ve sona 
eren bir kazanım değildir. Aksine devamlılık ve çeşitlilik 
amaçlanmaktadır. Türkiye’de Milli Savunma Üniversitesi 
ile başlayan yeni model de bu özellikleri taşımaktadır. 

Ne kadar subay yetiştirilmeli? Bu son derece ucu açık, 
birçok faktörden etkilenen ve cevabı her dönemde değişen 
bir sorudur. Dolayısıyla net bir cevap verilemez ama 
prensipler üzerine konuşulabilir. Kaliteli eğitim-öğretim 
verilebilecek sayıda subay adayını kabul etmek ve yüksek 
standartlara eriştirmek hedeflenir. Ancak bunun ötesinde 
subaylık hayatı içerisinde ileri seviye eğitim alacak 
subayların oranı nasıl belirlenecektir? Bu konuda yaygın 
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uygulama ordunun ihtiyaçlarına göre en iyilerin ihtiyacı 
karşılayacak şekilde ileri seviye eğitime yani kurmaylık 
veya ilgili uzmanlık eğitimlerine kabul edilmesidir. 
Örneğin İngiliz Ordusu’nda yarbayların yaklaşık %20’si 
bu eğitime kabul edilir. ABD Ordusunda da benzer bir 
uygulama vardır ve hatta uzaktan eğitimle bu oran daha 
da artmaktadır. Alman Kurmay Koleji’nde ise örneğin 
1957-2015 arasında yaklaşık 5000 subay eğitilmiştir. Bu 
sayı Türk Harp Akademilerinde 1848-2015 arası eğitilen 
subay sayısına çok yakındır. Ancak günümüzün harekât 
ortamı kurmaylık eğitiminin mümkün olan en çok sayıda 
subaya verilmesi gerektiğini göstermiştir. 

Dönüşümlü görev bir diğer değişken olarak subay 
yetiştirme sisteminin etkinliğini belirler. Bu kavram 
subayların karargâh-kıta görevleri arasında dönüşümlü 
olarak çalışmasını ifade eder. Amaç subayların 
kıtalar ve aynı şekilde karargahlara yabancılaşmasını 
engellemektir. Başlangıçtan bu yana tüm orduların en 
önemli önceliklerinden birisi bu dengeyi yakalamak 
olmuştur. Örneğin Almanlar kıta ve karargâh görevleri 
arasında dönüşümlü bir atama modeli izleyerek bu 
sakıncaları gidermeye çalışmıştır.11 Benzer şekilde 
Fransızlar daha Napolyon döneminde kurmay subaylara 
kıtalarda görev yapmadıkları takdirde terfi imkânı 
tanımamıştır.12 Türk Ordusu’nda da bu kuralın itinayla 
uygulandığı görülmektedir. Örneğin Birinci Dünya Savaşı 
Çanakkale Cephesi’nde görev alan tüm alay, tümen 
ve kolordu komutanlığı kadrolarında görev yapan 149 
subaydan 37’si akademi mezunudur ki bu oran %25’e 
tekabül eder.13 Benzer bir durum Filistin Cephesi’nde de 
geçerlidir. Filistin’de bulunan her üç kolordu komutanı 
ve beş tümenden üçünün komutanı Harp Akademisi 
mezunudur.14 Aynı şekilde Türk Kurtuluş Savaşı’na 
katılan alay ve daha üst rütbedeki subayların toplam 
sayısı 238’dir ve bunlardan 51’nin akademi mezunu 

11 Jörg Muth, Command Culture: Officer Education in 
the US Army and the German Armed Forces, 1901-1940, 
University of North Texas Press, Texas, 2011, s.27. J. D. 
Hittle, The Military Staff: Its History and Development 
(3rd Edition), The Stackpole Company, Pennsylvania, 
1961, p.61, 
12 Martin van Creveld, The Training of Officers, the Free 
Press, New York, 1990, p.35.
13 Hülya Toker, Çanakkale Muharebelerine Katılan 
Komutanların Biyografileri, Genelkurmay Askerî Tarih 
ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı Yayınları, 
Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2014.
14 Edward J. Erickson, Ottoman Army Effectiveness in 
World War I, A Comparative Study, Routledge, Oxford, 
2007, p.102.

olduğu görülmektedir. Bu yaklaşık %21’lik bir orana 
tekabül eder.15 O dönem ordudaki kurmay subay oranıyla 
karşılaştırıldığında bunun son derece yüksek olduğu 
görülecektir. Birinci Dünya Savaşı’na 12469 subayla16 
giren Osmanlı Ordusu’nda sadece 290 kadar kurmay 
subay vardı.17 Bu durumda kurmay subay oranının 
binde iki olduğu görülür ki buradan da anlaşılacağı gibi 
dönemin kurmay subayları muharebelerde aktif rol almış 
ve akademiden aldıkları teorik eğitimi bilfiil savaşlarda 
tecrübe etme fırsatı bulmuşlardır. Dolayısıyla dönemin 
kurmay subaylarının kıta ve karargâh görevleri arasında 
dönüşümlü olarak görev yaptıkları görülmektedir.18 

Sonuç olarak yukarıda belirtilen kriterleri yakalamak 
adına son yıllarda özellikle Avrupa’da sayısı artan 
savunma üniversiteleri modern savaşı yönetecek 
subayları yetiştirmek için ideal bir çözüm olarak ortaya 
çıkmıştır. Bu üniversitelerde sivil-asker akademisyen ve 
yöneticiler subay adayının hem akademik öğrenim hem de 
askeri eğitim almasını sağlamaktadır. Akademik öğrenim 
subayın muhakeme yeteneğini geliştirmeyi ve belirsizlik 
ortamında sağlıklı karar alabilmesini sağlarken, askeri 
eğitim ise mesleğin teknik yeterliliğini ön planda 
tutmaktadır. Dolayısıyla savunma üniversiteleri subay 

