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POLİTİKA  

 

Barış Pınarı Harekâtı Analizi-4 

Doç. Dr. Fahri Erenel 

Barış Pınarı Harekatının icra ediliş şekli, 

hızı ve silahlı çatışma hukukuna uyumu 

başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri 

olmak üzere ABD’nin adeta bir piyonu 

olarak hareket eden Arap Birliği ülkelerini 

heyecanlandırdığını görüyoruz. Hele, 

Suriye ‘de 2011 ‘de başlayan iç savaşı 

körüklemekten çekinmeyen, iç savaşın 

sona ermesi için kılını kıpırdatmayan, 

Suriye’yi Arap Birliğinden çıkararak 

diyalog yollarını kapatan ve   bugün 

Suriye için timsah gözyaşları döken Arap 

Birliği’nin sözde devletlerinin söz 

söylemeye hiç mi hiç hakkı yok. 

1524 yılında Afrika’da başlattığı 

sömürgecilik faaliyetleri ile 20’den fazla 

ülkeyi (Afrika’nın yaklaşık % 30-35’ne 

karşılık gelmektedir) sömüren ve 

kendisinden kurtulmak için bağımsızlık 

savaşı veren 2 milyondan fazla insanın 

ölümünden, Cezayir bağımsızlık 

savaşında 1 milyondan fazla insanın 

hayatını kaybetmesinden, insanlık 

tarihinin en büyük soykırımlarından biri 

kabul edilen ve 800 bin kişinin öldüğü 

Ruanda Soykırımı gibi tarihi insan hakları 

ihlalleri ile dolu olan Fransa’nın, bu vahşi 

hayvanların tamamen öldürülmesi 

gerekiyor diyerek Kızılderili başına 5 dolar 

ödeyen, yardım olarak dağıttığı 

battaniyelere çiçek mikrobu bulaştırarak 

çok sayıda yerliyi öldüren, Hiroşima ve 

Nagazaki’de tarihin ilk atom bombasını 

atarak kadın, çocuk ,yaşlı demeden 350 bin 

kişinin ölümüne ve binlerce insanın sakat 

kalmasına yol açan, 1. Dünya Savaşı’nda 

Almanya’nın savaşı kaybetmesinden sonra 

Dresden şehrine sığınan Alman   

 

 

göçmenlerin üzerine 3 gün süre ile hava 

harekatı düzenleyerek 200 bin kişiyi öldüren 

ABD’nin, Kızılderili öldürmeyi spor sayacak 

kadar insanlıktan nasibini almamış, 

Avusturalya’nın yerlileri olan Aborjinleri 750 

bin olan sayıları 31 bine düşecek kadar 

öldürmeye devam eden İngiltere’nin ve 

elbette Yahudiler üzerinde her türlü insanlık 

suçunu işleyen Almanya’nın ,Irak’ta 

Halepçe’de 30 yıl önce yapılan katliamın 

sorumlularını bulamayan, Irak’a müdahale 

için neden olarak belirttikleri Irak’ın 

kimyasal silah kullandığına dair hiçbir emare 

bulamadıklarını itiraf eden İngiltere Eski 

Başbakanı Tony Blair ve ortaklarını hiç 

sorgulamayan, alınan 11 karara rağmen 

Filistin’de İsrail’in katliamlarına ve PKK 

terör örgütünün kundakta ki bebekleri bile 

katleden eylemlerine seyirci kalan Birleşmiş 

Milletler’in, Türkiye’nin terörle mücadelede 

5. maddeyi işletin ve bu terörle birlikte 

mücadele edelim diyen NATO’nun  hiç mi 

hiç hakları yok Türkiye’ye söz söylemeye. 

Bu tür harekatın özelliği olan “terörist kim, 

sivil kim?” ayrımını yapmanın güçlüğüne 

rağmen, Türk Silahlı Kuvvetleri olağanüstü 

dikkatle bu harekatı bundan öncekilerde 

olduğu gibi sürdürmüş ve sürdürmeye 

devam etmektedir. Bu dikkat zaman zaman 

kayıplar vermemize yol açsa bile tarihin her 

döneminde sivillerin korunmasına özel 

dikkat sarf edilmiştir. 

