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Uluslararası alanda değişim ve dönüşümlerin hızına ayak uydurmakta ve takip etmekte 
zorlandığımız bir süreçten geçmeye devam ediyoruz. Mevcut statükoda oluşan kırılmaya hazır 
fay hatlarının öncü sarsıntıları devam ediyor ve etkileri daha geniş çevreler tarafından 
hissediliyor. Her bir hamle buna hazır olmayan devletlerde ve kurumlarda sarsıntılara ve yeni 
kutuplaşmalara yol açıyor. 
 
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının 
Sınırlandırmasına Dair Mutabakat Muhtırası” ve bu mutabakatı desteklemek üzere imzalanan 
“Güvenlik ve Savunma İşbirliği Mutabakat Muhtırası”nın yankıları giderek artıyor. Türkiye’nin 
bu hamlesinin beklenmediği ve Libya üzerinde sömürme amaçlı beklentileri olan devletleri 
etkilediği görülüyor. Türkiye’yi yalnız bırakmak için çok sayıda anlaşma imzalayarak bir cephe 
oluşturan, toplamı bir Türkiye etmeyecek olan ülkeler ve onların destekçilerin de büyük bir 
hayal kırıklığı yaşanıyor.  
 
Özellikle Libya’nın içinde bulunduğu iç savaştan yararlanarak Libya’ya ait deniz alanlarını 
peşkeş çekmeye başlayan Yunanistan ne yapacağını şaşırmış durumda. Bu anlaşma ile 
Yunanistan ile GKRY arasında imzalanması planlanan münhasır ekonomik bölge anlaşmasının 
önüne geçilerek Türkiye’nin 41 bin kilometrekarelik bir alan hapsolması engellenmiş oldu. Ve 
en önemlisi Yunanistan ile GKRY arasına ummadıkları bir anda set çekildi. Mutabakat ile 
belirlenen alanda balıkçılık faaliyetleri, hidrokarbon ve diğer madenleri aramada yetkili ülkeler 
Türkiye ve Libya olmaktadır. Türkiye, kendi münhasır ekonomik bölgesinde petrol ve doğalgaz 
sondaj ruhsatı verebilecek konuma gelmiştir. 
 
Gözleri ve kulakları Türkiye üzerinde. Ankara ne yapacak diye bekliyorlar ve hırslarını Libya 
Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Atina Büyükelçisinden çıkarıyorlar ve soluğu Hafter’in yanında 
alıyorlar. Ne yap, ne et bu Türkleri durdur diye aman dileniyorlar. Kendi güçleri ile 
yapamadıklarını her zaman yaptıkları gibi başkalarına sığınarak yapmaya çalışıyorlar. Sayın 
Cumhurbaşkanı’nın belirttikleri gibi özellikle Ege Denizinde ülkemizi adeta olta atamayacak 
hale getirmeye çalışıyor Batı’nın bu şımarık çocuğu. Karşısına çıktığı her defasında Türk 
Milletinden Osmanlı tokadı yemeğe alışık olan Yunanistan uslanmıyor. Libya ile imzalanan 
mutabakatı hazmedemiyor. Hemen İsrail,GKRY ile doğal gaz boru hattı projesine işlerlik 
kazandırmak ve bu konuya ilişkin anlaşmayı imzalamak için 2020 yılının ilk günlerine 
sözleşiyorlar.  
 
Yunanistan, GKRY, İsrail, Mısır ve ABD arasında Türkiye karşıtlığı üzerinde kurulan kirli ittifaka 
Cemal Kaşıkçı’yı katleden Suudi Arabistan yönetiminin de katıldığını ve GKRY’ni ilk kez Bakan 
düzeyinde ziyaret ederek “Türkiye’ye karşı kurulan sözde ittifaka” dahil olduğunu resmen 
açıklamış oluyor. Türkiye karşıtlığı ittifakı yeni başarısız devletlerle güçlendirmeye çalışıyorlar. 
Suudi Arabistan ilk kez karşımıza çıkmıyor. Katar üzerinde oynanan oyunlarda görmüştük, 
Katar’a destek için askerimiz gönderdik ve Suudilerin Katar’ı ada haline getirme projesinin 
engelledik. Yunanistan’ın değişik bir versiyonu Suudi Arabistan. Kuruluşundan beri kendi 
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ayakları üzerinde duramayan. ABD olmadan bir hiç olan,ipleri sürekli Beyaz Saray’da olan bir 
devlet.Türkiye nerede varsa orada karşısında olmayı görev bilen paranın şımarık çocukları 
bunlar.Bunları önce Suriye’de,sonra Katar’da gördük.Her ikisinde de önlerini kestik. 
 
Para ile herşeyi yapabileceklerini zanneden, Yemen’de Husiler karşısında yenilgiye uğrayan, 
çok sayıda çocuk ve kadın’ın katlinden sorumlu olan Suudi Arabistan’ın ne parası ne de 
sahipleri bizimle baş etmek için yeterli olmayacaktır. Aynı sahne Doğu Akdeniz’de ve Libya’da 
sergilenmektedir. Her taşın altından Suudi Arabistan çıkmaktadır. 
 