15 Türk İstiklal Harbi’ne Katılan Alay ve Tugay 
Komutanlarının Biyografileri Cilt I-II, Genelkurmay 
ATASE Yayınları, Ankara, 2010
16 Mesut Uyar, “Ottoman Arab Officers between 
Nationalism and Loyalty during the First World War”, 
War in History, 20(4) 526–544, 2013, p.536.
17 Selahattin Karatamu, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, 
3.Cilt, 6.Kısım (1908-1920), 1.Kitap, Genelkurmay 
Basımevi, Ankara, 1971, s.434. Bu döneme ait kurmay 
subay sayısını tam olarak tespit etmek için rütbe bekleme 
süreleri dikkate alınmıştır. Bu durumda 1914 yılı itibari 
ile yeni mezun kurmay yüzbaşıdan korgenerale kadar en 
fazla 296 kurmay subay vardır ve bu rakama mümtazlar 
da dâhil edilmiştir.
18 Benzer bir değerlendirmeyi Filistin Cephesi için 
Edward Erickson yapmıştır.  Ottoman Army Effectiveness 
in World War I, p.103. 
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adayının hem sivil toplumla ilişkisini devam ettirmesi 
hem de mesleğinde yetkin olması için ideal bir araç görevi 
görmektedir. Bu üniversiteler aynı zamanda sivillere de 
öğretim imkanı tanıyarak birbirini anlayan sivil-asker 
kadrolar yetiştirilmesinde önemli bir rol üstlenmiştir.
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TÜRK HAVA KUVVETLERİ’NDE CURTISS P-40 
SERİSİ UÇAKLAR

Hüsnü Ufuk AYDINER1

   İki Savaş Arası Dönemde Havacılık

Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle beraber 
muharebe sahasını üç boyutlu hale getirdikleri için 
hava platformları, teknolojik yetersizliklerine rağmen 
stratejistlere  yeni bir bakış açısı sunmuştur. Bu 
platformları efektif kullanmak adına İtalyan General 
Giulio Douhet2, İngiliz Mareşal Hugh Trenchard3, Amerikalı 
General Billy Mitchell4, Alman General Walther Wever5 
ve “bombardıman uçağı her halukarda hedefe varır”6 
sözünün sahibi İngiliz Siyasetçi Stanley Baldwin7 stratejik 
bombardıman merkezli ilk hava gücü doktrinlerini kaleme 
almıştır.8 Stratejik bombardıman kavramını oluşturan 
fikirlerin başlıcaları;

• Savaş tamamen düşmanın askeri ve sınai 
kabiliyetinin havadan imha edilmesiyle 
kazanılabilir,

• Av uçakları bombardıman uçaklarına etkili bir 
şekilde karşı koyamazlar, gökyüzünün  muharebe 
alanı olarak büyüklüğü savunmayı imkansız hale 
getirecektir,

1 Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik 
Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), Harp Tarihi 
Yüksek Lisans Öğrencisi, ufuk.aydiner@gmail.com.
2 General Giulio Douhet: (30 Mayıs 1869 – 15 Şubat 
1930):  İtalyan General ve hava gücü teorisyeni. Havadan 
bombalama ve stratejik bombardıman teorisini ortaya 
koymuştur.
3 Mareşal Hugh Montague Trenchard: (3 Nisan 1873 – 
10 Şubat 1956): Royal Air Force (RAF); Kraliyet Hava 
Kuvvetleri’nin kurucusu, hava gücü teorisyeni.
4 General William Lendrum Mitchell: (29 Aralık 1879 
– 19 Şubat 1936) Birleşik Devletler Ordusu Generali, 
Amerikan Hava Gücü’nün kurucusu ve hava gücü 
teorisyeni. 
5 General Walther Wever: (11 Kasım 1887 – 3 Haziran 
1936) İkinci Dünya Savaşı öncesi Alman Hava 
Kuvvetlerinin komutanı, Alman Hava Kuvvetlerinin 
stratejisinin stratejik bombardıman ekseninde ana 
hatlarını belirleyen çalışmalarda bulunmuştur. 
6 “Bomber will always get through”.
7 Stanley Baldwin: (3 Ağustos 1867 – 14 Aralık 1947) 
3 ayrı dönemde Başbakanlık görevinde bulunmuş İngiliz 
siyaset adamı.
8 Walter J. Boyne, Air Warfare: An Encyclopedia 2 
Volume set, ABC-CLIO, Santa Barbara, 2002, p. 601.

• Stratejik bombardıman sivillerin moralini 
bozarak düşmanı teslim olmaya zorlayacaktır 
şeklindedir.9 

Ancak ilk varılan sonuç haricindeki çıkarımlar 
zaman içinde baştan ele alınmak zorunda kalınmıştır. 
Örneklemek gerekirse,

• İkinci Dünya Savaşıyla başlayan süreçte 
bombardıman uçakları, gelişen radar ve av 
uçakları teknolojileri karşısında ekstra korunma 
yöntemlerine ihtiyaç duymaya başlamış, 
hava üstünlüğünün tesis edilemediği ve hava 
savunma sistemlerinin baskılanamadığı 
muharebe bölgelerinde  görev ifa edemez 
duruma gelmişlerdir.

• Düşmanın moralinin üstünde olumsuz etkiler 
yaratması beklenirken çoğu operasyonda bu 
amaca ulaşılamamış, bilakis bombardıman 
altındaki sivillerin direnme azmi katlanarak 
artmıştır. Bu hususa verilebilecek en net 
örnekler  İngiltere Hava Savaşı, Reich Savunması 
ve Pasifik Bombardıman Operasyonlarıdır.

