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SÖZCÜKLER TARİHİ DEĞİŞTİREMEZ!
hafızanın oluşturulmasına yönelik 

olarak 2005 yılında yaptığı Ortak Ta-

rih Komisyonu kurulması önerisi de, 

Ermeni tarafı buna hiç yanaşmamış 

olsa da, bugün halen geçerliliğini koru-

maktadır. Bu itibarla, tarihi konularda 

hüküm vermeye ne hukuken ne ahla-

ken yetkisi bulunan ABD Başkanı’nın 

yaptığı açıklamanın hiçbir değeri bu-

lunmamaktadır.

 Medeniyetlerin beşiği olarak 

adlandırılan bir coğrafyanın merke-

zinde yer alan ve yaşadığı tüm acılara 

rağmen insanlığın barış ve huzuru için 

çaba sarfetmeyi şiar edinmiş bulunan 

Türkiye, tarihiyle yüzleşmekten hiçbir 

zaman kaçınmadığı gibi, bu konuda 

ABD dâhil kimseden ders alacak değil-

dir.

 Bu vesileyle, Birinci Dünya 

Savaşı öncesinde ve sırasında döne-

min olağanüstü şartlarında hayatını 

kaybeden Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Müslüman, Hristiyan ve Yahudi tüm 

milletlerinden fertlerin aziz hatırala-

rını da bir kez daha saygıyla anıyoruz. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-

yip Erdoğan’ın Birinci Dünya Savaşı 

döneminde hayatını kaybeden Osman-

lı Ermenileri için bu yıl da, 24 Nisan 

günü, İstanbul Ermeni Patrikhane-

 ABD devlet başkanı Joe Bi-

den’ın 24 Nisan 2021 tarihinde yaptı-

ğı açıklamada 1915 Olayları hakkında 

“genocide-soykırım” ifadesini kul-

lanmasının ardından Türkiye Cum-

huriyeti Dışişleri Bakanlığı “ABD 

Başkanı’nın radikal Ermeni çevreleri 

ile Türkiye karşıtı grupların baskı-

sı altında 24 Nisan tarihinde yaptığı 

1915 olaylarına dair açıklamayı kabul 

etmiyor ve en şiddetli şekilde telin 

ediyoruz.

 Sözkonusu açıklamanın 

konuya dair bilimsel ve hukuki bir 

temele, bulguya dayanmadığı orta-

dadır. 1915 olaylarına ilişkin olarak, 

uluslararası hukukta tanımlanmış 

olan soykırım ifadesinin kullanıla-

bilmesi için gereken şartların hiçbiri 

mevcut değildir.

 1915 olaylarının niteliği po-

litikacıların konjonktürel siyasi saik-

lerine veya iç siyaset mülahazalarına 

göre değişmez. Böyle bir tutum, tari-

hin yalnızca hoyratça tahrif edilmesi-

ne hizmet eder.

 Avrupa İnsan Hakları Mah-

kemesi, 1915 olaylarının tartışmalı 

niteliğini açıkça ifade etmiştir. Öte 

yandan, Türkiye’nin o döneme dair 

bilimsel gerçekler ışığında adil bir 

si’nde düzenlenen törene ilettiği mesaj 

Türkiye’nin konuya ilişkin yaklaşımını 

yansıtmaktadır.

Yaşanan bu acıların üzerinden geçen 

yüz yıldan fazla süre sonra, bölgemiz-

de geçmişin yaralarının tamamen sa-

rılması ve halkların geleceği birlikte 

inşa etmeleri için samimi gayret gös-

terilmesi gerekirken, ABD Başkanı’nın 

bu açıklaması halkları kutuplaştırmak 

ve bölgemizde barış ve istikrarın sağ-

lanmasını zorlaştırmaktan başka bir 

sonuç vermeyecektir.

 ABD’nin tarihi gerçekleri çar-

pıtan bu açıklaması, Türk halkının 

vicdanında da asla kabul görmeyecek, 

karşılıklı güven ve dostluğumuzu sar-

san sarılması zor derin bir yara açacak-

tır.

 ABD Başkanı’nı bazı siyasi 

çevreleri tatmin etmek dışında başka 

hiçbir amaca hizmet etmeyen bu va-

him hatasını düzeltmeye; tarihten düş-

manlık çıkarmaya çalışan bu çevrele-

rin gündemine hizmet etmek yerine, 

başta Türk ve Ermeni halkları arasında 

olmak üzere, bölgede barış içinde bira-

rada yaşama pratiğinin tesis edilmesi-

ne yönelik çabaları desteklemeye davet 

ediyoruz’’ açıklanmasında bulundu.
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22-23 NİSAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ LİDERLER 
ZİRVESİ

 Sanayi Devrimi sonrasında 
fosil yakıtların hayatımızda önem-
li bir yere sahip olması ve dünya 
nüfusunun iyileşen sağlık şartları 
sonrasında günbegün artmasıy-
la günümüzde hem popülasyon 
hem de iklim konusunda sıkıntı 
yaşar hale gelinmiştir. Atmosfere 
saldığımız karbon miktarında sürek-
li gerçekleşen artışla birlikte iklim 
değişikliği günümüzün en büyük 
sorunlarından birisi haline geldi.

 Dünyamız hali hazırda ol-
dukça önemli bir süreçten geçmek-
tedir. Zira iklim değişikliğine karşı 
önlemler almakta gecikirsek çok 
yakında biricik dünyamızda yaşam 
şartları daha da kötü hale gelecek 
ve bu durum insan popülasyonunu 
büyük ölçüde etkileyecektir. İklim 
değişiklikleri sonucunda kasırgalar, 
seller, kuraklık ve orman yangınları 
gibi birçok afet cereyan etmektedir. 
Geçtiğimiz dönemde Avustralya’da 
meydana gelen orman yangınlarının 
büyük bir sebebi de iklim değişik-
likleridir. Elbette Avustralya’da 
meydana gelen yangınlar o bölgede 
görülmesiyle meşhur. Ancak bu 

durum iklim değişikliklerinin 
etkisiyle daha da sık görünme-
sine neden olan bir hale geliyor.
 
 Geçtiğimiz günlerde ABD 
Başkanı Joe Biden’ın öncülüğünde 
bir İklim Değişikliği Lider-
ler Zirvesi gerçekleşti. Bu zirve 
“Dünya Günü” olarak kutlanan 
22 Nisan ve 23 Nisan’da çevrim-
içi ortamda toplandı. Zirveye 
40’ın üzerinde lider katıldı ve 
hali hazırda dünyamız için gün-
begün büyüyen bir sorun olan 
iklim değişikliği konusu ele alındı.