Terörist grupları işine geldiğinde terör 

örgütü listesine alan, işine geldiğinde anında 

listeden çıkaran ABD’nin dünyada terörle 

mücadele ettiğini kimse söyleyemez. Düne 

kadar bu listede yer alan, Afganistan’da 

binlerce sivili katlettikten sonra başarılı 

olamayacağını anlayan ve anında 

müzakereler yapmak için düne kadar terör 

listesinin ilk sırasında yer alan, yine kendisi  
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gibi katliamlar yapan Taliban’ı listeden 

çıkararak müzakerelere başlayan, diğer 

taraftan Mısır’da desteklediği Sisi’ye 

muhalif Müslüman Kardeşleri ve İran’ın 

anayasal kuruluşu olan Devrim 

Muhafızlarını hiçbir ciddi gerekçeye 

dayanmadan listeye dahil eden, geçmişi 

istemediği devlet rejim veya liderlerini 

devirmek için her türlü örtülü faaliyetlerle 

dolu olan ABD için insan hakkı veya 

uluslararası hukuk hiçbir anlam 

taşımamaktadır. 

Eğer bu ülkeler Türkiye’nin bulunduğu 

coğrafyada yer alsalar ve bugüne kadar 

Türkiye’nin maruz kaldığı saldırılara ve 

tehditlerle karşı karşıya kalmış olsalardı, 

altına imza attıkları silahlı çatışma 

hukukunu bir kenara atarak, bildikleri ve 

bugüne kadar uyguladıkları her türlü 

illegal yollara başvurarak karanlık 

sicillerine yenilerini eklerlerdi. Binlerce 

kilometre uzaktan menfaatleri nedeniyle 

bu bölgeler ile ilgilenen ve bölgedeki 

gelişmeleri kendi politikaları kapsamında 

değerlendiren bu ülke yönetim 

kademelerini ikna etmekle 

uğraşmamalıyız. Tarih onların 

katliamlarını yazmıştır ve yazmaya devam 

edecektir. Hedefimiz ülke içinde bu tür 

söylemlere karşı birlik ve beraberliğimizi 

korumak olmalıdır. 

 

Kaynaklar: 

http://www.ilhamipektas.com/abdnin-

dunyada-yaptigi-katliam-ve-soykirimlar-

dr-ilhami-pektas/ 

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

nin-tarihindeki-kara-lekeler-

unutulmuyor/1450460  

 

 

 

Trump'ın Erdoğan'a mektubu 

ABD'de tartışma yarattı: 'Acaba 

Türkler Amerika ve Amerikan 

Başkanı hakkında ne 

düşünmüştür?' 

ABD Başkanı Donald Trump'ın 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 9 

Ekim'de yazdığı ve bu hafta içinde ortaya 

çıkan mektup; içeriği, üslubu ve kamuoyuyla 

paylaşılma biçimiyle ABD'de büyük bir 

tartışma yarattı. 

Mektubu ilk olarak Fox News 

sunucularından Trish Regan'ın Twitter 

üzerinden paylaştı. Birçok gazeteci, 

mektupta yer alan ifadelerin yarattığı 

şaşkınlık nedeniyle, doğruluğunu Beyaz 

Saray ile teyit etmeleri gerektiğini söylüyor. 

Mektupta, Trump, Erdoğan'a Suriye'nin 

kuzeydoğusuna yönelik askeri bir 

operasyona kalkışmadan, müzakere yoluyla 

bir anlaşma yapma çağrısında bulunuyor ve 

"Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde 

yaparsanız tarih de sizi iyi yazar. Eğer iyi 

şeyler olmazsa, sizi sonsuza dek hep bir 

şeytan olarak görürler. Sert adamı oynama. 

Aptallık etme! Seni sonra arayacağım" diyor.  

BBC Türkçe'ye konuşan üst düzey bir 

hükümet yetkilisi, "diplomatik nezaketten 

yoksun" olarak tanımladığı mektubun, 

Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe 

atıldığını söyledi.  