Bir yanda Birleşmiş Milletlerin tanıdığı bir Libya Hükümeti var.Diğer tarafta Hafter adında CİA 
elemanı, ABD’nin maşası, sık sık saf değiştiren ve halkına ihanet içerisinde olan  bir hain. Hafter 
denilen haini destekleyen ve uluslararası hukuk kavramının sınırlarını kendi amaçlarına göre 
çizen bu devletlerin ortak özelliği Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyi’nin önemli bir 
bölümünü oluşturması. Ne yaman çelişki değil mi? Barışın tesisi gibi ulvi bir amaca hizmet 
etmek üzere kurulmuş bir örgütün güvenlik konseyi, bir bölümünü oluşturduğu Birleşmiş 
Milletlerin kararını tanımayarak karşı hamleler yapıyor. 
 
Mutabakat sonrası başka aktörlerinde kendilerine rol biçmek için sahaya girmeye 
başladıklarını görüyoruz. İtalya ve Rusya gibi. Özellikle Rusya’nın Hafter yanında yer alan 
görüntüsü, Türkiye-Rusya ilişkilerine zarar veriyor. Hatta son günlerde Suriye’de, İdlip’te artan 
saldırılar, artan sivil ölümleri ve bunların sonucunda Türkiye sınırına doğru başlayan göç 
hareketi Türkiye’yi her iki alanda zorlamayı amaçlayan bir hamle olabileceğini akıllara 
getiriyor. 
 
Son söz, Türkiye, Viyana Anlaşmalar Sözleşmesine göre Birleşmiş Devletler tarafından 
tanınmış, meşru Hükümeti temsilen Fayiz es-Serraç ile anlaşma yapma yetkisine haizdir ve 
mevcut mutabakat hukuken geçerlidir. 
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Haftanın Kitap Tavsiyesi 
 

 
 

Dr. Sevinç Tunalı’nın kitabı, Ön Söz ve Sunuş’un ardından “Geleceğin Okullarını Keşfetmek, Geleceğin Okullarına 
Dair Senaryolar” ve “Eğitim Araştırmacıları için Araştırmanın Hikâyesi” ile başlıyor. 

Birinci bölümde “Gelecek Üzerine Araştırma Yapma Yöntemleri”, ikinci bölümde “Eğitimin Geleceğine Yön Veren 
Trendler”, üçüncü bölümde “Küreselleşme ile İlişkili Trendler”, dördüncü bölümde “Teknoloji ile İlişkili Trendler”, 
beşinci bölümde ise “Senaryo Geliştirme” konuları incelenmiş. Kitabın altıncı ve son bölümünde ise “Sonuçlar” 
irdeleniyor. 

208 sayfadan oluşan kitabın amacının “okuyucularını, suçlamalar sarmalında polisiye hikâyeye dönen okul 
sistemindeki sıradanlığın körlüğünden kurtarmak ve geleceğin eğitimi konusunda yeni bir bakış açısı kazandırmak” 
olduğunun belirtildiği arka kapak yazısında şu ifadelere yer verilmiş; 

“Günümüz dünyası, insanlık tarihinin en hızlı değişimleri yaşadığı bir dönemden geçiyor. Gelecek hakkında net bir 
fikri ortaya koymak zor olsa da, biz eğitimcilerin görevi öğrencilerimizi sınırsız ihtimalle dolu bu bilinmeyen geleceğe 
en iyi şekilde hazırlamaktır. Bu hazırlık sırasında kullandığımız internet ağ sistemlerini ve sınıflardaki akıllı tahtaları 
kanıt olarak gösterip, birçok kişi günümüz sınıflarının 20. yüzyıldakilerden oldukça farklı olduğunu iddia etmektedir. 
Fakat okulların tasarlanış seklinin, kitle eğitiminin, öğrenci-öğretmen ilişkisinin ve okul yönetiminin geçen yüzyıldan 
ayırt edici şekilde farklılaşmadığını göz önüne alırsak; okullardaki değişimin aslında düşündüğümüzden daha 
yüzeysel olduğunu söyleyebiliriz. Bunun bir sebebi de kurumsal anlamda sınıf ve okul yapısının altında yatan sebep 
ve sonuç ilişkisinin değişmemiş olmasıdır. 

Okulun dışında kalan kurumlar bilgi çağına geçmişken okullar sanayi devriminden bugüne bir evrim geçirmemiş ve 
yüz yıldan uzun zamandır aynı kalmıştır. Bu durum günümüz eğitimini yoğun bir eleştiriye maruz bırakmaktadır. En 
kötüsü de bu eleştirilerin karşısında yapılan en genel yanlış herkesin birbirini (öğrenciler - öğretmenler - bürokratlar- 
politikacılar- üniversiteler vb.) suçlamasıdır. Öğretmenlere göre yeni nesil öğrenciler çok değişmiştir. Bürokratlara 
göre öğretmen niteliği düşüktür, üniversitelere göre öğretmenlere yönelik doğru istihdam politikaları 
geliştirilmemiştir”. 

 