 Ülkemizin de katıldığı zirve-
de uzunca bir süredir gündemde 
olan yenilebilir enerjinin yerine 
yeşil enerjiye doğru adımlar atılması 
gerektiği konusu ele alındı. Ayrıca 
küresel ısınma karşısında alınabi-
lecek önlemler tartışıldı. Toplantıda 
bu sorunun tüm dünya ülkelerinin 
ortak sorunu olduğuna vurgu yapıldı
 
 Önümüzdeki on yılın iklim 
değişikliği konusunda oldukça “be-
lirleyici” bir on yıl olduğunu söyle-
yen Biden, Amerika’nın karbon 
emisyonlarını 2030 yılı itibariyle 
2005 yılına gö re %50-52’lik oran-
larla azaltmak istediklerini söylen-
di. Amerika dışında iklim üzerinde 
bu denli büyük etkisi olan diğer iki 
devlet olarak karşımıza Hindistan 
ve Çin çıksa da bu iki devletin yeni 
birer açıklamaları olmadı. “Bu on 
yılda alacağımız kararlar ile iklim 
değişikliğinin en kötü sonuçlarından 
korunabiliriz” diyen Biden, dün-
yanın ısısını 1,5 santigrat derece 
daha artırmamamız gerektiğini aksi 
taktirde daha çok yangına, sele ve 
kasırgaya şahit olacağımızı da ekledi. 

Kadir Yıldırım
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BİDEN’IN AFGANİSTAN’DAN ÇEKİLME KARARI

 ABD Başkanı Joe Bi-
den, geçtiğimiz günlerde Af-
ganistan’dan çekilme kararı aldı. 
11 Eylül saldırılarının 20’nci yıl 
dönümü olan 11 Eylül 2021 tari-
hine kadar Afganistan’da bulunan 
tüm ABD askeri birliklerinin geri 
çekileceğini kamuoyuna duyurdu.
 
 Geri çekilmenin ABD’nin 
Afganistan’ı desteklemeyi bıra-
kacağı anlamına gelmediğini 
söyleyen Biden, içinde bulunduk-
ları savaş için “ABD’nin en uzun 
savaşı” olarak bahsetti ve bu uzun 
savaşı artık bitirmenin vakti gel-
diğini söyledi. Biden’ın açıklaması-
na göre ABD askeri birliklerinin 
çekilme süreçleri 1 Mayıs itibari 
ile başlayacak ve 11 Eylül 2021 ta-
rihine kadar Afganistan’daki bütün 
birlikler geri çekilecek. Bu konuda 
NATO’da askeri kuvvetlerini Af-
ganistan’dan çıkaracak ancak Tal-
iban’ın herhangi bir şekilde kendi-

lerine saldırmasının aynı şekil-
de geri döneceğini açıkladı.  Hali 
hazırda Afganistan’da 2500’den 
fazla ABD askeri mevcut ve bu 
askerler NATO’nun 9600 kişi-
lik misyonunun bir parçasıdır.
 
 ABD Başkanı Joe Biden 
artık Afganistan’da kalmalarının 
bir gereklilik olmadığını söyledi 
ancak “Afganistan’a askeri olarak 
müdahil olmasak da diplomatik ve 
insani çabalarımız devam edecek” 
sözlerini de ekledi. Aradan geçen 
20 uzun yılın ardından artık bu 
müdahaleye bir son vereceklerini 
açıklayan Biden’ın “Şu an askeri bir-
liklerin içerisinde 11 Eylül saldırısı 
olduğunda doğmamış kişiler 
var. Afganistan’daki savaş hiçbir 
zaman kuşaklar arası bir girişim 
anlamına gelmedi.” açıklaması 
oldukça dikkat çekiciydi.

 Madalyonun diğer ucuna 
baktığımızda ise Afganistan bu 
karara saygı duyduğunu açıkladı. 
Twitter’da konu hakkında paylaşım 
yapan Afganistan Cumhurbaşkanı 
Eşref Gani bu konuda ABD’nin 
kararına saygı duyduğunu dile ge-
tirdi. Ancak Afganistan halkı bu  du-
rumdan oldukça endişeli durum-
da. ABD’nin çekilmesiyle birlikte 
20 sene önceki karanlık dönemlere 
dönmekten korkan halk BBC Af-
gan Servisi’ne yaptıkları açıklama-
larda tekrardan iç savaşa dönmek-
ten korktuklarını dile getirdiler.
 
 ABD tarafından bak-
tığımızda ise geçtiğimiz 20 yıl bo-
yunca ABD masaya oldukça çok 
şey koydu ve oldukça çok şey kay-
betti. 2000 askerini kaybetmesinin 
yanında burada bulunduğu süre 
boyunca trilyonlarca dolar harcadı. 

Kadir Yıldırım
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 ABD hükümeti, siber sal-
dırı girişimi ve başkanlık seçimle-
rine müdahale gerekçesiyle Ame-
rikan finansal kuruluşlarının Rus 
devlet tahvili satın almasının ya-
saklanması da dahil olmak üzere, 
Rusya ülke ekonomisine karşı bir 
dizi yaptırım duyurdu. ABD Hazi-
ne Bakanlığı, ABD Başkanı Biden 
tarafından imzalanan kararname 
uyarınca, Rusya’nın “saldırgan ve 
zararlı” faaliyetlerine karşı birçok 
yaptırımın uygulanacağını belir-

ten bir açıklama yapıldı.
 Açıklamada, yaptırımların 
Rusya hükümetinin borçlarıyla 
ilgili belirli işlemlere yönelik yeni 
yasakların yanı sıra Rusya İstih-
barat Teşkilatı’nın ABD’ye yöne-
lik kötü niyetli siber faaliyetlerini 
destekleyen teknoloji şirketlerine 
yaptırımlar da içerdiğine dikkat 
çekildi.
 Hazine Bakanlığı, 14 Ha-
ziran’dan sonra Rusya Merkez 
Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu 

veya Rusya Maliye Bakanlığı tara-
fından ihraç edilen tahviller için 
ABD finans kuruluşlarının ana 
piyasalara katılmalarına genellikle 
yasaklanacağını belirtti.
 ABD’li finans kurumla-
rının bu üç kuruluşa borç verme-
sinin engelleneceği açıklamada, 
Ağustos 2019’dan itibaren geçerli 
olan Rus devlet borcundaki bazı iş-
lemlerine yönelik mevcut yasakla-
rın genişletilmiş olduğu açıklandı.

ABD’NİN RUSYA EKONOMİSİNİ HEDEF 
ALAN YAPTIRIMLARI AÇIKLAMASI ve 10 RUS 

DİPLOMATI SINIR DIŞI ETMESİ

6 Teknoloji Şirketi Yaptırım Listesinde
 Açıklamada, yaptırım lis-
tesinde Rus İstihbarat Teşkila-
tı’nın siber operasyonlarını des-
tekleyen altı teknoloji şirketinin 
de yer aldığına dikkat çekildi.
 ABD Hazine Bakanlığı bir 
başka açıklamada, 16 yayın kuru-

luşu ve 16 kişinin, 2020 başkan-
lık seçimlerine müdahale etmeye 
çalıştığını ve onlara da yaptırım 
uygulanacağını açıkladı. 
 Ayrıca, Rusya’nın Ukray-
na’ya bağlı Kırım Özerk Cumhu-
riyeti ’nin yasadışı ilhakı ve yerel 

sakinlere yönelik ciddi insan hak-
ları ihlalleri nedeniyle yaptırım-
lar listesine beş Rus yetkili ve üç 
örgütün dahil edildiğine de dik-

kat çekildi.