Stratejik bombardımanı engelleyebilecek ana 
güçlerden biri olan av uçaklarını dönüşümü ve gelişimi ise 
iki dünya savaşı arasındaki dönemde yaşanmıştır. Savaşta 
edinilen tecrübelere istinaden, menzile dayalı stratejik 
vuruş gücüne haiz bombardıman platformlarının hızları 
sayesinde ekstra korunmaya ihtiyaç duymadan operasyon 
yapma kabiliyetlerinin muharebelerde güç çarpanı 
olacağı düşünülmüştür. Savaşın getirdiği ekonomik yükle 
başa çıkmakta zorlanan milletler kısıtlı kaynaklarını  bu 
görüşün ışığında kullanmış ve mevcut uçak sanayilerini 
bu amaç doğrultusunda çözüm üretmeleri için 
desteklemiştir. Mekanik ve metalurji bilgisinin artmasıyla 
yapılan tasarımlar, askeri erkanın isterlerini karşılar 
vaziyete gelmiş ve ortaya çıkan platformlarla teçhiz 
edilmiş hava gücü unsurları kağıt üstündeki stratejileri 
çatışma sahasına taşıyabilecek kabiliyete erişmiştir.

Yeni oluşturulan doktrinlerin ışığında askeri kanat 
imkan ve kabiliyetlerini geliştirirken sivil kanat da boş 
durmamıştır. Harbin bitmesiyle beraber bilgi, birikim 
ve birinci elden zor şartlarda uçuş tecrübesi edinmiş 

9 Tami Davis Biddle, Rhetoric and Reality in Air Warfare: 
The Evolution of British and American Ideas about 
Strategic Bombing, 1914-1945 (Princeton Studies in 
International History and Politics), Princeton University, 
2004, p. 70.
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pilotlar sivil hayata dönmüştür. Posta taşımacılığı10 ve 
halka yapılan gösterilerle11 hayatlarını idame ettirmeye 
çalışan nice pilotun yolu, amatör ve yarı profesyonel 
mühendislerle kesişmiş ve bu kesişimlerin sonucu olarak 
da küçük, tek kişilik yüksek performanslı uçuş makineleri 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Gelişimin ana yakıtı olan 
rekabet unsuru, sınırları zorlayan mühendisler ve gözüpek 
pilotlarla birleşince  ortaya çıkan makineler performans 
olarak teorisyenlerin tahayyül sınırlarının da ötesine 
geçmiştir. Bu sinerjinin sonunda ortaya çıkan tasarımların 
bir çoğu yetkililer tarafından kıymetlendirilmiş ve ilk 
av uçakları doğmuştur. Yapılan atılımlar açısından bu 
dönem, havacılığının altın çağı olarak da nitelendirilir.12 
Aynı dönemde rekabeti körükleyen en önemli unsurlardan 
da biri, büyük meydan okumalara sahne olan çeşitli 
rejimlerde (hız, menzil, akrobasi vb) düzenlenen yarış 
organizasyonlarıdır. Bu organizasyonların en ünlüsü olan 
Schneider Trofesi (Coupe d’Aviation Maritime Jacques 
Schneider)13 daha sonra muharebe alanında gerek yanyana 
gerekse düşman saflarda karşılaşacak bir çok makinanın 
ham hallerinin boy ölçüşmesine vesile olmuştur. Bu 
trofenin en ünlü uçağı 13 Eylül 1931’de 407.5 deniz mili ile 
dünya hız rekorunu kırmış olan Supermarine S.6B deniz 
uçağıdır. Supermarine firmasının rekor kırmaya yönelik 
ürettiği deniz uçakları serisinin son halkası olan bu 
makina, bu başarısının ardından dikkatleri üzerine çekmiş 
ve tabiri caizse silah altına alınmasına karar verilmiştir.

Curtiss P-40 Tomahawk MK.IIB / Kittyhawk MK.I 

1934’e gelindiğinde Amerikan Ordusu günün değişen 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir tasarım yarışması 
açar. Ordunun bu dönemdeki standart av uçağı Boeing 
P-26 Peashooter’dır.14 Ordunun isterleri 300 deniz mili 
hız yapabilecek tamamen metalden mamul tek kanatlı 

10 İlk tarifeli hava posta servisi 15 Mayıs 1918’de 
Washington-New York hattında hayata geçmiştir.
11 Ernst Udet, Hermann Göring, Charles Lindbergh gibi 
isimler tekrar silah altına alınıncaya kadar hayatlarını bu 
şekilde idame ettirmişlerdir.
12 Donald M. Pattillo, A History in the Making: 80 
Turbulent Years in the American General Aviation 
Industry, McGraw-Hill Professional, New York, 1998, p. 
xi
13 1912’de Fransız bankacı ve havacılık meraklısı 
Jacques Schneider tarafından başlatılmış olup verdiği 
maddi ödülle sivil üreticileri motive etmesinin yanısıra 
kazanan tarafa sağladığı prestij ile de organizasyon olarak 
çağdaşlarının önüne geçmiştir.
14 Sabit paçalı iniş takımlarına sahip, tek kanatlı ama 
gergi telli, açık kokpitli ve radyal motorlu av uçağı.

bir önleme uçağıdır. Curtiss üzerinde çalışmaya başladığı 
tasarımı Hawk Model 75 olarak adlandırır. Tasarımdan 
sorumlu Donovan R. Berlin15 uçağın ana yapısını henüz 
tasarım aşamasında bile olmayan ama orta vadede 
geliştirmesi planlanan muhtemel motorların yüksek 
beygir gücünü kaldırabilecek şekilde tasarlar.16 Özellikle 
ideal güç pakediyle 25 bin feet ve üstünde performans 
kaybı yaşamamak adına tasarımın başında ideal kanat 
açıklığını belirlemiştir.

