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Haftalık Dış Politika ve Ekonomi Bülteni – 03 Şubat 2020 
 

 
 
 
Yüzyıl Anlaşması:Filistin’in Yok Sayılması… 
Doç. Dr. Fahri Erenel-İstinye Üniversitesi 
 
2020 yılında da 2019 yılını aratmayacak baş döndürücü gelişmelere tanık oluyoruz. Ocak ayı 
bizleri hemen her gün farklı bir gelişme üzerine odaklanmaya yöneltti. Libya, Doğu Akdeniz, 
Suriye, Kasım Süleymaniye suikastı, İran tarafından düşürülen Ukrayna yolcu uçağı, İran, 
Lübnan ve  Irak’ta ki gelişmeleri izlerken, İngiltere’nin Avrupa Birliği üyeliğinin sona ermesinin 
yankıları devam ederken, Rusya’da Başbakan Medvedev’in istifası konuşulurken, Çin’de ortaya 
çıkan bir virüs dünyanın dengesini alt üst etti. Virüs ile uğraşırken Trump, yanına İsrail’in 
yolsuzlukla suçlanan Başbakanı Netanyahu’yu da alarak sözde Yüzyılın Planı adını verdiği, 
Filistin’in adeta defin ruhsatı olarak kabul edilebilecek, damadının Körfez’in eli kana bulaşmış 
iki sözde yöneticisini de yanına alarak hazırladığı, tek taraflı bir planı medya önünde adet şov 
yaparak açıklayıverdi. 
 
Bu gelişmeler içinde Ortadoğu’da bir daha asla barış‘ın adının bile anılmayacağı, kan ve 
gözyaşının kesintisiz devam edeceği bir sürecin mimarı olarak Trump’ın damadı ortaya çıktı, 
yaklaşık bir yıldır altyapısı hazırlanmaya devam edilen sözde plan, olgunlaştığı ve ilgili 
kamuoylarının hazırlandığı düşüncesi ile açıklandı. Televizyon ekranlarında Trump ve 
Netanyahu çok ilginç iki kişilik oluşturdular. Bir tarafta azil olma süreci içinde debelenen 
Trump, diğer tarafta yolsuzlukla ağır bir şekilde suçlanan Netanyahu. Bugüne kadar Birleşmiş 
Milletlerin Filistin konusu dahil hemen hiçbir kararını tanımayan bu ikili, Scykes-Picot 
anlaşmasının adeta bir benzerini ortaya koyarak, Ortadoğu’nun gelecek 100 yılına da kan ve 
gözyaşını taşımayı hedeflediklerini ortaya koymuş oldular. Etnik yapı, dinsel farklılıklar, 
bölgeye özgü aşiret vb. yapıları göz ardı ederek cetvel yardımı ile bölgeyi parselleyen İngiltere 
ve Fransa’nın yerini bu kez ABD ve İsrail almışa benziyor. Yapay sınırların ve oluşumların yerel 
ihtiyaçları karşılamaktan ne kadar uzak olduğunu, bölgede 1918 yılından beri aralıksız devam 
eden kaos göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade ettikleri gibi 1 nci dünya 
savaşı halen devam etmektedir.1 nci dünya savaşı sonunda yapılan ve yerel ihtiyaçları 
karşılamaktan uzak bu anlaşmalar kargaşa, çatışma, kan ve gözyaşının ana mimarı iken 
benzerlerini yapmak barışın asla istenmediğinin en önemli göstergesidir. 
 
Sözde planı açıklamak için ortamı uygun bulan bu ikilinin elbette en çok yararlandığı durumun 
İslam dünyası ve Arap ülkelerinin kendi içlerinde düştükleri bölünme olduğu açıktır. Suriye’de, 
İran’da, Irak’ta devam eden kargaşa, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi yöneticileri 
Trump’ın damadının arkadaşları olan ülkelerin verdikleri destek, Trump’a sözde plan için 
istediği ortamı ve bu teslim anlaşmasını açıklamak için uygun zamanı hazırlamıştır. 
 