ABD 10 Rus Diplomatı da Sınır Dışı Etti

 ABD Başkanı Biden, siber 
saldırılar ve başkanlık seçimini et-
kilemeye yönelik faaliyetlerle ilgili 
oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplo-

matı da sınır dışı edeceğini açıkla-
dı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD’nin 
kararına yanıt verdi. Açıklamada, 

“ABD’nin agresif davranışları ka-
rarlı şekilde karşılık görecek. Yap-
tırımlara cevap kaçınılmazdır” de-
nildi.

Rus Ajanlarına Yetki İddiası
 Geçen ayki siber saldırıya 
ek olarak, ABD’li yetkililer, kanıt 
olmamasına rağmen, Rusya Devlet 

Başkanı Vladimir Putin’in eski ABD 
Başkanı Donald Trump’ın yeniden 
seçilmesine yardımcı olmak için Rus 

ajanlarına etki operasyonları yürüt-
me yetkisi verdiğini iddia etti.
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RUSYA’YA NET MESAJ
 Diplomatların sınır dışı 
edilmesi ve yaptırımlar, Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde So-
larWinds ile ilgili siber saldırı-
lar gerçekleştirmeyi amaçlayan 
Kremlin’e karşı ilk misilleme 
eylemleri hamlesidir.ABD’li 
yetkililer, gelecekte benzer yap-
tırımları önlemek için Rusya’ya 
açık bir mesaj göndereceklerini, 
yaptırımların “görünür” ve “gö-

rünmez” karşı saldırıları içere-
ceğini daha önce belirtmişlerdi.
Geçen ay ABD, mu-
halefet lideri Alek-
sey Navalnıy’ni 
zehirlenmesi ve 
tutuklanması se-
bebiyle Rusya’daki 
bazı üst ve orta dü-
zey bürokratlara ve 
devlet kurumlarına 

 Ukrayna Devlet Başkanı 
Volodimir Zelenskiy, 9. Ukray-
na-Türkiye Yüksek Düzeyli Stra-
tejik Konseyi ziyareti kapsamın-
da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğanla İstanbul’da görüştü. 
Liderlerin görüştüğü konuların 
başında savunma sektörü, STA 
ve turizm konuları yer alıyor. 

5 soruda Rusya-Ukrayna Krizi
Konsey toplantısında ilgili ba-
kanların katılımı ile Türki-

TÜRKİYE-UKRAYNA STRATEJİK ORTAKLIĞI

İLİŞKİLERİN İTİCİ GÜCÜ SAVUNMA SEKTÖRÜ
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Şubat 2020’de, 8’incisi yapılan Uk-
rayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stra-
tejik Konseyi kapsamında Kiev’i zi-
yaret etti.

 Zelenskiy de Ekim 2020’deki 
İstanbul ziyaretinde Erdoğan’la gö-
rüşme gerçekleştirdi ve iki ülke ara-
sında savunma alanında iş birliği 
anlaşmaları imzalandı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı ile 
Türkiye Savunma Sanayii Başkan-
lığı arasında 14 Aralık 2020’de kor-
vet ve Silahlı İnsansız Hava Araç-
ları (SİHA) için üretim ve teknoloji 

paylaşımı alanında bir dizi anlaşma 
imzalandı.
 Ukrayna, Türkiye’den 
2019’da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 
yer kontrol istasyonu satın aldı.
 
 Ukrayna devlet silah tica-
ret şirketi Ukrspetseskport Genel 
Müdürü Vadim Nozdriya, 6 Ekim 
2020’de Ukrayna medyasına yap-
tığı açıklamada, Bayraktar TB2 Sİ-
HA’larının Ukrayna’da ortak üre-
timiyle ilgilendiklerini, Ukrayna 
ordusunun 48 ortak üretim SİHA 
satın almayı planladığını bildirdi.

 Türk-Ukrayna korvetlerinin 
ortak üretimi, kamuoyuna duyu-
rulan Ukrayna Okean tersanesinde 
yapılacak olup, ilk korvetin Ukray-
na’da üretilmesi beklenmektedir.

 Ukrayna da deneme aşama-
sında olan Bayraktar AKINCI Taar-
ruzi İnsansız Hava Aracı için motor 
tedarik ediyor.
 Ukrayna uçak firması Anto-
nov ile AN-178 uçağının ortak üreti-
mi iki ülke arasındaki gündemdeki 
konular içinde yer aldı.

ye-Ukrayna ilişkileri stratejik 
ortaklık düzeyiher yönden göz-
den geçirildi, ikili işbirliğini 
derinleştirmek ve kalkınmayı 
teşvik etmek için atılabilecek 
adımlar tartışıldı.
Barışı koruma ve is-
tikrar anlayışına da-
yalı olarak bölgesel ve 
uluslararası konular 
da görüşmelerin gün-
deminde oldu.
Toplantıda, benzer Kı-

rım Tatar halkının yaşam koşul-
larının iyileştirmeyi amaçlayan 
ortak projeler hakkında da görüş 
alışverişinde bulunuldu.

yaptırım uyguladığını duyur-
muştu.
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STA İLE 10 MİLYAR DOLAR TİCARET 
HACMİ HEDEFİ 

TURİZMDE İŞ BİRLİĞİ
 Turizm, ülkeler arasında 
bir başka önemli meseledir. Tür-
kiye’nin karantina sonrası yurt 
dışına uçuşları başlattığı ilk ül-
kelerden biri olan Ukrayna’dan 
Türkiye’ye 2019’da 1 milyon 547 
bin turist gitmiş, 300 bin kişi de 
Türkiye’den Ukrayna’ya seyahat 
ederek bir rekora imza atmıştı.

 2020’de salgına rağmen 
yaklaşık 1 milyon Ukraynalı tu-
rist Türkiye’yi ziyaret ederken 
yaklaşık 150 bin Türk de Ukray-
na’ya geçiş yaptı.
 Geçen yıl özellikle Antal-
ya, Erciyes ve Erzurum bölgele-
ri Ukraynalılar için popüler kış 
destinasyonlarıydı. Salgın duru-

muna göre bu yıl Ukrayna’nın 

Türkiye için turizm sektörünün 

en önemli ülkelerinden biri ol-

ması bekleniyor.

 Ayrıca iki ülkenin liderle-

ri, Rusya’nın Ukrayna sınırı ya-

kınındaki askeri faaliyetlerini de 

görüştü.

 Bu iki ülke Ticaret hacmi-
ni büyük ölçüde korumayı başardı. 
Kovid-19 salgınına rağmen ticaret 
hacmi 2019’da yaklaşık 5 milyar do-
lar, 2020’de ise 4.7 milyar dolarda 
tutularak korundu.

2021 yılının ilk üç ayında yaklaşık 
1,5 milyar dolarlık olan ticaret hac-
mi geçen yıla göre % 18 arttı. Bu 
durumda liderler, 2012 yılından bu 
yana devam eden serbest ticaret an-
laşması müzakerelerinin bu yıl sona 

ermesi talimatını vermişti.
Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcı-
sı Taras Kaçka’nın, katılımıyla Eylül 
2020’de Ukrayna ile Türkiye arasın-
da gerçekleşen STA görüşmeleri ye-
niden hız kazandı.

