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POLİTİKA  

 

FKÖ’den Yüzyılın Anlaşması’na 

karşı mücadele çağrısı 

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) 

bünyesindeki fraksiyonların 

temsilcileri, Filistinlilere, ABD Başkanı 

Donald Trump'ın İsrail-Filistin 

meselesinin çözümü konusunda 

yakında açıklaması beklenen; Suudi 

Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri 

(BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği 

"Yüzyılın Anlaşması"na karşı 

mücadele çağrısı yaptı. 

FKÖ, işgal altındaki Batı Şeria’nın 

Ramallah kentine bağlı El-Bire 

Belediye Başkanlığında, bünyesindeki 

ulusal ve İslami fraksiyonların 

temsilcileriyle “Yüzyılın Anlaşması” 

projesine ilişkin bir toplantı düzenledi. 

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu 

Yusuf, AA muhabirine yaptığı 

açıklamada, “El-Bire Belediye 

Başkanlığındaki toplantı, Filistin 

halkının haklarını yok etmeyi 

hedefleyen ABD ve İsrail’in plan ve 

uygulamalarına karşı toplumsal 

faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin bir 

program oluşturma amacıyla 

düzenlenmiştir.” dedi. 

Ebu Yusuf, FKÖ bünyesindeki 

fraksiyonların temsilcilerinin, Filistinli 

STK’lara, bağımsız kanaat önderlerine 

Filistin kentlerinde, mülteci 

kamplarında ve diasporada Yüzyılın 

Anlaşması ile mücadele çerçevesinde 

faaliyetler düzenlenmesi çağrısında 

bulunduğunu belirterek, faaliyetlerin  

sadece şehir merkezlerinde 

olmayacağını, aynı zamanda İsrail 

askerleriyle temas noktalarında protesto 

gösterileri şeklinde de gerçekleşeceğini 

söyledi. 

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden, 

Yüksek Arap Takip Komitesi'yle (YATK) 

koordineli bir şekilde İsrail’e bağlı 

Filistin kentlerinde de faaliyetlerin 

düzenleneceğine işaret eden Ebu Yusuf, 

söz konusu faaliyetler dizisinin ilkinin, 

Ramallah’ın kuzeyindeki Cibiya 

beldesinde yapılacağını, ayın 24’ünde de 

Bahreyn’de düzenlenecek çalıştayla eş 

zamanlı olarak Ramallah’ın merkezinde 

düzenleneceğini açıkladı. 

Ebu Yusuf, ABD’nin Filistin halkının 

haklarını göz ardı eden tüm 

politikalarına karşı olduklarını 

vurgulayarak, ABD'nin desteğiyle 25-26 

Haziran’da Bahreyn'de Filistin için 

düzenlenmesi planlanan ekonomi 

çalıştayına ilişkin ise “Filistin halkının 

hakları parayla tazmin edilemez.” 

ifadelerini kullandı. 

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin 

meselesinin çözümü konusunda öne 

sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arap 

Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın da destek 

verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" 

planının, Filistin devletini kurmak için 

Sina topraklarının bir bölümünün 

alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor. 

Bir diğer iddiaya göre ise plan; Kudüs'ün 

tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı 

Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim 

birimlerinin büyük bölümünün varlığını 

sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine 

maddeler içeriyor. 
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Bahreyn'in başkenti Manama'da 

düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin 

İsrail-Filistin meselesinin çözümü 

konusunda yakında açıklaması 

beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı 

kapsamındaki ilk organizasyon olduğu 

ifade ediliyor. 

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan 

açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş 

birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent 

Manama'da "Refah için Barış" adlı 

ekonomik çalıştaya ev sahipliği 

yapacağı belirtilmişti. 