MSNBC kanalının Baş Politika Analisti 

Nicolle Wallace, sunuculuğunu yaptığı 

"Deadline: White House" adlı politika 

tartışma programında, mektubun tam 

metnini okuduktan sonra, "Bu mektup o 

kadar acayip ki, Beyaz Saray'dan 

doğruluğunu teyit etmem gerekti" 

yorumunu yaptı.Wallace daha sonra 

Ankara'da bulunan muhabirleriyle canlı 

bağlantı sırasında ilk olarak, "Türkler, şu  

http://www.ilhamipektas.com/abdnin-dunyada-yaptigi-katliam-ve-soykirimlar-dr-ilhami-pektas/
http://www.ilhamipektas.com/abdnin-dunyada-yaptigi-katliam-ve-soykirimlar-dr-ilhami-pektas/
http://www.ilhamipektas.com/abdnin-dunyada-yaptigi-katliam-ve-soykirimlar-dr-ilhami-pektas/
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fransanin-tarihindeki-kara-lekeler-unutulmuyor/1450460
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fransanin-tarihindeki-kara-lekeler-unutulmuyor/1450460
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fransanin-tarihindeki-kara-lekeler-unutulmuyor/1450460
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anda Amerika ve Amerikan başkanı 

hakkında ne düşünüyor acaba?" sorusunu 

yöneltti. 

Mektuptaki ifadelere duyduğu 

şaşkınlıktan sonra teyit ettirme ihtiyacı 

duyan bir diğer gazeteci CNN'in 

Washington Başmuhabiri Jack Tapper, 

dün canlı yayın sırasında, "Mektubu ilk 

gördüğümde şaka sandım, sahte 

olduğunu düşündüm. Sonra Beyaz Saray 

Sözcüsü'ne yolladım ve bana gerçek 

olduğunu söyledi" dedi. 

Aynı programda bu değerlendirme 

üzerine söz alan CNN Politika Muhabiri 

Sara Murray, olayın ciddiyetinden dolayı 

mektuptaki ifadelere gülmek istemediğini 

belirterek, bu mektubun Trump'ın birebir 

görüşmelerde dünya liderlerine nasıl 

yaklaştığını gösteren önemli bir örnek 

olduğunu ifade etti. 

İngiliz Times gazetesinin Diplomasi 

Muhabiri Catherine Philip, "Şunu bir 

hazmetmemiz lazım: Trump'ın Erdoğan'a 

yazdığı gerçek bir mektubun, aslında şaka 

olduğunu sandık" dedi. 

ABD politikası uzmanları ve tarihçiler, 

başkanın bir başka ülke liderine yazdığı 

mektupların tamamının resmi belge 

statüsü kazandığını ve arşivlendiğini 

belirtiyor. Uzmanlara göre, normal şartlar 

altında mektuplar başkan tarafından, 

ekibinden bu tarz yazışmaları yapmakla 

sorumlu kişiye verilecek mesajlar 

anahatlarıyla anlatılır, bu mesajlar 

diplomatik yazışma teamüllerine uygun 

bir şekilde taslak halinde getirilir ve daha 

sonra hem Başkan hem de konuyla ilgili 

diğer yetkililerle paylaşıldıktan sonra 

nihai halini alır. Daha sonra da resmi 

bölge muamelesi görerek, gönderileceği 

yere iletilir ve arşivlenir. 

 

  

Uzmanlar ve tarihçiler, Trump'ın bu 

mektubunun bugüne kadar teamüllere aykırı 

olduğunu ve Başkan'ın başka kimseye 

danışmadan "mektubu dikte ettirerek, yazıp 

göndermiş gibi" göründüğünü söylüyor.  

Eski Başkanlar George W. Bush ve Barack 

Obama döneminde Ulusal Güvenlik 

Konseyi, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma 

Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunan 

Kelly Magsamen, attığı Twitter mesajında, 

Trump'ın mektubunu "utanç verici" olarak 

nitelendirdi. 

Magsamen, "ABD başkanı tarafından yabancı 

liderlere yazılmış bazı mektupların hazırlık 

sürecinde yer almış biri olarak, size bunun 

normal olmadığını söylemek isterim. Utanç 

verici" dedi. 

New York Üniversitesi'nden ABD başkanları 

tarihçisi Timothy Naftali, normal şartlar 

altında başkanların kendileri adına metinleri 

kaleme alan yazarlar ve iletişim 

uzmanlarıyla çalışarak, "bir ABD 

başkanından beklenecek kadar dolu içeriğe 

ve zarafete sahip, titizlikle yazılmış metinler" 

ortaya çıkarmaları gerektiğini söyledi. ABD 

basınına konuyu değerlendiren Naftali, 

Erdoğan'a yazılan mektubun "bir amatörün 

elinden çıkmış" gibi göründüğünü belirtti.  