Bu plan sade ve sadece İsrail için hazırlanmıştır. Filistin halkı ve bugüne kadar özgürlükleri için 
mücadele eden, hayatlarını kaybeden şehitler ve gaziler yok sayılmışlardır. Planı 
hazırlayanların umurlarında da değildir Filistin halkı. Onlar için İsrail her şey demektir.1948 
yılında kurulduğu ilk günden beri genişlemesini sürdüren, Hitler’in kendilerine uyguladığı 
soykırımı Filistin halkına uygulamaktan çekinmeyen İsrail, bölgede fazla uzun kalamayacaktır. 
Bu plan, İsrail’in bölgeden silinmesinin koşullarını da hızlandıracaktır. İsrail yönetim 
kademeleri ile İsrail halkının büyük kısmını birbirinden ayırmak gerekmektedir. İsrail yönetimi 
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ABD’de ki üst akıllarının buyrukları ile hareket etmektedirler. Ancak, İsrail halkı giderek 
yaşlanmakta, artık çatışma ortamı içinde yaşamaktan bıkmış, İsrail’den bölge dışına kaçışlar 
hızlanmış durumdadır. Afrika’dan nüfusun artması için getirilen Yahudiler benimsenmemiş ve 
gördükleri ayrımcılık nedeniyle bir kısmı geri dönmüşlerdir. Ve en önemlisi ABD’nin koruması 
altında olan birkaç ülke dışında dünya’dan İsrail ve destekçisi ABD’ye karşı seslerin sayısı 
artmakta ve bu sesler daha gür çıkmaya başlamıştır. Kudüs’ün ABD tarafından İsrail’in başkenti 
olarak kabul edilmesi ve ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına karşı Birleşmiş 
Milletler’de yapılan oylama, ABD’ye karşı siyasi görüş farkı gözetmeden birleşen dünyanın, 
bugüne kadar dünya tarihinde ABD’ye verdiği en büyük ders olarak tarihin hafızasına 
kazınmıştır. 
 
Trump bu planı hazırlamak için önce şartları olgunlaştırmış, şartları uygun hale getirmiştir. 
Zamanında İsrail’e karşı hareket eden Suriye iç savaştan başını kaldıramaz durumdadır. Mısır’ın 
başındaki Sisi iktidarının borçlu olduğu ABD’nin sözünden dışarı çıkmamaktadır. Trump’ın 
kendisine diktatör diye hitap etmesine bile ses çıkarmayan Sisi sahiplerinin sesi olmaya devam 
etmektedir. Öylesine sahiplerinin sesi olmuştur ki Türkiye karşıtlığı onu Rumlarla işbirliğine de 
götürmüş, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin karşısına ABD’nin bir vekil gücü olarak çıkmıştır. Ancak 
şu kesin olarak bilinmelidir ki,Mısır halkının büyük çoğunluğu Türkiye’yi sevmekte ve asla 
Türkiye’ye karşı düşmanca bir tutum sergilememektedirler. 
 
İsrail’e yenilgi tattıran Hizbullah’ın yer aldığı Lübnan iç kargaşanın içine adım adım sürüklenmiş 
ve hala durulmamıştır. Lübnan güneyinde bir Dürzi devletinin kurulması an meselesidir. Golan 
tepelerinin ilhakını da bu kapsamda değerlendirmek gerekmektedir.  ABD’nin birden Türkiye 
sınırından güneye çekilmesi de bu stratejinin bir parçası olarak düşünülebilir. Yetiştirdiği PKK’lı 
terörist vekil güçlerini Türkiye’ye kaptırmadan, İsrail’in güvenliği için Hizbullah veya Suriye’de 
ki İran Milis Güçlerine karşı kullanma yani İsrail’in kuzeyinden yönelebilecek tehditlere karşı 
güvenliğini sağlama amacı etken olmuş olabilir. Kasım Süleymani suikastı zamanlama açısından 
bu sözde plan ile ilişkilendirilebilir. Sonuçta İran, özellikle Ukrayna Uçağının düşürülmesi ile 
birlikte iç hesaplaşma sürecine girmiş ve ses tonu biraz azalmış görünmektedir. Rusya’nın 
içinde bulunduğu ekonomik zorluklar halk arasında seslerin yükselmesine neden olmuş, 
Medvedev Başbakanlıktan istifa etmek zorunda bırakılmıştır. Putin yeni yönetim arayışı 
içindedir. Çin ise virüs’ün getirdiği zorluklarla mücadele etmektedir. 
 