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş 

dünyasındaki liderlerin fikir 

alışverişinde bulunması, stratejileri 

tartışması ve potansiyel ekonomik 

yatırımlara destek vermesi için çok 

önemli olduğuna işaret edilen 

açıklamada, "Refah için barış, Filistin 

halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek 

için daha istekli ve başarılabilir 

çalışmalara fırsat tanıyacaktır." 

ifadeleri kullanılmıştı. 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fko

-den-yuzyilin-anlasmasi-na-karsi-

mucadele-cagrisi/1499797 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rusya, ABD'ye kötü bir sürpriz 

hazırlıyor: Nükleer kapasiteli Tu-

22M3M 

 

Rus askeri uzman Yuriy Knutov, 

modernize edilen uzun menzilli, nükleer 

kapasiteli bombardıman uçağı Tu-

22M3M'nin ABD Donanması için kötü bir 

sürpriz olacağını belirtti. Russia Today 

(RT) televizyonuna demeç veren Knutov, 

"Önümüzdeki yıllarda Tu-22M3M'nin 

kullanıldığı coğrafya, Rusya Savunma 

Bakanlığı'nın hava üslerini geliştirme 

programı sayesinde genişleyecek" dedi. 

2018 sonunda Kırım'daki Belbek hava 

üssünde yeni pist inşa edildiğini 

anımsatan Knutov, Tu-22M3M'lerin 

Kırım'a konuşlandırılmasının özel önem 

taşıdığını vurguladı.  Rus uzman, "ABD 

uçak gemileri, düzenli olarak Karadeniz 

havzasına geliyor. Eğer gerilim 

tırmanırsa, bombardıman uçaklarının 

Kırım'a konuşlandırılması, ABD 

Donanması için kötü bir sürpriz olacak" 

ifadelerini kullandı. Kırım'a 

konuşlandırılması halinde, Tu-

22M3M'nin Avrupa'nın herhangi bir 

noktasındaki hava ve füze savunma 

sistemlerini imha edilebileceği 

belirtiliyor. 

https://tr.sputniknews.com/savunma/2
01906071039269335-rusya-abdye-kotu-
bir-surpriz-hazirliyor-nukleer-kapasiteli-
tu-22m3m/ 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fko-den-yuzyilin-anlasmasi-na-karsi-mucadele-cagrisi/1499797
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fko-den-yuzyilin-anlasmasi-na-karsi-mucadele-cagrisi/1499797
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fko-den-yuzyilin-anlasmasi-na-karsi-mucadele-cagrisi/1499797
https://tr.sputniknews.com/savunma/201906071039269335-rusya-abdye-kotu-bir-surpriz-hazirliyor-nukleer-kapasiteli-tu-22m3m/
https://tr.sputniknews.com/savunma/201906071039269335-rusya-abdye-kotu-bir-surpriz-hazirliyor-nukleer-kapasiteli-tu-22m3m/
https://tr.sputniknews.com/savunma/201906071039269335-rusya-abdye-kotu-bir-surpriz-hazirliyor-nukleer-kapasiteli-tu-22m3m/
https://tr.sputniknews.com/savunma/201906071039269335-rusya-abdye-kotu-bir-surpriz-hazirliyor-nukleer-kapasiteli-tu-22m3m/
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EKONOMİ 

 

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: 

Petrol 30 dolara kadar düşebilir 

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve 

Maliye Bakanı Anton Siluanov, Petrol 

İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile 

OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki 

petrol üretim kısıntısı anlaşmasının 

uzatılmaması halinde petrol 

fiyatlarının varil başına 30 dolara 

düşebileceğini bildirdi. 

Siluanov, Rus parlamentosunun alt 

kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, 

OPEC ile OPEC dışı bazı ülkeler 

arasındaki petrol üretim kısıntısı 

anlaşmasının geleceğine ilişkin 

belirsizliğin devam ettiğini söyledi. 

Rusya’nın bütçe planlamasında tüm 

risklerin göz önünde bulundurulması 

gerektiğini vurgulayan Siluanov, "Eğer 

OPEC ile OPEC dışı ülkeler arasındaki 

üretim kısıntısı uzatılmazsa petrol 

fiyatları varil başına 30 dolara kadar 

düşebilir." dedi. 

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak 

da gazetecilere yaptığı açıklamada, 

petrol fiyatlarının 30 dolara kadar 

düşebileceği görüşüne katıldığını ifade 

ederek, "Her şey ticaret savaşları ve 

yaptırımlar gibi belirsizlikler nedeniyle 

petrol piyasalarında bu yılın ikinci 

yarısında neler yaşanacağına bağlı." 

değerlendirmesinde bulundu. 