ABD basınına mektubu değerlendiren 

Naftali, "Kendisine tavsiye ya da fikir 

verilmesini kabul edemeyen Trump, bugüne 

kadar selefleri tarafından korunan ve o 

koltuğa oturan kişinin ne kadar hatalı olursa 

olsun Amerikan başkanlığı makamının her 

zaman profesyonel kalmasını sağlayacak 

mekanizmaları da sistemli bir şekilde 

ortadan kaldırdı. Erdoğan'a yazılan mektup, 

Amerikan devletine ait olma özelliğini 

taşımayan ve bir amatörün elinden çıkmış 

bir ürün" dedi. 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-

dunya-50092779  

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50092779
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50092779
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EKONOMİ 

 

Çin ekonomik büyümesinde 30 

yılın en düşük oranı 

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de 

büyüme hızı üçüncü çeyrekte de yavaşladı. 

Çin ekonomisinin büyüme oranı 

beklenenden daha büyük bir oranda 

azalarak yüzde 6'ya geriledi. Gayri Safi Yurt 

İçi Hasıla (GSYİH) ikinci çeyrekte yüzde 6,2 

büyüme kaydetmişti. Çin ekonomisi geçen 

yıl yüzde 6,8 büyümüştü. Açıklanan üçüncü 

çeyrek verilerinin ardından Asya 

borsalarında düşüş yaşandı. 

ABD ile ticaret savaşının küresel resesyonla 

ilgili endişeleri kuvvetlendirmesi nedeniyle 

yakından izlenen Çin ekonomisinde son 

aylarda beklentilerin altında gelen veriler 

ülke içi ve dışındaki zayıf talebe dikkat çekti. 

Çin istatistik bürosu NBS'in sözcüsü Mao 

Shengyong 1992’nin ilk çeyreğinden bu yana 

en düşük hızda kaydedilen GSYİH 

verilerinin açıklanmasından sonra yaptığı 

açıklamada, "Hem ülke içinde hem de yurt 

dışındaki karışık ve sert ekonomik durum, 

yavaşlayan küresel büyüme ve artan dış 

istikrarsızlıklar ve belirsizlikler göz önüne 

alındığında ekonominin üzerindeki aşağı 

yönlü baskı artıyor" dedi. 

Çin ekonomik büyümesindeki bu 

yavaşlamayla Pekin yönetiminden 

ekonomiye yeni destek beklentisi oluştu. 

Pekin ekonomiyi vergi kesintileri ve faiz 

indirimleri ile desteklemeye çalışıyor. Çin 

Merkez Bankası da Çarşamba günü orta 

vadeli borç verme imkanlarıyla finans 

sistemine 28 milyar dolar sağlayacağını 

duyurmuştu. Ancak şu ana kadar gösterilen 

çabaların azalan iç talebi canlandırmaya 

yetmediği belirtiliyor. 

 

 

 

 

IMF Çin ekonomisi için 2019 yılı büyüme 

tahminini ticaret savaşları ve zayıf iç talep 

nedeniyle yüzde 6,2'den 6,1'e düşürmüştü.  

https://www.dw.com/tr/çin-ekonomik-

büyümesinde-30-yılın-en-düşük-oranı/a-

50884262  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dw.com/tr/çin-ekonomik-büyümesinde-30-yılın-en-düşük-oranı/a-50884262
https://www.dw.com/tr/çin-ekonomik-büyümesinde-30-yılın-en-düşük-oranı/a-50884262
https://www.dw.com/tr/çin-ekonomik-büyümesinde-30-yılın-en-düşük-oranı/a-50884262
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ABD ile AB arasında ticaret savaşı 

kızışıyor 
 

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 

Avrupa Birliği (AB) ürünlerine uygulamaya 

karar verdiği 7,5 milyar dolar hacmindeki ek 

vergiler Cuma günü yürürlüğe girdi. Bu 

kapsamda AB'den uçak ithalatına yüzde 10, 

şarap, peynir ve viski gibi yiyecek içeceklere 

de yüzde 25 oranında ek vergi uygulanacak. 