Bu ortam da Türkiye’nin yükselen sesi Filistin Halkına da her zamanki gibi destek olmuş, 
Birleşmiş Milletler dahil birçok ülke bu planı reddetmişlerdir. Filistin yönetimi şu konuyu asla 
unutmamalıdır. Bölgede hiçbir menfaat gözetmeksizin tek dostları vardır. Türkiye Cumhuriyeti. 
Filistin için kurtuluş ve bağımsızlık Türkiye ile birlikte olmaktan geçmektedir. 
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Küresel ısınma: Antarktika’daki 'Kıyamet Günü' buzulu neden hızla eriyor? 
Justin Rowlatt-BBC Çevre Muhabiri- https://www.bbc.com/turkce/haberler-51324374 
 

Buzulbilimciler, Thwaites'i dünyadaki "en önemli" ve "en riskli" buzul olarak tanımlıyor. Hatta 
bazıları bu buzulu "kıyamet günü" olarak adlandırıyor.Devasa boyutlardaki bu buzulun 
yüzölçümü aşağı yukarı Britanya adası kadar.Dünyada deniz suyu seviyesindeki yükselişin 
yüzde dördü bu buzuldan geliyor. Tek bir buzul için bu çok ciddi bir oran.Uydu verileri, erime 
hızının da giderek arttığını gösteriyor. Bu buzulun tamamen erimesi halinde, deniz seviyesinin 
de yarım metreden fazla yükseleceği tahmin ediliyor. 
 

 
 
 

Thwaites, tamamı erimesi halinde deniz seviyesini üç metre daha artırma potansiyeli bulunan 
devasa Batı Antarktika BuzTabakası'nın tam merkezindeki kilit taşı gibi bir konumda 
bulunuyor.Yine de bu yıla kadar, bu buzulla ilgili hiçbir bilimsel çalışma yapılmadı.Böylesine 
önemli bir buzulla ilgili bu kadar az bilgiye sahip olunmasının ana nedenini ise coğrafi ve hava 
koşullarındaki zorluklar oluşturuyor. Ekiplerin, araştırma kamplarını bulmalarının da haftalar 
sürdüğü belirtiliyor. Yeni Zelanda'dan ABD'nin Antarktika'daki ana araştırma istasyonu 
McMurdo'ya yapılan uçuşlarda sık sık aksamalar yaşanıyor.Hatta bir aşamada, McMurdo'dan 
Batı Antartika'ya yapılan uçuşların tamamı 17 gün boyunca durduruldu. Bu da tüm bir mevsim 
boyunca yapılan araştırmaların iptal edilmesine neden oldu. 
 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-51324374
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Thwaites neden önemli?  
 
Batı Antarktika, dünyanın en fırtınalı kıtasının en fırtınalı noktasında yer alıyor.Thwaites de 
Antarktika standartlarında bile oldukça ücra bir yerde bulunuyor. Bu buzulun en yakın 
araştırma istasyonuna mesafesi 1600 kilometre. Bugüne kadar buzulun en uç noktasına 
sadece dört kişi ulaşabildi. Bu kişiler de bu yıl yapılan araştırma için gönderilen öncü ekibin 
üyeleriydi.Ancak, bilim insanları için bu buzulda tam olarak neler yaşandığının anlaşılması, 
ileride deniz suyu düzeylerinin nasıl yükseleceğini doğru tahmin edebilmeleri açısından kritik 
önem taşıyor.Antarktika'da bulunan buz, dünyadaki temiz su kaynaklarının yüzde 90'ını 
oluşturuyor. Kıtadaki buzun yüzde 80'i de doğuda yer alıyor. 
 
Doğu Antarktika'daki buz kütlesinin ortalama kalındığı yaklaşık 1,6 kilometre ve oldukça 
yüksek bir noktada bulunuyor. Buradaki buzların bir kısmının milyonlarca yıldır burada olduğu 
düşünülüyor. Ancak Batı Antarktika'daki durum çok daha farklı. Buradaki kütleler, Doğu'ya 
kıyasla daha küçük olmasına karşın halen oldukça devasa boyutlarda. Dahası, değişimlere karşı 
riski de daha yüksek. Doğu'nun aksine yüksek rakımlı bir yerde bulunmuyorlar. Aslında tabanı, 
deniz seviyesinin altında yer alıyor. Eğer burada buz olmasaydı, üzerinde birkaç ada olan derin 
bir okyanus parçası olurdu.Araştırma ekibinin kampı, buzulun okyanusla buluştuğu noktadaki 
buz kütlesinin üzerine kurulu. Önlerindeki görev de oldukça zorlu. 
 