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve 

Maden Kaynakları Bakanı Halid el-

Falih ise bir süre önce yaptığı 

açıklamada, Rusya ile petrol  

 

 

piyasalarına ilişkin olumlu görüşmeler 

yaptıklarını belirterek, "OPEC ile OPEC 

dışı bazı ülkeler arasında petrol üretim 

kısıntısı anlaşmasının uzatılacağına 

eminim." ifadesini kullanmıştı. 

Petrol fiyatlarında görülen dalgalanmalar 

nedeniyle OPEC ile başını Rusya'nın 

çektiği OPEC dışı bazı petrol üreticisi 

ülkeler, üretim kısıntısı anlaşmasına 

gitmişti. Günlük 1,2 milyon varillik 

kısıntının öngörüldüğü anlaşmanın 

süresi bu ay sona eriyor. 

 

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/rus

ya-maliye-bakani-siluanov-petrol-30-

dolara-kadar-dusebilir/1500278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/rusya-maliye-bakani-siluanov-petrol-30-dolara-kadar-dusebilir/1500278
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/rusya-maliye-bakani-siluanov-petrol-30-dolara-kadar-dusebilir/1500278
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/rusya-maliye-bakani-siluanov-petrol-30-dolara-kadar-dusebilir/1500278
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İhracatta Ricardo modeli ve 

Türkiye-ABD ticareti 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 

geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin 

"Açıklanmış Karşılaştırmalı 

Üstünlükler" (AKÜ-Revealed 

Comparative Advantage) modelini 

kullanarak ihracata yeni bir ivme 

kazandıracağını açıkladı. Ülkelerin 

karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu 

mal ve hizmetlerde uzmanlaşarak bu 

ürünlerin ihracatına yoğunlaşmasını 

öngören bu modele göre hem 

Türkiye’nin üretiminde rakiplerine 

göre daha üstün olduğu alanlar 

belirlenecek hem de hedef pazarlar çok 

iyi çalışılarak pazara uygun ürün ihraç 

edilecek. 

Adam Smith dış ticareti mutlak 

üstünlük teorisi ile açıklamıştı. Bu 

teoriye göre ülkeler hangi malı birim 

zamanda daha ucuza üretebiliyor veya 

eldeki girdilerle daha çok ürün elde 

ediyorsa, o ürünleri üretmeli ve 

satmalıydı. Bu teori hem tarım hem de 

sanayi ürünlerinde daha etkin olan 

ülkeler ile her şeyi daha yavaş ve daha 

az üreten ülkelerin ticaretini 

açıklayamıyordu. Ticareti sıfır toplamlı 

bir oyun değil de her iki tarafın 

kazandığı pozitif toplamlı bir oyun 

şeklinde formüle eden David Ricardo, 

yukarıda bahsedilen ikilemi 

“karşılaştırmalı üstünlük” teorisiyle 

çözdü. Günlük hayattan bir örnek 

vermek gerekirse bir dişçi hem hasta 

muayenesi hem de sekreterlik işlerinde 

sekreterine göre daha hızlı ve etkin, 

yani mutlak üstünlük sahibi olabilir. 

Ancak yine de sekreterlik işlerini  

 

yaparak kaybedeceği vakitte hasta 

muayene etmesi onun için daha avantajlı 

ve daha fazla gelir getirici olduğu için, 

vaktini karşılaştırmalı üstünlük sahibi 

olduğu diş hekimliğine harcar. 

Sekreterlik işleri için de bir sekreter tutar. 

David Ricardo’ya göre bazı ülkeler, diş 

hekimi örneğinde olduğu gibi, pek çok 

üründe mutlak üstünlüğe sahip 

olabilirler, ancak yine de ticaretin her iki 

tarafa da getireceği faydalar olmalıdır. 

Ricardo’ya göre bir ülke hangi üründe 

rakiplerine göre daha yüksek oranda bir 

üstünlük sahibiyse o ürünlerde 

uzmanlaşmalıdır. Bu durum dış ticarette 

kazancı artırırken kaynak israfını da 

önler. Böylece ülkeler sadece mutlak 

olarak üstün oldukları ürünlerde değil, 

karşılaştırmalı olarak daha üstün ve daha 

etkin oldukları ürünlerde uzmanlaşmaya 

yöneleceklerdir. 