Nisan 1935’de ilk Hawk 75 prototipi gökyüzüyle 
buluşur. Komple metalden mamul gövdede yalnızca 
kontrol yüzeyleri kumaş kaplıdır. İniş takımları 90 derece 
dönerek kanadın içine geriye doğru katlanmaktadır.17 Yarı 
monokok gövde, iç bileşenlerinin yerleştirilmesinden 
sonra gövdenin kapanabilmesine olanak sağlamaktadır. 
İşletim maliyetlerinden tasarruf edilmesi gözetilerek 
oluşturulan taşıyıcı yapı, motor duvarının önündeki tüm 
ekipmanın on dört saatte değiştirilebilmesine olanak 
sağlayacak şekilde tasarlanmış olup Hawk 75 modelini 
baz alan geliştirme modellerine bu süreçte çok büyük 
kolaylık sağlayacaktır. Prototip modele güç veren ünite  
çift sıra 14 silindirli Wright R-1670 radyal motorudur. 
Hedeflenen gücü üretemese de bu motor, uçak uçuş 
karakteristiği olarak ağır tadilata gerek kalmayacak 
şekilde stabil uçabilmektedir.

1936 testlerinde mevcut motoru daha stabil tek sıra 
silindirli R-1820 Wright Cyclone ile değiştiren Curtiss 
firması yarışmayı Seversky firmasının SEV-1XP modeli 
karşısında kaybeder. P-35 olarak sertifiye edilen SEV-
1XP’den 77 adet sipariş verilir. Ancak performansından 
etkilenilen Hawk 75’in geliştirilmesine devam edilmesini 
ister  yetkililer. Pratt & Whitney R-1830-13 Twin Wasp 
ile teçhiz edilen üç test modeli ordu tarafından Y1P-36 
koduyla bir dizi teste tabii tutulur ve 1937’de düzenlenen 
yarışmada bu model açık ara birinci gelir. P-36 adı verilen 
uçaktan ordu 210 adet sipariş verir. Bu Birinci Dünya 
Savaşından sonra vuku bulan en geniş alımdır ordu 
açısından.

15 Haziran 1898 – Mayıs 1982 tarihleri arasında yaşamış 
Amerikan uçak tasarımcısı. Önemli tasarımları olarak 
Curtiss P-36 Hawk, Curtiss P-40 Warhawk, Curtiss SO3C 
Seamew, Curtiss-Wright ve XP-55 Ascender uçakları 
sayılabilir.
16 Carl Molesworth, Curtiss P-40 Long-Nosed 
Tomahawks, (Air Vanguard 8), Osprey Publishing, 
Oxford, 2013, p. 8.
17 Aynı sistemi, ileride Vought firması F4 Corsair 
serilerinde de kullanacaktır.
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1937 itibariyle alım yapan tek ülke ABD değildir. 
İspanya iç savaşının çizdiği tablo, Japon İmparatorluğunun 
Çin ile olan ilişkileri gibi uluslararası olaylar avcı 
uçakları merkezinde dünya çapında tehdit hisseden tüm 
ülkelerin hava kuvvetlerini geliştirmeye çalışmasına yol 
açmaktadır. Hawk 75 / P-36’e ilk talep Fransa’dan gelir. 
Arjantin, Çin, İngiltere, Hindistan, İran, Norveç, Hollanda 
kontrolündeki Güneydoğu Asya Adaları18, Peru ve Tayland 
takip eden ülkelerdir. Başarılı satış grafiğine rağmen 
Avrupa kıtasında geliştirilen çağdaşlarının karşısında 
performans anlamında geride kalması ise ABD ordusunun 
çıtayı çok da yükseğe koymadığının bir göstergesidir. 
Curtiss mühendisleri bu sorunu çözmek için mevcut 
motoru muhafaza edip tüm eforlarını daha aerodinamik 
bir motor kaportası üzerine yoğunlaştırdılar. Streamline19 
olarak tasarlanan yeni yapı nihai hızda ciddi anlamda 
iyileştirmeler sağlasa da çevrelediği motor radyal olduğu 
için cephe kesitinde istenen daralmayı sağlayamamıştır. 
Dolayısıyla form gidilmesi gereken yönde doğru adımdır 
ama mevcut güç ünitesinin fiziki yapısı formun efektif 
hale gelmesini engellemektedir. Bu versiyon Hawk 75S 
olarak adlandırılmış olup ordu tarafından verilen model 
numarası XP-42’dir.20

Model 75I (ordu tanıtlama kodu XP-37) tasarımın 
en radikal değişime uğradığı modeldir. Radyal motordan 
tamamen vazgeçilmiş, yerine V dizilimli 12 silindirli 
Allison V-1710 takılmıştır. Ancak sıralı motor ile yangın 
duvarından itibaren uzayan ön gövde ağırlık merkezini öne 
çekmiş, bunu dengelemek için de kokpit oldukça geriye 
konumlandırılmıştır. Dolayısıyla hız kazanılmıştır ama 
pilotun görüş alanı ciddi anlamda kısıtlanmıştır. 

Ekim 1938’de Buffalo’daki Curtiss fabrikasında 
yeni bir prototip gün yüzüne çıkar. Bu aslında üretilen 
onuncu P-36’nın üstüne inşa edilmiş bir uçaktır.  Önceleri 
Hawk 75P olarak adlandırılsa da yapısal tadilatların 
fazlalığı yüzünden Hawk 81 isminin uygun görüldüğü 
bu modelin ordu numaralandırılması XP-40 olmuştur. 
XP-40, tasarımın doğru kombinasyonu bulduğu versiyon 

18 Günümüzün Endonezya adaları.
19 Aerodinamik olarak daha az hava direnci sağlayacak 
yönde yapılan tasarım şeklidir. 1930’larda Art Deco 
dahilinde ortaya çıkan bu akım, su damlasından yola 
çıkmaktadır. Önce uçaklarda sonra denizaltılarda 
kullanılmıştır. Hava ve kara araçlarının tasarımında 
kullanılan rüzgar tünelleri de bu dönemde bu akım 
sayesinde ortaya çıkmıştır. Balıklar ve kuşlardan ilham 
alınarak oluşturulan tasarımlarda ana amaç sürtünmenin 
en aza indirilmesidir.
20 Molesworth, a.g.e., p. 10.