Thwaites, bir gecede yok olup gitmeyecek. Bilim insanları bunun 10 yıllarca, hatta muhtemelen 
100 yıl süreceğini söylüyor. Yine de bu, çok rahatlatıcı bir durum değil.Deniz seviyesinde 
meydana gelen bir metrelik bir yükseliş, özellikle de bazı yerlerde üç-dört metrelik gel-gitlerin 
olduğunu göz önünde bulundurunca, kulağa çok fazla gelmeyebilir.Ancak İngiliz Antarktik 
Araştırmaları'ndan Bilim Direktörü Prof. Dr. David Vaughan, deniz seviyesinin fırtınanın 
oluşumunda çok kritik bir rol oynadığını söylüyor.Örneğin Londra'da, su seviyesinde meydana 
gelebilecek 50 santimetrelik bir artış sonucunda 1000 yılda bir oluşacak bir fırtınanın oluşma 
sıklığı da 100 yıla kadar gerileyecek. Bu artışın bir metreye yükselmesi halinde ise bu süre 10 
yıla kadar düşecek. 
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Pantsir-S Sistemlerine Yeni Hipersonik Füze 
 
https://tr.sputniknews.com/savunma/202000121041284972-pantirs-s-sistemlerine-yeni-
hipersonik füze/ 
 

Rus devlet sanayi şirketi Rostech’e bağlı Şipunov Tasarım Bürosu’nun hava savunma 
sistemlerinden sorumlu baş tasarımcısı Valeriy Slugin, Pantsir-S füze savunma sistemlerinde 
standart olanların yanı sıra yeni geliştirilen hipersonik füzelerin de kullanılacağını duyurdu. 
 
Rus basınına açıklamalarda bulunan Slugin,  Slugin, “Her türlü hedefle mücadele eden iki tür 
füze söz konusu. Biri standart, diğeri ise kısa zaman önce geliştirildi, hipersonik olan bu füzenin 
ulaştığı hız 5 Mach ve fazlası” diye konuştu. Yeni füzenin hedefine daha hızlı ulaşabileceği ve 
bu sayede ateşleme kanalının daha kısa sürede boşalacağı için sistemin atış sıklığının artacağını 
kaydeden Slugin, ayrıca savaş başlığına parçaların dağılması için çok fazla patlayıcı kullanmaya 
gerek olmadığını çünkü yüksek çarpma hızının zaten parçaların verimli bir şekilde dağılmasını 
sağladığını vurguladı. 
 
Slugin ayrıca Pantsir füzelerinin güdüm başlıkları ile donatılmadığını, zira sistemin çalıştığı 
mesafelerde gerekli görevler için füzenin uzaktan kumanda sistemi ile yönlendirilebildiğini 
aktardı.Baş tasarımcı Slugin, Rusya’da geliştirilen Pantsir hava savunma sistemlerinin 
kullanıma girdiklerinden bu yana dünya genelinde yaklaşık 100 insansız hava aracını (İHA) 
düşürdüğünü ifade etti. 
 
Pantsir sistemlerinin kullanıldığı Suriye’de ve diğer bölgelerde düşürülen İHA için kesin sayı 
vermeyen Slugin, ancak 100’ün üzerinde aracın düşürülebilmiş olacağının altını çizdi. Daha 
önce militanların İHA’larda 10’a kadar bomba yerleştirdiği için daha kolay vurulabildiklerini 
söyleyen uzman, zaman içinde terör yanlılarının kullandıkları mühimmat miktarını 
azalttıklarının ve bu hedeflerin tespit edilmesi için daha fazla çaba harcandığının altını çizdi. 

https://tr.sputniknews.com/savunma/202000121041284972-pantirs-s-sistemlerine
https://tr.sputniknews.com/savunma/201811301036404810-rusya-kirim-pantsir-hava-savunma-kompleksi/
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Suriye’de iki Pantsir grubunun görev yaptığını belirten Slugin, bu sistemlerden birinin 
Hmeymim Hava Üssü’nde, diğerinin ise Suriye ordusunda kullanıldığını aktardı. 