TİM’in hazırladığı İhracat 2019 Raporu, 

açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler 

teorisi çerçevesinde, dünyada en çok 

ithal edilen 200 ürün içerisinde 

Türkiye'nin uluslararası piyasalarda 

rekabet avantajına sahip olduğu ürünleri 

saptadı. Türkiye’nin avantaj sahibi 

olduğu 47 ürünü ithal eden potansiyel 

pazarları belirledi. Bazı pazarların 

Türkiye’nin avantajlı olduğu ürünlerde 

potansiyelin altında ithalat yaptığı 

görüldü ve ihracatçıların acilen 

yönelmesi gereken pazarlar bu şekilde 

tespit edildi. Sonuç olarak akademik 

temellere oturtulmuş bir yöntemle hangi 

ürünle hangi pazara girilmesi veya hangi 

ülke pazarında derinleşilmesi gerektiği 

bir bir ortaya çıkarıldı. 
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Bilginin en önemli meta olduğu bir 

dönemde pazar ve rakipler hakkında 

tam bilgi sahibi olmadan yapılan 

hamleler bazen iyi sonuçlar getirse de 

genelde bu tesadüf eseri olur. İşlerin 

kötüye gittiği durumlarda ise bu 

bilgisizlik, boşa harcanan kaynaklar ve 

kaybedilen zaman anlamına gelir. İşte 

bu sebeple ihracatçının rakiplerine 

göre avantajlı ve dezavantajlı olduğu 

yönlerini iyi bilmesi gerekir. Bu 

nedenle AKÜ modeliyle elde edilen 

hedef pazar ve ürün bilgisinin hem 

ihracatçımızın kazancını artırması hem 

de ülkemizin dış satım kapasitesini 

iyileştirmesi beklenir. 

“Açıklanmış Karşılaştırmalı 

Üstünlükler” (AKÜ) endeksi nedir? 

David Ricardo’nun karşılaştırmalı 

üstünlük teorisi üzerine Bela Balassa 

tarafından 1965 yılında inşa edilen 

model, ülkelerin gerçekleşmiş ticaret 

verilerini inceleyerek bir endeks 

oluşturur. Bu endekse göre 

Türkiye’nin avantaj sahibi olduğu 

ürünleri en çok ithal eden ülkeler 

belirlenerek, bu pazarlara yönelik 

hamleler yoğunlaştırılabilir. Yeni 

pazarlar ve yeni ihracat kanalları 

anlamına gelen bu uygulama için 

yapılan ön çalışmada, Türkiye’nin dış 

ticarete konu olan 200 üründen 

47’sinde karşılaştırmalı üstünlük sahibi 

olduğu belirlendi. Bu ürünlere ağırlık 

verildiği ve hedef pazarlara girmek 

için uygun stratejiler geliştirildiği 

takdirde Türkiye’nin küresel ticaretten 

çok daha fazla pay alması mümkün 

görünüyor. Türkiye bu 47 ürün 

grubunda 2017 yılında dünyadaki  

 

toplam ithalattan yüzde 2,8’lik bir pay 

almış ve 66 milyar dolar ihracat yapmıştı. 

Yine bu endekse göre Türkiye’nin 

dünyada ithal edilen ilk bin ürünün 

285’inde avantajlı durumda olduğu 

görülüyor. Bu resme göre de Türkiye’nin 

avantaj sahibi olduğu ancak şu an hiç 

girmediği pazarlar mevcut. Türkiye’nin 

bugüne dek bazı pazarlarda daha çok 

fiyat rekabeti yaptığı göz önüne alınırsa 

artık rotayı kalite rekabetçiliğine 

döndürme zamanı geldi denilebilir. 

ABD’nin Türkiye’yi GTS’den çıkarma 

kararı 

2018 yılında ABD Türkiye’yi 1976 

yılından beri içinde bulunduğu 

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi 

(GTS)’den çıkarma niyetini açıklamıştı. 

GTS, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan 

ülkelerden ithal ettikleri sanayi malları 

üzerindeki vergilerini tek taraflı olarak 

sıfırlaması veya indirmesini öngörüyor. 