olmuştur ancak performans açısından optimize olmaktan 
çok uzaktır. Seyir hızı tatminkar değildir ve tırmanma hızı 
önceki modellere göre üçte bir oranında yavaşlamıştır. 
Öte yandan P-36’da bulunan manevra yeteneği 
kaybedilmemiş ve test pilotunun ifadesiyle “bir şeytan gibi 
dalabilmektedir.” 21

1939 senesine gelindiğinde Ocak ayında ABD ordusu 
yeni bir yarışma açar. Bu yarışmanın isterleri 15 bin feet’e 
ulaşabilecek, 310-370 deniz mili aralığında hıza sahip 
ve iki saat uçabilecek menzildir. Bu isterler henüz ABD 
ordusunun havacılık alanındaki geleceği tam anlamıyla 
öngöremediğinin de ispatıdır. İstenen av uçağındaki isterler 
nokta savunmasına yöneliktir, stratejik bombardıman 
uçaklarına olası bir önlemenin yapılabileceği, dolayısıyla 
avcı eskortuna ihtiyaç duyulabileceği gibi senaryolar 
öngörülememiştir.  

Avrupa ve Uzakdoğu’da tansiyonun yükselmesiyle 
ABD Kongresi ülkenin tarafsız tutumuna rağmen silahlı 
kuvvetlerin geniş çapta güçlendirilmesine karar verir. 
Komuta kademesi daha geliştirilmiş uçaklar tedarik 
edilinceye kadar geçici tedbir amaçlı olarak 1939 
yarışmasını kazanan uçağın geniş ölçekli üretimine 
karar verir. İsterleri karşılayan Curtiss XP-40 yarışmanın 
kazananı olur. Nisan 1939’da Curtiss firması 524 adet 
P-4022 siparişiyle ödüllendirir.23 P-40 serisi Curtiss ismi 
olan Hawk 81’e istinaden önce Mohawk, akabinde de 
Warhawk olarak adlandırılır.

P-40’a ilk yurtdışı sipariş Fransa’dan gelir. Hawk 
81A-1 olarak adlandırılan modelden toplam 230 adet 
verilen sipariş, Fransa’nın erken yenilgisiyle alıcısız 
kalır. Bu uçaklar İngiliz Hava Kuvvetleri’ne kaydırılır. RAF 
tarafından Tomahawk MK.I olarak adlandırılan uçaklar 
Allison motorun yüksek irtifada performans açısından 
yetersiz kalmasından dolayı Britanya göklerinde yalnızca 
eğitim amacıyla kullanılır. Akdeniz cephesinin açılmasıyla 
bu uçakların tamamı Kuzey Afrika’ya gönderilir. Çatışma 
irtifasının bu cephede düşük olması P-40’ların tam 
performans göstermelerine olanak sağlar. Aralık 1940 
ile Ağustos 1941 arasında direkt İngiltere’nin isterleri 

21 A.g.e., p. 13.
22 X prototip modellere verilen kod iken kullanıcı 
tarafından test edilecek üretim modeline Y kodlaması 
verilmektedir. Ancak ihtiyacın aciliyetinden olması 
gereken YP-40 modeli es geçilmiş, direkt P-40 
modelinin üretimine geçilmiştir.P Pursuit kelimesinin 
kısaltması olup Kore savaşıyla beraber yerini F (Fighter) 
kodlamasına bırakmıştır.
23 Molesworth, a.g.e., p. 15.
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dahilinde üretilen Tomahawk MK.IIB’ler ise RAFME’nin 
uzun süre temel avcı uçağı olarak hizmet verir.24 Çeşitli 
alt modellerden oluşan Hawk 81 yapım bandı durduğunda 
üretilen toplam uçak sayısı 1181’dir.25

Hawk 81 serisinin en büyük handikapı motorunun 
yeterli güce sahip olmamasıdır. Allison firması V-1710 
kodlu motoru yeni redüksiyon oranıyla geliştirir ve 
Curtis firmasına sunar. Yeni güç pakedi boydan kısalmış 
ve soğutma için gerekli radyatörü büyümüştür. Bu yeni 
motorun karşısında Curtiss yangın duvarından itibaren 
uçağın ön profilini komple değiştirir. Curtiss firmasınca 
Hawk 87 ismi verilen bu yeni varyant Amerikan ordusu 
tarafından P-40D, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nce Kittyhawk 
MK.I olarak isimlendirilir.

Türk Hava Gücünde P-40

1941 1944 arasında toplam 6626 adet P-40 Türkiye 
envanterine girmiştir. 66 uçağın model bazında dağılımı 
aşağıdaki gibidir;

• Tomahawk MK.IIB I : 42 adet27

• Kittyhawk MK.I : 24 adet28

Curtiss 81a-3 (P-40c) Tomahawk MK.IIB

Lend-Lease29 olarak Amerika Birleşik Devletleri30 
ve Birleşik Krallık  tarafından verilen 42 Tomahawk 
MK.IIB uçağı Kraliyet Ortadoğu Hava Kuvveti (RAFME) 
stoklarından teslim edilmiştir. ABD’den satın alınmış 
ilk parti uçakların montajında hazır bulunmak üzere iki 
makinist ve üç ustadan oluşan bir ekip kurulmuş ve biner 
lira döviz verilerek Kasım 1941’de Mısır’a gönderilmiştir31. 
Uçakları almak üzere ise önce Kasım 1941’de Ütğm. 
Süleyman Tülger, Mustafa Azaklı, Vedat Baykal, Kemal 
Yada ve Tğm. Selçuk Okyay’dan müteşekkil bir ekip 
oluşturulmuş32 Bilahare ekip değişikliğe uğramış ve Aralık 

24 A.g.e., p. 41.
25 Carl Molesworth, Curtiss P-40 Snub-Nosed Kittyhawks 
& Warhawks, (Air Vanguard 11), Osprey Publishing, 
Oxford, 2013, p. 9.
26 Ole Nikolajsen, Turkish Military Aircraft Since 1912, 
Scramble, The Netherlands, 2007, p.105.
27  A.g.e., p. 105.
28  A.e.
29  Üst kullanım hakkı.
30 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Arşivleri Başkanlığı (DAB) 30-10-0-0 / 201 - 374 - 25.
31  DAB 30-10-0-0 / 133 - 955 - 19.
32  DAB 30-10-0-0 / 133 - 955 - 18.