 

ABD Başkanı Trump, ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması'nı imzaladı. 
Hakan Çopur-29.01.2020 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-baskani-trump-abd-meksika-kanada-ticaret-anlasmasini-
imzaladi/1718424 

Beyaz Saray'da düzenlenen törende konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Amerika 
Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alan yeni anlaşmanın Amerikan çalışanlar için çok 
önemli kazanımlar içerdiğini vurguladı. 
 
Göreve geldiğinden bu yana sürekli düşük ve orta gelirli ABD vatandaşları için çalıştığını anlatan 
Trump, "On yıllardır başkanlarımız NAFTA'yı değiştirme vaatlerinde bulundular ama 
yapamadılar. Ben onlar gibi değilim, sözünü verdiğim şeyi yaparım." ifadelerini kullandı. 
 
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de kısa bir konuşma yaparak, NAFTA'nın değiştirilmesi 
sürecindeki çabaları dolayısıyla Trump'a teşekkür etti.1994'ten bu yana yürürlükte olan ve ABD 
Başkanı Trump'ın talebiyle Ağustos 2017'de yeniden müzakereye açılan NAFTA, yaklaşık 1,5 yıl 
süren sert pazarlıkların ardından önemli değişikliklere uğramıştı. 
 
Washington'dan gelen talep sonrası USMCA olarak adlandırılan yeni anlaşma, ABD Başkanı 
Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto 
tarafından Kasım 2018'de Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde imzalanmıştı.Trudeau dahil olmak 
üzere birçok kişi tarafından "Yeni NAFTA" veya "NAFTA 2.0" olarak nitelenen anlaşma, bütün 
taraf ülkelerin parlamentolarınca onaylanması halinde yürürlüğe girecek. 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/17138 
 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/17138
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/17151 
 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/17151
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/17170 
 
 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/17170
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/17106 
 
 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/17106
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/17115 
 
 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/17115
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/17152 
 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/17152
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/17070 
 
 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/17070
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Kitap Tavsiyesi 
 

 
Türkiye, 29 Ekim 1923 tarihinde egemenliğin halka ait olduğu, yürütme fonksiyonunun 
cumhurbaşkanı ve başbakandan oluştuğu bir hükümet sistemini benimsemiştir. 16 Nisan 2017 
tarihinde yapılan halk oylaması ile çok köklü bir değişikliğe gidilerek Başbakanlık kurumu 
kaldırılmış ve cumhurbaşkanı yürütmenin tek yetkilisi halini almıştır. Başkanlık, Yarı Başkanlık 
ve Parlamenter Hükümet Sistemlerinden çeşitli unsurlar içeren bu yeni sistemin dünyada 
birebir başkaca emsali bulunmamaktadır. 
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Bu nedenle geçmiş deneyimlerinden ders çıkarılabilecek uygulama örnekleri mevcut değildir. 
Yeni yönetim modeli olağan ve olağanüstü zamanlarda, uluslararası gerginlik ortamlarında, 
sosyal, siyasal, askeri ve ekonomik kriz zamanlarında henüz yeteri kadar test edilebilmiş 
değildir. 
Muhtemel ve müstakbel olumsuzlukların öngörülerek geleceğe dönük tedbirler alınabilmesi 
için geniş perspektifli bir projeksiyonunun yapılması zorunludur. Geçmiş deneyimlerinden 
faydalanılabilecek emsaller bulunmadığına göre, bu öngörüler ancak bilim insanları tarafından 
yapılabilir. 
 
Kitapta konusunun uzmanı on altı akademisyen, on dört bölüm başlığı altında yeni yönetim 
modelini analiz etmektedir. Okuyucu, bölümleri tümevarım tekniği ile zihninde 
birleştirdiğinde, hükümet sistemleri, dünyada uygulanan yönetim modelleri, hükümet 
sistemlerinin sosyal, siyasal, antropolojik ve ekonomik boyutları gibi konularda çok değerli 
bilgiler edinecek ve geçmişten geleceğe Türkiye’nin hükümet sistemleri konusunda çok geniş 
bir bakış açısına sahip olacaktır. 
 
Özverili araştırma, özenli inceleme ve derin akademik çalışmalar sonucunda ortaya çıkmış olan 
bu kitabın, okurların düşün ve karar dünyasında üst seviyede birikim oluşturacağı ve sunduğu 
bilimsel bilginin, akademik sınırları aşarak toplumun tüm kesimlerine ulaşacağı umulmaktadır. 
 