TÜRKİYE İLE UKRAYNA’DAN 20 MADDELİK 
ORTAK BİLDİRİ

 Erdoğan, düzenlenen ortak 

basın toplantısında, Türkiye’nin 

Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü 

ve egemenliğini desteklediğini 

yineledi, “İşbirliğimiz hiçbir 

surette üçüncü ülkelere karşı 

bir girişim değildir” dedi.

  Ortak bildiri-

de şu ifadelere yer verildi:

* 1. Taraflar arasında ekonomi, 

ticaret, turizm, güvenlik, savun-

ma sanayii, bilim, eğitim ve 

gençlik alanlarında işbirliğini 

ve eşgüdümü derinleştirmek 

için ortak çabaları artırmayı;

* 2. Bakanlar ve Koordinatörler 

düzeyinde “Quadriga” (2+2) for-

matında işbirliğini sürdürmeyi,

* 3. Ukrayna’nın uluslara-

rası tanınmış sınırları içinde, 

toprak bütünlüğü ve ege-

menliğine kayıtsız ve şartsız 

desteğini yeniden teyit etmeyi;

* 4. Kırım Özerk Cumhuriyeti 

ve Sivastopol şehri ile Donetsk 

ve Luhansk bölgelerinin işgalden 

kurtarılması başta olmak üzere, 
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Ukrayna’nın uluslararası kabul 

görmüş sınırları içinde toprak 

bütünlüğünü yeniden sağlamayı 

amaçlayan adımlar konusun-

da koordinasyonu sürdürmeyi,

* 5. Bu bağlamda, BM, Avru-

pa Konseyi ve AGİT başta ol-

mak üzere uluslararası kuru-

luşlar nezdindeki çok taraflı 

çabaları desteklemeyi sürdürmeyi,

* 6. Kırım’ın Rusya Federas-

yonu tarafından hukuka aykırı 

ve gayrimeşru ilhakını ele al-

mak amacıyla yeni bir format 

olarak “Kırım Platformu”nun 

kurulmasını desteklemeyi,

* 7. Ukrayna vatandaşlarının, 

özellikle geçici işgalin ardından 

anavatanları Kırım’ı terk et-

meye zorlanan Kırım Tatarlarının 

yaşam koşullarını iyileştirmek 

için ortak çabaların artırılmasını,

* 8. Geçici işgal altındaki Kırım 

Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol 

şehrinde insan haklarının ko-

runması ve hukuka aykırı şekilde 

gözaltına alınan Kırım Tatarları 

dahil tüm Ukrayna vatandaşlarının 

serbest bırakılması amacıyla u-

luslararası    hukuk çerçevesindeki ça-

balarını eşgüdüm içinde yürütmeyi,

* 9.  Ukrayna’nın Donetsk ve Lu-

hansk bölgelerindeki bazı alanlar-

da durumun Minsk anlaşmaları 

temelinde diyalog yoluyla barışçıl 

şekilde çözümünü desteklemeyi 

ve AGİT Özel İzleme Misyonunun 

çalışmalarını takdir ederek Mis-

yonun faaliyetlerine en üst düzey-

de destek vermeye devam etmeyi,

* 10. Terörizm, ayrılıkçılık ve 

aşırıcılığın her tür ve tezahürüne 

karşı mücadelede işbirliği ve 

dayanışmanın güçlendirilmesini,

* 11. Sınır aşan organize suç, 

siber suçlar, düzensiz göç, 

narkotik, uyuşturucu, silah ve 

insan kaçakçılığının önlen-

mesi ve bastırılmasına yöne-

lik ortak önlemlerin alınmasını,

* 12. Suçluların iadesi talep-

lerinin hızlıca işleme konul-

masının sağlanmasını,

* 13. Mevcut projelerin tamam-

lanması yoluyla savunma sa-

nayi alanında işbirliğinin daha 

da geliştirilmesine ve yeni ortak 

projelerin planlanmasına yöne-

lik bağlılıklarını teyit ettiklerini,

* 14. Ukraynanın NATO üye-

lik perspektifine, özellikle Üye-

lik Eylem Planını yakın zamanda 

alma niyetine ve Ukrayna Silahlı 

Kuvvetlerinin Müttefikler ile bir-

likte çalışabilirliğine katkıda bu-

lunulmasına destek beyan etmeyi,

* 15. NATO dâhil olmak üzere, 

ikili ve çok taraflı mekanizmalar 

aracılığıyla Karadeniz Bölgesi’nde 

güvenlik ve istikrarın desteklen-

mesine matuf işbirliğini artırmayı,

* 16. Karşılıklı anlayış ve yapıcı 

bir tutum çerçevesinde Ser-

best Ticaret Anlaşması müza-

kerelerinin sonuçlandırıl-

masını çabuklaştırmayı,

* 17. Her iki tarafın yatırımcı ve 

firmalarının sorunlarının gideril-

mesi için gerekli adımları atmayı 

ve yeni yatırımları teşvik etmeyi,

* 18. Giriş prosedürlerinin kolay-

laştırılması, taraf devletlerin 

vatandaşları için seyahat fır-

satlarının olanaklı kılınması ve 

karşılıklı turizmin teşvik edil-

mesi için sınır kontrol uygu-

lamalarını daha da iyileştirmeyi,

* 19. Ukrayna’da Türk 

Maarif Vakfı’nın eğitim faa-

liyetlerini desteklemeyi,

* 20. Covid-19 salgınının kon-

trolü ve sosyal ve ekonomik faal-

iyetlere yönelik etkilerinin idare-

sine yönelik çabalarda iş birliği ve 

eşgüdüme bağlılığı teyit etmek.

                                                                                                           

Dilara Çetin
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 Kaçıranlar İstinye Üniversitesi YouTube hesabından ; https://youtu.be/E1WpnNVxrUU adresinden
izleyebilirler.

KIBRIS’TA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI
 Güvenlik ve Savunma 
Stratejileri Uygulama Araştırma 
Merkezi (GÜVSAM) bünyesinde 
gerçekleştirilen “Kıbrıs’ta Çözüm 
Arayışları” konferansı kapsamın-
da Doç. Dr. Fahri Erenel, İsmail 
Hakkı Pekin, Doç. Dr. Emete 
Gözügüzelli ve Prof. Dr. Uğur 
Özgöker Kıbrıs Sorunu’na ilişkin 
değerlendirme, analiz ve çözüm 
önerilerini sunmuşlardır. Rapor-

da değerli konuşmacılarımızın 
konu üzerindeki görüş ve yorum-
larının genel nitelikte içeriğine 
yönelik bilgi verilmektedir.
Fahri Erenel: Kıbrıs’ın milli bir 
mesele olarak değerlendirilerek 
başlanması ve akademik dünyada 
gerekli bilgilendirilmelerin yaygın-
laştırılması, milli davaların sürekli 
hale gelmesini sağlayacaktır. Çeşit-
li devletler tarafından bölgede as-