1941 ortasında Yzb. İrfan Tansel, Ütğm. Muzaffer Sana, 
Kemal Yada ve Mustafa Azaklı’dan müteşekkil ekip trenle 
Kahire’ye gitmiştir.33 Ekip Türkiye’de Morane ve Hurricane 
uçaklarında uçmuş pilotlardan oluşmaktadır. Kahire 
yakınlarındaki İsmailiye meydanında P-40’lar üzerinde 
uçak tanıma ve uçuş eğitimini ihtiva eden kısa süreli 
bir intibakı takiben, uçaklar Tel Aviv – Beyrut – Lefkoşe 
üzerinden Ankara’ya ulaşmıştır. İlk dörtlü paket Ankara’ya 
diğerleri ise İzmir Gaziemir’e taşınmıştır.34 3 Kasım 1941 
tarihinde İzmir’e ulaşan ilk altı uçak, yeni bir av taburu 
oluşturmak için kullanılmış ve Gaziemir’deki 3. Hava 
Alayı emrinde kurulan 14. Tabura tahsis edilmişlerdir. 
1942 senesinde bu uçakların üstünde çalışmak üzere 
ABD’den iki sivil mühendis dönüşümlü olarak gelmiştir. 
İlk gelen Scott Jones ABD tarafından görülen lüzum 
üzerine Mısır’a yollanmış ve yerini Mısır’dan gelen Emil 
Misura’ya bırakmıştır.35 12 Şubat 1943’te aynı meydanda 
6. Hava Alayı kurulmuş ve 14. Tabur, 1. ve 2. Bölük’leriyle 
birlikte, kurulan yeni Alayın 1. Taburunu oluşturmuştur. 
Uçaklar, savaştan çıkmış ve durumları kötüdür.36 1944 
yılında 1. Bölük uçaklarını Spitfire MK.V uçaklarıyla 
değiştirmiş, 2. Bölük de 1945 yılı başlarında aynı işlemi 
gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte, dokuz Tomahawk tipi 
uçak, yedisi 6. Hava Alayı’nda ve ikisi 5. Hava Alayı’nda 
olmak üzere 1946 yılı sonlarına kadar hizmette kalmaya 
devam etmiştir.37 

Türk Hava Kuvvetleri envanterine giren Tomahawk 
MK.IIB modellerinin tamamı RAFME kaynaklı gelse de bu 
uçakların iki ayrı menşei olduğu belgelerde gözükmektedir. 
İlk parti uçaklar Amerika Birleşik Devletlerin’den Lend-
Lease alınmış olup İngiliz Hava Kuvvetleri için üretilen 
paket dahilinde Türkiye için ayrılmıştır.38 Bu partideki 
uçaklar RAFME’ye deniz yoluyla vardıktan sonra Kasım 
1941’de gönderilen makinist ekibinin gözetimi altında 
monte edilmiş ve akabinde gönderilen pilot ekibi 
tarafından yurda getirilmiştir. Bu uçaklar fabrika çıkışı 
İngiliz renklerine muadil Dupont serisiyle boyanmış sert 

33  DAB 30-10-0-0 / 47 - 303 - 13.
34  Hulusi Kaymaklı, Havacılık Tarihinde Türkler 3 / 
1939 Yılından 1945 Yılına Kadar, Hv.K.K.lığı Gensek.
liği Tarihçe Şubesi Yayınları, No:28, Ankara, 2005, s.133.
35  DAB 30-10-0-0 / 201 - 374 - 25.
36  Ole Nikolajsen’ın Turkish Military Aircraft Since 1912 
ve Hulusi Kaymaklı’nın “Havacılık Tarihinde Türkler” 
kitaplarında bulunan bu ifadenin arşiv belgeleriyle 
karşılaştırınca kısmen doğru olduğu anlaşılmaktadır.
37  Nikolajsen, a.g.e., p. 105.
38  DAB 30-10-0-0 / 201 - 374 - 25.
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geçişli, 17 numaralı uçakta da görülebileceği üzere çöl 
kamuflajına sahiptir. 

17 numara “Tropikal Arazi Şeması”39nı taşırken; Spitfire MK.V Trop modelleriyle 
beraber bu şemada alt rengi oluşturan “Sky” rengi yerini “Azur Blue”’ya 

bırakmıştır.

1942’de 10 subaylık pilot kadrosuyla40 teslim 
alınıp gene uçurularak getirilen  ikinci parti ise yekûnu 
tamamlamak için RAFME’de uçmuş uçakların arasından 
seçilmiştir. Halep’te teslim alınan savaş yorgunu olarak 
tabir edilen uçaklar bu partiye mensuptur.41 Bu uçakları 
ilk partiden görsel olarak ayırmanın en kolay yolu İngiliz 
çöl renklerinin geçişli olarak tatbik edilmiş olmasıdır. 

Bu uçakların bir kısmı ilerleyen zamanlarda Ilıman 
İklim Kamuflajının renklerine RAF paternlerinden 
bağımsız olarak boyanmış, servislerinin son dönemlerinde 
ise direkt tek renk yeşile döndürülmüştür.

“Ilıman İklim Kamuflajı”42nın renklerini paternden bağımsız taşıyan bir 
Tomahawk.