Bu sisteme 44’ü en az gelişmiş olmak 

üzere 121 ülke dâhil ve bu program 

dahilinde ABD’ye giren ürünler ABD 

ithalatının yüzde 1’inden daha az bir 

yekûn tutuyor. GTS kapsamında ABD’ye 

sırasıyla Hindistan, Tayland, Brezilya, 

Endonezya ve Türkiye en çok ihracat 

yapan ülkeler arasında yer alıyor. 

ABD Türkiye’yi kişi başına düşen milli 

gelir, yoksulluk oranı, ihracattaki sektör 

ve pazar çeşitliliği konularında 

değerlendirdi ve Türkiye yeterince 

gelişmiş bir ülke olduğu için artık bu 

program dahilinde yer almaması 

gerektiğini açıkladı. İlgili karar 

neticesinde Hindistan da bu sistemden 

çıkarıldı. 
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Türkiye 2018 yılının ilk 11 ayında GTS 

kapsamında ABD’ye 1,7 milyar dolar 

değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu 

durum, alınan kararın Türkiye ihracatı 

açısından kısa dönemde olumsuz bir 

etki yapacağını gösteriyor. Ancak 

Türkiye açıklanmış karşılaştırmalı 

üstünlükler (AKÜ) analizlerine göre 

ABD pazarına farklı bir giriş yapmayı 

planlıyor. ABD-Türkiye ticareti için 

belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret 

hacmi hedefine yönelik olarak zaten 

GTS sistemine dayanan bir model 

kurmadıklarını belirten TİM, 

halihazırda Türk ve Amerikan 

firmalarını birleştirecek ortak 

platformlar, pazardaki arz ve talebi 

anlamaya yönelik teknik çalışmalar, 

rakip analizleri ve her iki ülkede farklı 

olan standartların belgelendirilmesi 

başlıkları altında çalışmalar yürütüyor. 

Bu durumda ABD pazarlarında 

GTS’den çıkarılma sonucu kısa süreli 

olumsuz bir etki yaşansa da 

Türkiye’nin AKÜ modeli ile ABD 

eyaletlerine çok daha güçlü girmesi 

mümkün. 

Türkiye-ABD ticaretinin geleceği 

Türkiye’nin bazı fasıllarda ABD 

pazarında sıfır gümrük avantajı artık 

bitti. Diğer yandan ABD, geçen yıl 

yüzde 50’ye çıkardığı Türk çeliği için 

gümrük oranını yüzde 25'e indirdi. 

Mevcut gelişmeler ışığında Türkiye ile 

ABD arasındaki ticaret, tarafların eşit 

olduğu bir platformda devam edecek 

gibi görünüyor. Bu noktada ABD gibi 

büyük bir pazarda bir avantajı 

kaybederken, başka bir avantajla 

yoluna devam etmek isteyen Türkiye  

 

için açıklanmış karşılaştırmalı 

üstünlükler modeli bir kurtarıcı olabilir. 

Bu model çerçevesinde, Türkiye’nin 

ihracatına konu olan ürünleri ve hedef 

pazarlardaki pozisyonunu analiz eden 

kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Analiz 

sonuçları 15 üründe toplam 33 ülkenin, 

Türkiye’den bu ürünleri hiç ithal 

etmediğini gösteriyor. Bu da Türkiye’nin 

avantaj sahibi olduğu bazı ihraç 

ürünlerinde henüz keşfetmediği pazarlar 

olduğunu kanıtlıyor. Genellikle coğrafi 

olarak uzak ülkelerde Türkiye’nin pazar 

payı yok veya çok düşük. Örneğin 

Türkiye karşılaştırmalı üstünlük sahibi 

olduğu 47 üründen 9’unda Kanada 

pazarına henüz hiç girmemiş. Kanada ile 

birlikte ABD, Avusturalya ve Güney 

Kore de bazı sektörlerimizin hiç 

girmediği pazarlar olarak öne çıkıyor. Bu 

noktada büyümek için ihracatını 

artırmak zorunda olan Türkiye’nin pazar 

çeşitlendirilmesine gitmesi, hem de bu 

çeşitlendirmeyi AKÜ Modeli ile üzerinde 

çok iyi çalışarak yapması uzun vadede 

yüksek kazançlar getirecektir. 