keri birlikler, barış gücünün tesis 
edilmesi yöntemi ile bulundurulsa 
da bu durum kalıcı bir barışın ifa-
desi değildir. Bölgede İngiliz üsle-
rinin yapılandırılması ise, Kıbrıs’ın 
stratejik önemi ve enerji kaynak-
larında hak iddia edilmesinin 
gerekçesi olarak bakımından varlık 
sebebidir. Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi; kara para aklanması, 
usulsüz bir şekilde Çin’in varlıklı 
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kesimine Schengen vizesinin ve-
rilmesi, Fransa ve ABD’nin üsler 
kurmasına izin verilmesi gibi faa-
liyet ve politikalar takip etmiştir. 
Dolayısıyla Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nin anlayışından yola 
çıkılarak, 1960 senesinde kısa süreli 
uygulamaya konulan iki devletten 
oluşan bir federasyonun meyda-
na getirilmesi günümüz şartların-
da mümkün görünmemektedir. 
Bu sebeple uluslararası alanda, 
AB öncüllüğünde, iki ayrı devlet 
şeklinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 
tanınması gerekmektedir. Kıbrıs’ta 
iki ayrı milleti içeren bir federa-
syon ideali yerine, Kıbrıs Cum-
huriyeti’nin bağımsız bir devlet 
statüsüne kavuşturulması ve diğer 
devletler tarafından tanınması 
en önemli çözüm taleplerinden 
birisidir. İngiliz sömürgeciliğiy-
le savaşmak ile başlayan mücadele 
süreci, hayata tutunmak, ana 
vatana bağlılığı devam ettirmek, 
Yunanistan’a bağlanmaya karşı 
durmak, dünyaya Türkler’in se-
sini duyurmak ve Türk toplumunu 
her alanda kalkındırmak şeklinde 
devam etmiştir. Tarihsel mücadele 
sürecinde Kıbrıs Türkleri’nin kat-
ledilmesi ve hayatlarının devam-
lılığını sağlamak için çeşitli ihti-
yaçlardan mahrum bırakılmaları, 
barış gücünün etkili bir müdahale 
sunamaması ve çözüm yollarını 
manipüle etmesi olarak yorum-
lanabilir. Bununla birlikte Türki-
ye’nin çözüm politikalarında sa-
dece Türkler’in değil, Rumlar’ın da 
haklarının gözetilmesi, uluslara-
rası uyuşmazlık olarak tanımlana-
bilecek Kıbrıs Sorunu’nun bugünkü 
yansımasının alt yapısını oluştu-
ran etkenden birisi olabilir. Böyle-
likle Türkiye nezdinde Kıbrıs’ta 
barışın sağlanmasına yönelik 
politikalar izlendiği söylenebilir.
İsmail Hakkı Pekin: 1955 yılından 

1974 senesine değin geçen za-
man zarfında askeri hazırlıkların 
yapılmasının ve siyasi bilincin 
oluşmasının geçiş süreci yaşan-
mıştır. Türkiye’nin çözüm arayışları 
doğrultusunda çözüm arayışları; 
Enosis düşüncesi ile birlikte Kıbrıs’ı 
Yunanistan’a bağlama hedefinin 
yarattığı huzursuzluktan ötürü 
toplumların birlikte yaşamaması 
gerekliliği, federasyon olması, par-
lamentonun iki kanada ayrılması, 
Türkiye’nin garantör devlet olması 
etrafında şekillenmiştir. Ancak 
Türkiye’nin Kıbrıs’ta uygulamaya 
koymaya çalıştığı politikalar gerek 
Rum kesimi gerek Yunanistan 
gerek de Batı tarafından engellen-
meye çalışılmıştır. Böylelikle Tür-
kiye, Kıbrıs’ta bulundurduğu as-
keri birliklerini çekmeye, garantör 
devlet statüsünden vazgeçmeye 
zorlanarak soykırım faaliyetlerinin 
tetiklenmesi ve Türklerin azınlık 
olması amaçlanmıştır. Annan Planı 
ile ise de Türk ve Rumların bölge-
lerinin ayrıştırılmasına ilaveten 
Türk bölgelerine de Rumların yer-
leştirilmesi politikası, denge duru-
munu bozma niteliğindedir. Sorun-
lar neticesinde ABD’nin ve BM’nin 
uzlaşmazlığı çözme yöntemi gün-
cel olarak ise federasyon kurulması 
ve iki milletin bölgesel sınırlarının 
belirlenmesi olarak belirtilmiştir. 
Günümüzde Türkiye’nin ise dış 
politikası bakımından hem Doğu 
Akdeniz hem Karadeniz’de poli-
tikaları baskı altında tutularak, 
dikkatinin Kıbrıs üzerinde yoğun-
laşmasının önüne geçilmeye çalışıl-
maktadır. Bu çerçevede uluslara-
rası camia tarafından Kıbrıs Türk 
halkı tanınmamakta ve tarihsel 
arka plana sahip sorunları yaşama-
ya devam etmektedir. Dolayısıyla 
mevcut konjonktürde Türkiye’nin 
politikalarını saptaması ve asıl 
olarak bu politikaları sürdürüle-

bilirliğinin hedeflenmesi etki etki 
yaratacaktır. Türkiye’nin ABD, 
Rusya ve Çin gibi büyük güçlerle 
arasındaki karşılıklı bağımlılık i-
lişkisinden ve uluslararası ortamın 
yarattığı fırsatlardan yararlana-
rak Kıbrıs’taki taleplerini realize 
etmesi mümkün kılınabilecektir.  
Emete Gözügüzelli: Kıbrıs’ın iç 
dinamikleri ve dış dinamikleri ele 
alınarak çözüm arayış politikala-
rı üzerinden hareket edilmelidir. 
Kıbrıs meselesinin psikolojik 
savaş perspektifinden ele alınması 
sorunun çözüm yolları için de 
aydınlatıcı bir işleve sahip olabi-
lecektir. Çünkü psikolojik harekat 
olması toplumların yönlendiril-
mesi ve amaçlanan hedefe ulaşılması 
bakımından önem arz etmektedir.
          İlk olarak erken dönemlerde 
Kıbrıslılık nitelendirmesi tek kim-
lik, tek vatan, tek temsiliyet, tek 
devlet tezi üzerine gelişmiş olmak-
la birlikte, Kıbrıslı olarak tanım-
lanmak Kıbrıs Türkler’i tarafından 
olumsuz karşılanmıştır. Fakat 
zaman içerisinde iki milletin faa-
liyetleri ve söylemlerinin birleştiri-
ci ve bütünleştirici yönleri daha çok 
ön plana çıkmıştır.. Buna karşın 
Güney Rum Kesimi’nin ve Batı’nın 
söylemleri incelendiğinde birlik ve 
beraberliğin sağlanmadığına dair 
olumsuz algı yaratıcı ve algıları 
negatif yönde değiştirici tutumlar 
söz konusudur. Yunan kimliğinin 
ön plana çıkarılarak ve Osmanlı 
kimliğine pejoratif anlamlar yükle-
nerek eğitim, kültür, sanat, milli 
tarih ve kimlik bilinci inşa etmek 
için uygulanan politikaların me-
gali idea düşüncesine bir yatırım 
olduğu ifade edilmelidir. Söylem 
değişiklerinin ve algı operasyon-
larının 2004 öncesi ile 2004 son-
rasında farklılaştığı ve bu geçiş süre-
cinin ekonomi alanından güvenlik 
konulara doğru gerçekleştiği üze-
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rinde durulmalıdır.1974 yılından 
günümüze değin geçen dönem 
kapsamında Kıbrıs Türkleri’nin 
söylemlerinde ana vatana bağlılık 
konusunda esneklik, Osmanlı 
kimliği yerine Kıbrıslı ibaresi, İs-
lamlaşmak yerine serbestleşme 
isteği gibi evrimleşme basamakları 
psikolojik algı kontrolü ile müm-
kün hale getirilmiştir. Bu bağlam-
da Rumlar’da ise gözlemlenebilir 
değişiklikler meydana gelmemiştir. 
Dolayısıyla Kıbrıs’ta dâhili ve ha-
rici politikalar çerçevesinde uy-
gulanan siyasaların bilincinde 
olunursa, önlemlerin ve çözüm-
lerin saptanması kolaylaşacaktır.
Uğur Özgöker: Geleceğe yönelik 