39 Tropical Land Scheme.
40  DAB 30-18-1-2 / 97 - 118 - 7.
41  DAB 30-10-0-0 / 59 - 401 - 1.
42 Temperate Land Scheme; Dönence ve kutup dairesi 
arasında kalan bölgeyi tanımlamak için kullanılır. Bu 
paterni oluşturan renkler koyu yeşil (BS381C/641) ve 
koyu toprak (BS381C/450) renkleridir.

Üst yüzeyler tek renk İngiliz yeşiline boyalıyken uçağın altı muhtemelen 
Sky rengine boyanmıştır

Curtiss 87a-2 (P-40d) Kittyhawk MK.I

24 adet Curtiss Kittyhawk MK.I tipi uçak, 1943 yılı 
başlarında Türkiye’ye Lend-Lease teslim edilmiştir. 3701-
3724 seri numaraları verilen bu uçaklar öncelikle 3. Üs’se 
tertip edilmişlerdir.43 Adana’da boş bir araziye bırakılan 
uçaklar iki seferde dokuzar pilot tarafından alınıp İzmir’e 
getirilmiştir. Tomahawk pilotları arasından seçilen ekip  
oryantasyonuna sahip olmadıkları Kittyhawk uçaklarını 
temel bilgilerle uçurmuştur.44 Akabinde Gaziemir’de 
yeni kurulan 6. Hava Alayı’nın 2. Taburu’na bağlı 3. ve 4. 
Bölüklerini teçhiz etmek için kullanılmıştır. Kittyhawk’lar 
savaş yorgunu ve fiziki olarak kötü durumdalardır. 3. 
Bölük 1944 yılında, 4. Bölük ise 1945 yılında bu uçakları 
Spitfire MK.V uçaklarıyla değiştirmiştir. Dokuz uçak, 
1946 yılı sonlarında hâlâ uçuşa elverişli durumda olup 
6. Hava Alayı tarafından Spitfire tipi uçaklarla uçuş saati 
harcamaktan kurtulmak amacıyla eğitim uçağı olarak 
kullanılmışlardır.45 

Türk Hava Kuvvetleri envanterine giren Kittyhawk MK.I 
modellerinin tamamı RAFME stoklarından geldiği için 
tüm uçaklar çöl kamuflajı renkleri taşımaktadır ancak 
Tomahawk’ların aksine taze boyanmamış ve gövdede 
İngiliz tipi seri numara taşımaktadır. 

43  Kaymaklı, a.g.e., s. 83.
44 Süleyman Tuna Anıları; aktaran Çetin Tuna.
45 Nikolajsen, a.g.e., p. 105.
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Bu uçakların bir kısmı ilerleyen zamanlarda Ilıman 
İklim kamuflajının renklerine RAF paternlerinden 
bağımsız olarak boyandığı mevcut yegane fotoğrafa 
bakarak söylenebilir.

Ilıman İklim kamuflajının renklerini taşıyan 710 numaralı Kittyhawk

Clausewitz’in “savaş, politikanın başka araçlarla 
devamından başka bir şey değildir” sözüne örnek olacak 
bir öngörüyle, 1930’ların politik manevralarının sıkışmaya 
başladığı bir dönemde, orta vadede geleceğin neler 
getirebileceğini öngören Mustafa Kemal Atatürk’ün 
bizzat ön ayak olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri’ni olası 
tehditlere karşı tahkim etmeye yönelik tedarik planının 
neticelerinden biri olarak dönemin en modern av 
uçaklarının  Türk Hava Gücü için üretilmek ve kullanılmak 
için seçilmiştir. Bu, modernizasyon başarılı bir başlangıç 
olsa da gerek tedariği sağlayan ülkenin o dönemde ihtiyaç 
duyulan desteği sağlayamaması gerekse eldeki mevcut 
altyapının eksikliğinden dolayı bu girişimin ömrünün 
kısa olmasına sebebiyet vermiştir. En iyi platforma sahip 
olunsa bile altyapı ve sanayi olarak destekleyemedikten 

Teslim töreni esnasında çekilmiş bu fotoğraf Çöl Kamuflajını açıkça göstermektedir. Gövdede bulunan AK ile başlayan seri numarası İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne 
özgü olup daha sonra silinmiştir.

sonra maksimum potansiyele ulaşılamayacağı bu 
ve benzer örneklerle Cumhuriyet tarihinde defalarca 
deneyimlenmiştir. Bu fasit dairenin çıkışı ancak ağır 
sanayide yerli imkan ve kabiliyetlere kavuşmak sayesinde 
olabilir.

Türk Hava Kuvvetlerinde pervaneli av tayyarelerine 
yönelik araştırmalarda dönemsel gelişmelerin öncelikli 
olarak ele alınması gereklidir. Türk hava gücünün 
kuruluş yıllarından Kurtuluş Savaşına’a kadar olan 
bölümde havacılık her ne kadar kurumsallaşmış görünse 
de gerek altyapı gerekse maddi olanakların  eksikliği 
bireysel çabaları ön plana çıkarmıştır. Bu süreçte 
teçhizat bağlamında seçim şansı bulunmayan Osmanlı 
hava gücü dışarıdan yapılan tedarik ile elde edilen 
uçaklarla yetinmiştir. Durumu daha da vahim kılan 
personel azlığından uçucuların görev tipi üzerinden 
uzmanlaşamamalarıdır. Av pilotluğu gibi muharebeyi 
üçüncü boyuta taşıyan bir alanda teçhizatı sağlayan 
tarafın eğitim konusunda gönülsüz olması da bu sonuca 
direkt etki etmiştir. 