 

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/ihracatta-

ricardo-modeli-ve-turkiye-abd-

ticareti/1500255 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/ihracatta-ricardo-modeli-ve-turkiye-abd-ticareti/1500255
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/ihracatta-ricardo-modeli-ve-turkiye-abd-ticareti/1500255
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/ihracatta-ricardo-modeli-ve-turkiye-abd-ticareti/1500255
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14515 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14515
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14518 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14518
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14479 

 

 

 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14479
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14525 

 

 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14525
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https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turk-meyve-sebzesi-ucusa-gecti/1499390 

 

 

 

 

 

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turk-meyve-sebzesi-ucusa-gecti/1499390
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14537 

 

 

 

 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14537
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14503 

 

 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14503
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  HAFTANIN  KİTAP TAVSİYESİ  

 

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu Hocamızı saygıyla anıyoruz. 

 
 
 

Savaşlar, uluslararası politikanın bir disiplin olarak yaşama geçmesini sağlayan 
unsurların başında gelir. Antik dönemlerden itibaren savaş olgusu üzerine yapılan 
çalışmalar, bugün uluslararası ilişkilerin bir disiplin olmasını sağlayacak donanımı 
oluşturmuştur. Savaşlar bir yandan uluslararası sistemin çelişkilerini anlamayı zorunlu 
kılmış bir yandan da beraberinde güvenlik kaygılarını ve bu nedenle uluslararası ilişkiler 
sadece bu disiplini meslek edinmiş bilim insanlarının değil, aynı zamanda o karmaşık 
düzlemde ilişki yürüten tün karar alıcıların ilgisini çekmektedir. 

Geçmişten günümüze kadar uluslararası sistemde yer alan temel aktörlerin ve 
sistemdeki temel dinamiklerin ne tür hesaplar yapılarak şekillendirildiğini betimleyen bu 
çalışma, hangi tür uluslararası sistemde hangi tür aktörlerin ne tür yöntemler ile 
güvenliklerini sağladığını ortaya koymaktadır. Dedeoğlu; öncelikle güvenlik ve strateji 
kavramlarının anlamlarına açıklık getirmiş, sonrasında ise tarihsel ve kuramsal bir arka 
plan oluşturmuştur. 
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Uluslararası ilişkilerde "oyun" hiç bitmez; stratejiyi de tekrarlanan "oyunlar" gibi 

düşünürsek, Ortaçağdan beri tekrarlanan "benzerlerin mücadelesi" (ABD-Rusya) ile 
"benzemezlerin mücadelesi" (Devlet-Terör Örgütleri) sürekli izlediğimiz bir oyun gibidir. 
Hayatta yine o dönemlerde güvenlik ile özdeş bir kavram olarak kullanılan din, 
günümüzde laik olmayan yönetim biçimlerinin toplumsal varlığının devamı, ekonomi 
sistemin işleyişi ve düşman olgusunun yaratılmasına en etkili sistem din ile kurulmuştur. 

Sistemde güvenlik kurallarını güçlü olan; yani teknik, ekonomik ve diğer 
bakımlardan üstün olan koymakta, diğerleri onunla uyum gösterdikleri sürece bu 
sistemin içerisinde kalmaktadırlar. savaşılan bölgelere bakıldığında ise Kuzey Amerika ve 
Avrupa'yı bununla birlikte, "güçlü ellerin" doğal gaz ve petrol boru hatları ile önemli 
ticaret güzergahları olan deniz ve kara koridorlarından çekilmediğini görürüz. Büyük 
İskender, Roma İmparatorluğu, Büyük Britanya İmparatorluğu, Napolyon ve Hitler gibi; 
ABD, Rusya, Çin ve AB, bu bölgelerde fazlasıyla ilgilenmektedirler. 
Bu ilginin yanlışlığından bahsedemeyiz belki ama neden doğru olduğunu Platon çok 
önceden söylemiştir; "Doğru, güçlünün işine gelendir". Güçlü olan ise bilgili olandır. 
Eserin size güç vermesi dileğiyle... 

"Bilemezseniz, bilmediğiniz yoldan gidersiniz. Öngöremezseniz, engelleyemezsiniz" 
 

https://www.kitapyurdu.com/kitap/uluslararasi-guvenlik-ve-strateji/113491.html 
 

https://www.kitapyurdu.com/kitap/uluslararasi-guvenlik-ve-strateji/113491.html