çözüm arayışları kapsamında ilk 
olarak Kıbrıs Türk halkının iktisadi 
olarak kalkındırılmasını hedefle-
yen bir sistem inşası hayata geçi-
rilerek, Kıbrıs üretim üssü haline 
getirilmelidir. Kıbrıs Türkleri’nin 
refah koşullarında ve kaliteli 
yaşam standartlarında hayatlarını 
sürdürmeleri ve güvenlikleri-
nin tesis edilmesi sağlandığın-
da uyuşmazlıkların çözüm süreci 
kendiliğinden ilerleyebilecektir. 
Bu yönelimde Maraş, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti bünyesinde 
açılmalı ve bizatihi ekonomik alan-
da çalışmalarla bir açılım yapıl-
malıdır. Bununla birlikte ekono-
mik kalkınmanın sağlanması için 

sağlık turizmi canlandırılmalıdır 
ve teknoloji üsleri kurulmalıdır. 
İkinci olarak, askeri bölge olan 
Kıbrıs Erenköy’ün iskâna açılması 
gerekmektedir. Üçüncü olarak 
Kıbrıs’ın bitki örtüsünün ilaç, koz-
metik, gıda sektörlerinde kullanıl-
masına yönelik adımlar atılmalıdır. 
Son olarak üniter ve federal dev-
let yapısı önerilerinden farklı bir 
yöne doğru ilerlenerek, iki devle-
tin bağımsızlığının tanındığı bir 
tez hayata geçirilmelidir. Böyle-
likle Kıbrıs Türk halkının ekono-
mik kalkınması ve ferdi zen-
ginleşmesi öngörülebilecektir.
 
Tuğçe Taş

DEĞİŞEN ULUSLARARASI SİYASET PERSPEKTİFİ 
IŞIĞINDA FRANSA’NIN TÜRKİYE’NİN KITA 

SAHANLIĞINI İHLAL ETMESİ

          Uluslararası hukukun bir 
inceleme alanı olarak kara, de-
niz ve hava bölgelerinin niceliksel 
ölçümleriyle ilgili olarak ele alınan 
kıta sahanlığı meselesi, devletlera-
rasında uyuşmazlıkların yaş-
anmasına sebep olmaktadır. U-
luslararası sistemin yapısının 
anarşik olduğu göz önünde bulun-
durulduğunda devletleri denetle-
yen ve yaptırım uygulayan bir üst 
otoritenin yoksunluğu, vuku bulan 
uluslararası hukuk sorunlarının 
kesin bir şekilde çözümlenmemesi 
ile sonuçlanabilmektedir. Bu nok-
tadan hareket ederek iki komşu 

ülke olarak Türkiye ile Yunanis-
tan arasında karşılıklı NAVTEX 
ilanlarının gerilim yaratması ve 
çözüm yolunun saptanamaması, 
uluslararası toplumun bölgesel 
çıkarlarını gerçekleştirmek isteyen 
diğer aktörlerinin de soruna dâhil 
olmasının önünü açacaktır. Güncel 
olarak Fransa’nın Türkiye kıta sa-
hanlığını ihlal etmesi de, Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki uyuşmazlık-
ta Fransa’nın Yunanistan’ın yanın-
da destek veren taraf olarak rol 
üstlenmesi anlamına gelmektedir.
          Yunanistan’ın ilan ettiği 
NAVTEX ile bir Fransız araştırma 

gemisinin, Yunanistan fırkateyni 
ile birlikte Türkiye kıta sahanlığını 
ihlal etmesi neticesinde Türkiye 
sert bir şekilde uyarı vererek diplo-
matik tepkisini dile getirmiştir. 
Bunun üzerine Fransız araştırma 
gemisi ve Yunan gemisi geri adım 
atarak bölgeden çekilmişlerdir. 
Burada önemli olan iki husus söz 
konudur. İlk olarak genel ola-
rak Batı medeniyetlerinin Türkiye 
ile Yunanistan arasında meydana 
gelen sorunlara ilişkin duruş ser-
gilemelerinin Türkiye aleyhtar-
lığında biçimlenmesidir. İkinci 
olarak Doğu Akdeniz’de enerji 
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kaynaklarından yararlanmak is-
teyen Fransa’nın geçmişte İngiltere 
ile yaşamış olduğu Manş adası kıta 
sahanlığı probleminde takındığı 
tavrı Türkiye ile Yunanistan an-
laşmazlığında gösterememesidir. 
Türkiye ile Yunanistan arasında 
anlaşmazlığın temellerinden biri-
si olarak Meis Adası’ndan ötürü 
yaşanan sorunun benzerinin 
Manş Adası’nda gözlemlenmesine 

rağmen, Fransa İngiltere’ye karşı 
uluslararası hukukun yargı kurum-
larında iddia ettiği savları dile ge-
tirmemesi kendisiyle çelişmesinin 
bir kanıtı niteliğindedir. Fransa’nın 
İngiltere’nin karşı kutbunda yer 
alarak uluslararası hukuktan 
doğan haklarını savunmasının tam 
tersi yönde hareket ettiği aşikârdır.
          Sonuç olarak AB’nin önde 
gelen devletlerinden birisi olan 

Fransa’nın Yunanistan’ın yanın-
da olarak, geçmiş uluslararası 
hukuk sorunsalını unutmuşçası-
na hareket etmesi güç denge-
lerin sağlanması, güvenlik ve 
Doğu Akdeniz’deki enerji poli-
tikalarıyla yakından bağıntılıdır.