Uçaklara getirilen ek verginin arka planında 

Avrupa ülkelerinin, kendi uçak endüstrisine, 

özellikle de Airbus'a yönelik teşvikleri 

yatıyor. 

Gece yarısından itibaren yürürlüğe giren ek 

vergiler daha önce Dünya Ticaret Örgütü 

(DTÖ) tarafından onaylanmış, ve uçak 

üreticisi Airbus'ın anlaşmalara aykırı bir 

biçimde teşviklerden yararlandırılması 

sebebiyle ABD'ye 7,5 milyar dolar ek vergi 

koyma hakkı tanınmıştı. 

ABD'nin başkenti Washington'da Amerikalı 

mevkidaşı Steve Mnuchin ile Perşembe günü 

bir araya gelen Fransa Maliye Bakanı Bruno 

Le Maire, buluşmanın ardından yaptığı 

açıklamada, söz konusu ek vergi 

uygulamasının "ekonomik ve siyasi anlamda 

çok olumsuz sonuçlar doğuracağını" dile 

getirdi. ABD'yi ticaret savaşlarında yeni bir 

cephe açmama konusunda uyaran Le Maire 

ayrıca, Avrupa Birliği'nin DTÖ çerçevesi 

içinde karşı önlemler almaya hazır 

olduğunun da altını çizdi.   

Yaklaşık bir buçuk yıldır amansız bir ticaret 

savaşı içinde olan dünyanın en büyük iki 

ekonomik gücü, Çin Halk Cumhuriyeti ile 

ABD, geçtiğimiz hafta yaptıkları 

görüşmelerle, aralarındaki sorunların bir 

kısmını bertaraf etmeyi başarmışlardı. 

 

 

 

 

 

ABD ile AB arasındaki ticari ilişkiler, daha önce 

Wahington tarafından yürürlüğe konan ve 

halihazırda uygulanan Avrupa çeliği ile 

alüminyumuna yönelik ek vergiler sebebiyle 

zor bir dönemden geçiyor. ABD Başkanı 

Donald Trump ayrıca bir süre önce Avrupa'dan 

ithal edilen otomobillere de ek vergi 

konabileceğini dile getirmişti. Böyle bir 

uygulamanın özellikle Alman üreticileri önemli 

ölçüde etkileyeceği belirtiliyor.    

 

https://www.dw.com/tr/abd-ile-ab-arasında-

ticaret-savaşı-kızışıyor/a-50883380  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dw.com/tr/abd-ile-ab-arasında-ticaret-savaşı-kızışıyor/a-50883380
https://www.dw.com/tr/abd-ile-ab-arasında-ticaret-savaşı-kızışıyor/a-50883380
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15910 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15910
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15906 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15906
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15906


Haftalık Dış Politika ve Ekonomi Bülteni – 22 Ekim 2019 
 

9  

 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15868 
 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15868
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15904 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15904
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15849 
 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15849
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  HAFTANIN  KİTAP TAVSİYESİ  

 

 
 
 

Hollywood ve Pentagon...Bir yanda hayal üreten gerçek bir sanayi, öte tarafta Savunma 
Bakanlığı...Hangi sıkı ilişkiler Amerikan gücünün sembolleri olan bu iki kurumu birbirine 
bağlıyor? 

Jean-Michel Valantin birçok örnek göstererek ve filmleri analiz ederek Hollywood, 
Pentagon ve Washington üçgenindeki bağlantıların örtüsünü kaldırıyor, sırları ifşa ediyor. 
Hollywood'un komediden korku filmlerine, bilim kurgudan savaş filmlerine kadar her tür 
yapımından örnekler sunan bu kitap, milli güvenilk konulu yapımlar üreten sinemanın aslında 
Amerikan stratejisinin temel bir aktörü olduğunu ortaya çıkarıyor. 

Yazar, bir milli güvenlik vasıtası olan sinemanın çeşitli yapımlarla işlediği tehdit temel 
fikrinin sahneye konulduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri operasyonlarını ve 
stratejik tercihlerini haklı göstermeyi hedefleyen bir araç biçiminde karşımıza çıktığını 
vurgulamakta.. 
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