Ancak Atatürk’ün vefatı ve kısa süre sonra patlak 
veren İkinci Dünya Savaşı bu ortak üretimin planlama 
aşamasından ileri gidememesine sebep olmuştur. Avrupa 
ülkelerinin cephede varolma mücadelesinde mevcut tüm 
fabrikaları tam vardiya çalıştırılmıştır. Av uçakları bu 
süreçte barış zamanına göre tarif edilemeyecek şekilde 
hızlı gelişmeye başlamış ve Türkiye’de PZL seviyesinde 
kalan üretim teknikleriyle olan makas hızlıca açılmaya 
başlamıştır. Olası tehditler karşısında caydırıcı olabilmek 
için çağdaş modelleri envantere katmak ancak dış 
tedarikle mümkün olabilecektir artık ve bu noktadan 
sonra envantere giren her model, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
anlaşma imzaladığı ülkelerin uygun gördüğü uçaklar 
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olacaktır. Savaş sonrası envantere giren uçaklarda da 
bu görülmektedir. Envanterde bu süreçte dört ayrı ülke 
menşeili beş ana model46 ve keşif versiyonları hariç toplam 
dokuz alt model  dönüşümlü olarak görev yapmıştır. Bu 
durum, lojistik anlamda aşılamaz sorunlar yaratmasının 
yanısıra nokta savunması haricinde, belirlenmiş bir 
strateji vücuda getirmeyi de imkansız kılmıştır keza bu 
av uçaklarını operasyonel olarak destekleyebilecek radar 
gibi yan sistemler de mevcut değildir envanterde. İkinci 
Dünya Savaşı ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin 
içinde bulunduğu sosyo ekonomik durum,  savaştan önce 
av uçağı üretimi ve kısıtlı da olsa gelişimini sağlayan 
sistemin devamını sağlayabilecek iradenin ortaya 
konulamamasına neden olmuştur. 

Devlet arşivlerinde yapılan taramada da hava gücüne 
verilen önemin dönemsel olarak nasıl bir değişim 
geçirdiğine şahit olmak mümkündür. Lisans altında 
üretim yapılan dönemde tedarik edilen her ekipman tam 
model numarasıyla ve gerekiyorsa teknik özellikleriyle 
net olarak belirtilmiştir. Ancak dönem İkinci Dünya Savaşı 
olunca görsel olarak bile birbirinden farklı uçakların 
tamamına yakınından yalnızca tayyare olarak bahsedilmiş 
ve detaya girilmemiştir. Öyle ki uçağın modeli bir yana 
avcı mı eğitim mi yoksa bombardıman mı ayrımı bile 
yapılmamıştır. Yalnızca planlanan teslimat bölgesi ve 
gidecek personel bellidir. Ancak tarihi belli fotoğraflarla 
hangi ekibin hangi model uçağı almaya gitmiş olabileceği 
varsayımları yapılabilmektedir. Bu nedenle çalışmada 
kullanılan dönem belgeleriyle uçakları eşleştirmek ancak 
belge tarihleriyle mümkün olabilmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı bölümünü oluştururken yapılan 
literatür taramasında özellikle Tomahawk özelinde 
tutarsız bilgiler dikkat çekmiştir. Bu tutarsızlığın sebebi, 
Türk Havacılık Tarihi açısından kaynak kitap olarak 
belirtilen tüm yayınlarda ve bunlardan türetilen yazılı 
çalışmalarda birbiriyle ikincil bağa sahip olayların tek 
başlıkta birleştirilmiş olmasıdır. Bugüne kadar doğru 
kabul edilen bilgiler dahilinde Tomahawk’lar Lend-
Lease İngiliz’lerden alınmış ve savaş yorgunudur kanısı 
oluşmuştur. Çalışmanın sonunda varılan sonuç ise 
Tomahawk’ların Lend-Lease ile ABD’den alınmış ve 
alınan uçaklar İngilizler için üretilen partinin içinden 
Türkiye’ye verilmiş olup fabrika çıkışıl olduğu bilgisidir. 
ABD’nin vermeyi planladığı yekünün tamamı sıfır 

46  ABD menşeili P-40 serisi ve P-47’ler, İngiltere 
menşeili Spitfire ve Hurricane serileri ve Fransa menşeili 
M.S.406 uçakları.

uçaklardan sağlanamamış, ilerleyen aylarda İngilizler 
kendi kullandıkları uçaklardan Türkiye’ye ayırıp vadedilen 
yekünü tamamlamıştır. Savaş yorgunu olan uçaklar bu 
ikinci partidir.

1940’lardan itibaren denizde ve karada söz sahibi 
olabilmek için hava hakimiyetinin şart olduğu gerçeğini 
kanıtlayan onlarca çatışma yaşanmıştır. Teknolojinin 
gelişme hızı çatışma sahasını gökyüzünden uzaya taşırken 
bu ivmelenmede geride kalacak olan ülkelerin kaybetmeye 
mahkum olacağı aşikardır. Bu yarıştan kopmamak 
ancak bu alanda alınabilecek eğitimleri tutkuyla sahaya 
yansıtan nesiller sayesinde olacaktır. Havacılık alanında 
çalışmayı memuriyetten tutku seviyesine çıkarmak ise 
ancak havacılığı sevdirmek sayesinde olabilir. Ancak 
yazılı bir külliyat olmadan bu sevgiyi tabana aşılamak 
imkansızdır. Curtiss P-40’ınnın bu tarih içindeki 
yolculuğu, geçmişte Türk Hava Kuvvetleri’nde kullanılmış 
uçaklarla ilgili benzer hikayelerden yalnızca biridir. 
Havacılık tarihimizdeki bu boşlukları doldurmak geleceğe 
yönelik sağlam temelli bir havacılık kültürü oluşturmak 
için elzemdir. Ulusumuzun havacılık tarihinde, fedakar 
pilotlara vefakar binekler olarak hizmet veren uçaklara 
en azından yazılı olarak gereken saygıyı göstermek, insan 
ve makinanın nasıl bir bağ kurabileceğini yeni nesillere 
öğretecektir.  
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