Tuğçe Taş

NATO GENEL SEKRETERİNİN DEĞİŞEN GÜÇ 
DENGELERİ KAPSAMINDA ÇİN SÖYLEMİ

 Küreselleşen dünyada yeni 
dünya düzeninin değişmesiyle bir-
likte uluslararası sistemin yapısı 
çok kutuplu bir yapıya doğru 
evrilmiş bulunmaktadır. Uluslar-
arası sistemin yapısı dâhilinde 
büyük egemen aktörler olarak 
ABD, Rusya, Çin gibi devletler ile 
birlikte Hindistan, Japonya, gibi 
devletler de yükselen güçler a-
rasında yerini almaya başlamıştır. 
Ancak sistem içerisinde özellikle 
ABD ile Çin arasındaki rekabet 
durumu, ABD’nin hegemonya-
sını tehdit etmesi bakımından,  
gündem konusu olarak yetkili-
ler tarafından incelenmekte ve 
özenle takip edilmektedir. Bu 
kapsamda NATO Genel Sekreteri 
Jens Stoltenberg’in dile getirdiği 
düşünceler uluslararası ilişkiler 
dünyası için önem arz etmektedir.
          NATO Genel sekreterinin 
ABD’nin Avrupa üzerindeki etki-
sinin askeri yönüne vurgu yapması, 
ABD’nin güvenlik tehditleri kap-
samında Çin’e karşı önlem alma 

politikası olarak değerlendirilebi-
lir. ABD ile Avrupa arasında tesis 
edilecek ittifaklar sistemi, transat-
lantik ilişkileri tanımlamakla bir-
likte aynı zamanda yükselen Çin’e 
karşı da bir savunma ve iş birliği 
hattı oluşturulması açısından 
değerlidir. Global rekabet or-
tamında, öncüllerden birisi olarak 
yerini alan Çin’in ekonomik, as-
keri, sosyo-kültürel güç kapasitesini 
arttırması ve etki ağını genişlet-
mesi ABD’ni Çin ile münasebet-
lerindeki üstünlük yarışını tetikle-
mektedir. Bu nedenle Çin’in yük-
selen güç un-
surlarının ivme 
k a z a n m a s ı , 
ABD tarafından 
güç dağılımının 
kontrol edilme-
sini ve uluslar-
arası istikrarın 
d e n e t i m i n i 
zorlaştırmak-
tadır. 
          Stolten-

berg de söylemlerinde Çin’in 
genişle-yen ve güçlenen askeri ve 
politik güç kapasitelerine vurgu 
yaparak, ABD’nin Avrupa’daki 
varlığını sürdürme sebebinin sa-
dece Avrupa’nın muhafaza edil-
mesi olmadığını belirterek, bu 
durumun Çin’e karşı bir güvenlik 
duruşu olduğunun altını çizmiştir. 
AB’nin askeri gücünün önemli ol-
duğunu ve NATO ile AB ittifakının 
savunma politikaları açısından 
gerekli olduğunu dile getirmiştir.

Tuğçe Taş
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İTALYA VE RUSYA ARASINDA YAŞANAN CASUSLUK KRİZİ

 Roma Cumhuri-
yet Başsavcılığının yürüttüğü 
soruşturma kapsamında bir 
İtalyan subay ile Rusya’nın Roma 
Büyükelçiliğinde görevli bir as-
kerin görüşmeleri sırasında yaka-
lanmasının yankıları sürüyor. 
 İtalya Dışişleri Bakanı 
Luigi Di Maio, Roma’da yaşanan 
casusluk skandalına karışan iki Rus 
Diplomatı sınır dışı edecekleri-
ni bildirdi. İtalya Dışişleri Bakan-

lığının Rusya’nın Roma Büyükelçi-
si Sergey Razov’u Bakanlığa çağır-
masının ardından Dışişleri Bakanı 
Di Maio Facebook ve Twitter he-
sabından kısa bir açıklama yaptı. 
 Di Maio, “İtalya’da-
ki Rus Büyükelçisinin Bakan-
lığa çağrılması vesilesiyle İtalyan 
hükümetinin sert protestosunu ve 
bu çok ciddi hadiseye karışan 2 
Rus yetkilinin derhal sınır dışı edi-
leceğini bildirdik. İstihbarat birim-

lerimize ve ülkemizin güvenliği için 
her gün çalışan devletimizin tüm 
unsurlarına teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı. Bu arada, 
Rusya’nın Roma Büyükelçiliğin-
den konuya ilişkin yapılan ilk 
açıklamada da Büyükelçilik Askeri 
Ataşeliği’nde görevli bir memurun 
30 Mart akşamı İtalyan güven-
lik güçlerince durdurulduğu teyit 
edilirken, “Olay araştırılıyor. Şim-
dilik olayın içeriğine dair yorum 
yapmayı uygun bulmuyoruz. Her 
halükarda yaşananların Rusya ile 
İtalya arasındaki ikili ilişkileri et-
kilemeyeceğini umuyoruz.” ifade-
leri yer aldı. İtalyan basınında çıkan 
son haberlerde de İtalyan subay ile 
Rus yetkili arasındaki görüşmede, 
gizli belge transferinin 5 bin avro 
karşılığında yapılacağı, söz konusu 
belgelerde NATO ile ilgili gizli bil-
gilerin de olabileceği iddia edildi.

Şehnaz Tekbaş



25.  Sayı

13

İRAN’IN AB İLE MÜZAKERELERİ ASKIYA ALINMASI

 İran, savunma, güvenlik ve 
dış politika alanlarında kapsam-
lı bir şekilde ilerlemenin yolunu 
nükleer silah geliştirme çabasın-
da görmektedir. Dış çemberde 
kendi güvenlik ağını oluştura-
bilmek için nükleer silah üretme 
yoluna girmesini diğer ülkelere 
karşı tehlike yaratmaktadır. AB, 
İran’ın nükleer silah üretme yo-
luna gitmesi ve terör örgütlerine 
destek vermesine karşı yumuşak 
güç uygulayarak İran ile yapılacak 
müzakereleri askıya almaktadır. 
 Avrupa Birliği (AB), 10 
yıldır insan hakları ihlalleri ne-
deniyle İran’a uygulanan yaptırım 
kararını 13 Nisan 2022 tarihine 

kadar uzatma ve yaptırımları 
genişletme kararı almıştı. Ayrıca 
AB’nin 2022 tarihine kadar uzattığı 
yaptırım listesine 8 İranlı yetkili ve 
3 İranlı kurum daha eklenmişti.
  İran Dışişleri Bakan-
lığı Sözcüsü Said Hatipzade, AB 
tarafından insan hakları ihlal-
leri nedeniyle alınan yaptırım-
ları uzatma kararının siyasi ol-
duğunu belirterek, “AB ülkeleri, 
ABD’nin insan haklarını ihlal 
eden yaptırımlarına susmak ile 
kalmadılar. Aynı zamanda bu 
yaptırımlara ortak oldular” ifade-
lerini kullandı. Hatipzade, “İran 
bu alınan kararı kınıyor ve kararı 

değersiz görüyor” olarak belirtti.
 İran Dışişleri Bakanlığı’nın 
AB’nin aldığı karara tepki ola-
rak AB ülkeleri ile müzakereleri 
askıya aldığını belirten Hatipza-
de, “Terör ve uyuşturucu ile mü-
cadele, göçmenler sorunu ve diğer 
insan hakları konularındaki AB ile 
var olan müzakerelerimizi askıya 
alıyoruz” ifadesini kullandı. Hatip-
zade, AB’nin yaptırımları uzatma 
kararına karşılık İran’ın da AB ülke-
lerine yaptırım uygulayacağını ve 
bu konuda Dışişleri olarak kısa za-
manda karar vereceklerini belirtti.

Şehnaz Tekbaş
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AB HEYETİNDEN ANKARA’YA ÖNEMLİ ZİYARET

 Avrupa Birliği ve Türki-

ye ilişkilerinde yeni dönemin 

önemli bir ayağı olan ilk zi-

yaret gerçekleştirildi. AB Kon-

seyi Başkanı Charles Michel 

ile AB Komisyonu Başkanı 

Ursula von Der Leyen Anka-

ra’da Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ile görüşme 

gerçekleştirdiler. Bu yeni dip-

lomasi trafiğinin öncesinde 25 

Mart’ta Avrupa Birliği Liderler 

Zirvesi’nden Türkiye ile ikili 

ilişkileri geliştireceklerine dair 

mesajlar verilmişti. Bunun de-

vamında ise 8 Nisan tarihinde 

Beştepe’ye gelen Avrupa Birliği 

yetkilileri 2 saat 45 dakika süren 

bir görüşme gerçekleştirdiler.

 Basına kapalı şekilde 

yürütülen bu toplantıda, 18 Mart 

mutabakatının yenilenmesi, vize 

serbestliği, Gümrük Birliği An-

laşması’nın güncellenmesi gibi 

konular gündemdeydi. Toplantı 

sonrasında Dışişleri Bakanı Mev-

lüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada: 

Türkiye ve AB ilişkilerinin daha 

pozitif bir atmosfer içerisinde 

ilerlediğini belirtti. Bununla bir-

likte Çavuşoğlu: “Artık somut 

adımların atılması gerektiğini de 

vurguladık.” ifadelerine yer vererek 

önemli bir noktanın altını çizdi.

 Görüşme sırasında Türki-

ye tarafına protokol ağırlamasın-

da eleştirilmişti. Bununla ilgili 

olarak da konuşan Çavuşoğlu: 

“Görüşmede uygulanan protokol-

de AB tarafının talepleri ve tel-

kinleri karşılanmıştır” diyerek 

yaşanan durumun Türkiye ile 

alakalı olmadığını dile getirdi. 

Açıklamasının devamında: “Yani 

AB tarafının telkinleri doğrul-

tusunda böyle bir oturma düzeni 

ayarlanmıştır. Nokta. Bunu, Tür-

kiye’ye yönelik bu ithamlar ol-

masaydı bu kadar net açıklama-

yacaktık” sözlerine yer vererek 

bu durumun Türkiye’nin üzerine 

yıkılmasının algısı üzerine dile 

getirdiklerini ifade etti. Gergin-

liğin düştüğü bu dönemde AB 

ile ortak çalışma konusunda yeni 

adımlar atılacağının altı çizildi.
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LİBYA MİLLİ HÜKÜMETİ BAŞBAKANI TÜRKİYE’DE

 İletişim Başkanlığı 

tarafından yapılan yazılı 

duyurunun ardından Libya 

Başkanı Dibeybe, 14 bakanla 

birlikte 12 Nisan günü Tür-

kiye’ye ziyarette bulundu. Bu 

ziyarette 5 başbakan yardımcı 

ile 14 bakan Dibeybe’ye eşlik 

etti. Yapılan açıklamaya göre 

Libya’daki Türk şirketleri-

nin durumu ele alınacağı 

ve Doğu Akdeniz konu-

sunun konuşulacağı söylendi.

 12 Nisan günü resmî 

törenle karşılanan Libya heyeti 

ile görüşmeye geçildi. Görüşme 

kapsamında Enerji, sağlık gibi 

hizmet sektörlerinde çeşit-

li işbirliklerinin görüşüldüğü 

aktarıldı. Bununla birlikte 

Türk şirketlerinin Libya’da-

ki kriz nedeniyle durdurulan 

faaliyetlerine devam etme-

lerinin ele alındığı söylendi.
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ÇAVUŞOĞLU VE DENDİAS ARASINDA GERGİN GÖRÜŞME

 Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ile görüşmeye gelen Yunanistan 
Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 
görüşmeden sonra Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın 
toplantısı düzenledi. Bu basın 
toplantısında ikili görüşmenin 
içeriğine yönelik açıklamalar 
yaparken Nikos Dendias “Türkiye 
eğer bizim egemenlik haklarımızı 
ihlal etmeye devam ederse o za-
man yaptırımlar gündeme gelecek-
tir” ifadesinde bulundu. Toplantı 
sırasında bu sözlere yanıt veren 
Çavuşoğlu “Ben konuşmamda 
Yunanistan’ı itham edici bir söylem-
de bulunmadım ama ilk görüşme-
sinin daha pozitif bir atmosferde 
geçmesini umuyordum. Ama ka-
bul edilemez ithamlarda bulundu. 
Türkiye’nin Yunanistan’ın egemen-
lik haklarını ihlal ettiğini söyle-
di. Bunu kabul etmemiz müm-
kün değil.” sözleriyle yanıt verdi.
 Toplantıda bu gergin-
likten önce Dışişleri Bakanı 
Çavuşoğlu açıklamasında: Türki-
ye-Yunanistan arasında diyalog 
kanallarının canlı tutulmasını 
olumlu bulduğunu dile getirdi. 
İlişkileri geliştirmek için birlikte 

çalışılacağını ve üçüncü taraflar 
üzerinden çözüm aramanın doğ-
ru bir yaklaşım olmadığını dile 
getirdi. Doğu Akdeniz ile ilgili 
olarak da konuşan Çavuşoğlu “Biz 
her zaman hakça paylaşımdan 
yana olduk” sözlerine yer verdi. 
Ay sonunda Cenevre’de buluş-
mak üzere sözleştiklerini, ticari ve 
ekonomik ilişkilerin ele alınacağı-
na dair anlaştıklarını duyurdu. 
 Çavuşoğlu’nun ardından 
konuşan Nikos Dendias ise şu 
açıklamalarda bulundu: Sözlerine 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mev-
lüt Çavuşoğlu’na teşekkür ederek 
başlayan Dendias, iftar yemeği 
daveti için de ekstra olarak teşek-

kürlerini iletti. Gerçekleştirilen 
görüşmelerin oldukça samimi 
ve verimli geçtiğini söyleyerek, 
uzlaşamadıkları birçok konuyu 
masaya yatırma fırsatı bulduklarını 
dile getirdi. Dendias açıklamasın-
da “Türkiye ile birlikte ekonomi 
alanında pozitif gündem oluştu-
rabileceğimize inanıyoruz. Türk-
Yunan ilişkilerindeki ortamı iyi 
yönde değiştirebiliriz” ifadelerini 
kullandı. Yunanistan’ın Türki-
ye’nin AB üyeliğini desteklediğini 
dile getiren Dendias, vize serbes-
tisi gibi konuların da ele alma-
ya hazır olduklarını dile getirdi. 
 Muhsin Emre Çalışkan
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